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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 

БОНС барьцаа Байгаль орчин нөхөн сэргээх барьцаа 

БХБЯССХОЗА Барилга хот байгуулалтын яамны сургалт, судалгаа, хөрөнгө оруулалт, барилга 
захиалагчийн алба 

БОХНЯ Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам 

БТСХ Биеийн тамир спортын хороо 

БНГ Байгалийн нөөцийн газар 

БЗД Баянзүрх дүүрэг  

БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 

БХГ Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 

ГЕГ Гаалийн ерөнхий газар 

ГТГ  Газрын тосны газар  

ГХБГЗЗГ Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн 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 

ИНБ Иргэний нийгмийн байгууллага 

ММНБИ Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 

МОҮИТБС Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 

МҮГХ Монголын үйлдвэрлэлийн геологичдын холбоо 

МҮОНРТ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз 

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 
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ОНӨААТҮГ Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 

ОҮИТБС Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 

ОНЗЗ Орон нутгийн засаг захиргаа  

ОБЕГ Онцгой байдлын ерөнхий газар 

ОХУ Оросын Холбооны Улс 

УУЯ Уул уурхайн яам 

УНДЕГ Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

УТОХГ Улсын төсвийн орлого хяналтын газар 

УДЭТ Улсын драмын эрдмийн театр 

ҮЗ Үндэсний зөвлөл 

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо 

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 

СТСХ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 

ТАН Төлсөн авсанаа нийтэл 

ТЕГ Татварын ерөнхий газар 

ТӨХ  Төрийн өмчийн хороо 

ТББ Төрийн бус байгууллага 

ТЗА Тээвэр зохицуулалтын алба 

ТЗГБ Төр, Засгийн газрын байгууллага 

Төг. Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт (төгрөг) 

ХБХМ Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн 

ХҮХ Халамж үйлчилгээний хэлтэс 

ХЦА Хилийн цэргийн анги 

ХХЕГ Хил хамгаалах ерөнхий газар 

ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  

ХХҮГ  Хөдөлмөр, халамж 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 
 
 89 High StreetThame, Oxfordshire 
3EH  England 
 
Tel: 44 01844 21 88 36 
 
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  
 
2012 оны 11 сарын 28-ны өдөр 
  
Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд ба Монгол улсын “Улаанбаатар Аудит Корпораци” ХХК-ийн консерциум нь 
Монголын ОҮИТБСАА-ны зүгээс МОҮИТБС-ын 6 дугаар тайлан буюу 2011 оны Нэгтгэлийн ажлыг (“Гэрээт 
ажил”) хийхээр сонгогдон гэрээ байгуулсан билээ.   
 
Энэхүү гэрээт ажил нь АОУС буюу тохиролцсон горимын дагуу гүйцэтгэх ажилтай уялдан Холбогдох 
үйлчилгээний стандартын дагуу хийгдсэн болно. Гэрээт ажлын горимууд нь тайлан болон түүний хавсралтууд 
нь Ажлын даалгаварт тусгагдсаны дагуу гүйцэтгэгдсэн.   
 
Бид олж илрүүлсэн зүйлсээ энэхүү тайлан, түүний хавсралтуудаар тайлагнаж байна. 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.  
  
Энэхүү тайлан нь Ажлын даалгаварт тусгагдсан зүйлсийн хүрээнд Ажлын хэсгийн оролцогч талууд болон 
Үндэсний Зөвлөлд мэдээлэхэд 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 

  
 
   
  
  

http://www.hart-nurse.co.uk/
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1. ОРШИЛ  

Энэхүү тайлан нь Монголын ОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны Нэгтгэлийн гэрээт ажлын 
тайлан юм.  
 
2010 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр ОҮИТБС-ын Олон улсын удирдах хороо Монгол Улсыг Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын шаардлагыг хангасан орноор зарлан, хүлээн зөвшөөрсөн байна.  
 
Энэхүү тайлан нь Ажлын даалгаварт тусгагдсан зүйлсийн хүрээнд Ажлын хэсэг болон Үндэсний Зөвлөлд 
мэдээлэхэд  зориулагдсан болно. 
 
Тайлан нь доорхи 3 ботиос бүрдэнэ: 

Боть I – Үндсэн тайлан болон гол хавсралтууд 
Боть II – Хавсралтууд (200 компанийн тохируулгын хүснэгт ба тайлбарууд) 

   Боть III – Хавсралтууд (Тайлантай холбоотой бусад) 
 
Үндсэн тайлан болон гол хавсралтуудыг хэвлэмэл байдлаар бэлтгэж, Боть II болон Боть III-г CD-нд хуулж, 
Боть I-д хавсаргасан болно. 
 

1.1 Зорилго 

Энэхүү Гэрээт ажлын зорилго нь ОҮИТБС-ын Дүрэм (2011)-н 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 2011 онд хийгдсэн материаллаг төлөлтүүд болон орлогуудын нэгтгэл, дүн шинжилгээ болон  
олборлох үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийн зарим нэг онцгой нөлөөллүүдийн нэмэлт тайлагнал зэргийг багтаасан.        
 

1.2 ОҮИТБС-ын Нэгтгэлд оролцогч талууд 

1.2.1 Засгийн газар 
 
Сангийн Яам нь Засгийн газрын яам, агентлагуудаас ирүүлсэн мэдээллийг ОҮИТБС-ын  маягтын дагуу 
бэлтгэн гаргаж өгсөн. МОҮИТБС-ын 6 дугаар тайлан буюу 2011 оны Нэгтгэлд оролцсон Засгийн газрын яам, 
агентлагуудын нэрсийг дор харуулав. Үүнд:   
 

 Сангийн Яам 

 Татварын ерөнхий газар  

 Байгаль Орчин, Ногоон хөгжлийн 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 
 
Нэгтгэл тайлангийн явцад анхны зөрүүний шалтгааныг тодруулах зорилгоор дээрхи байгууллагуудад албан 
бичиг хүргүүлсэн. Уг албан бичигт, хариу мэдээллийг албан бичиг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт 
багтаан ирүүлэх талаар дурьдсан. Хариу ирүүлсэн байдал болон нэгтгэл тайлангийн явцад харилцаж 
ажилласан албан тушаалтны мэдээллийг Хавсралт “Д-ийн а,б”-д харуулсан болно.  
 
Түүнчлэн орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүнг тодруулах 
зорилгоор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газруудад албан бичиг хүргүүлж, хариу 
мэдээлэл авч ажилласан. Хамрагдсан байгууллагуудын нэрсийн жагсаалтыг Хавсралт “Е”-д харуулсан болно.  
 
 
1.2.2 Компаниуд 

 
Энэхүү нэгтгэлд Сангийн яамнаас тодорхойлсон улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээрээ 40 сая 
төгрөгөөс дээш хэмжээний татвар, төлбөр, хураамжийг төлсөн олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг 200 компани 
хамрагдсан.  
 
Хамрагдсан компаниудын нэрсийн жагсаалтыг Хавсралт “Б”-д, компаниудын мэдээллийг Хавсралт “Ё”-д 
харуулсан болно.  
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1.3 Тайлангийн бүтэц 

 
Энэхүү тайлан нь дараахи бүтэцтэй: 
 
а. Гүйцэтгэлийн хураангуй  
 
б. Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн талаар  
 
в. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ ашигласан бидний арга хандлага  
 
г. Тайлагнан ирүүлсэн мөнгөн болон мөнгөн бус 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 
 
ж. 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 Ш. Цолмон тэргүүтэй хамт олонд, “Харт Нойрс” Лтд болон “Улаанбаатар 
аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциумын хамт олон чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.  
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2. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙ 

2.1 Танилцуулга 

“Харт Нойрс” Лтд болон “Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум нь Монголын 
ОҮИТБС-ын зургаадугаар буюу 2011 оны нэгтгэл тайлангийн ажлыг 2012 оны 8 дугаар сарын 6-наас 11 дүгээр 
сарын 12-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Нэгтгэлийн ажлын явцад Ажлын хэсгийн хуралдаанд 2 удаа 
танилцуулсан. 

2.2 2011 оны урсгал 

Засгийн газрын хүлээн авсан нийт санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээ нь энэхүү нэгтгэлийн явцад 
баталгаажуулснаар анхны зөрүүгийн хамт нийтдээ 2,150,734 сая төгрөг байгааг дараах хүснэгтэд үзүүллээ. 
Нэгтгэлийн ажлын явцад ЗГ-ын талд 330.2 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэх залруулга, компанийн талд 807.9 
тэрбум төгрөгийн нэмэгдэх залруулга хийсэн нь Засгийн газар болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн 
мэдээлэл материаллаг хэмжээний алдаатай, эдгээр алдаануудыг засах шаардлагатай нь нэгтгэлийн үр 
дүнгээс харагдаж байна. 

 
(сая төгрөгөөр) 

  
Компаниас улсын болон орон 
нутгийн төсөвт төлсөн татвар, 

төлбөр  

Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   
Шийдэг
дээгүй 
зөрүү  

Засгийн 
газар 

Компанийн 
дүн 

 Засгийн 
газар  

 Компани  
 Засгийн 

газар  
 Компани  

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

1,757,684 1,260,098 497,586 298,423 795,859 2,056,106 2,055,957 150 

   1.1  Татвар, хураамж 1,501,661 970,963 530,698 (168,719) 361,935 1,332,942 1,332,897 45 

  1.2  Төлбөр 35,163 19,961 15,202 1,809 17,135 36,972 37,096 (124) 

  1.3  
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 
шимтгэл 

64,030 51,917 12,113 1,982 13,926 66,012 65,842 170 

  1.4  Хураамж үйлчилгээний хөлс 31,868 22,525 9,343 1,264 10,561 33,132 33,086 46 

   1.5  Төрийн өмчийн ногдол ашиг 45,144 45,102 42 0 42 45,144 45,144 - 

  1.6  
Засгийн газрын орлого ба бусад 
орлого 

78,352 23,761 54,591 461,469 516,060 539,821 539,821 - 

   1.7  Торгууль 1,466 125,870 (124,404) 618 (123,799) 2,085 2,071 14 

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

56,043 56,590 (547) 10,521 10,056 66,564 66,646 (82) 

  2.1  Татвар 4,712 26,452 (21,740) 138 (21,588) 4,850 4,864 (14) 

  2.2  Төлбөр 16,306 27,396 (11,089) 9,866 (1,177) 26,172 26,219 (47) 

  2.3  Хураамж, үйлчилгээний хөлс 49 356 (307) 398 106 448 463 (15) 

  2.4  
Орон нутгийн төрийн өмчийн 
ногдол ашиг 

34,917 2,116 32,802 2 32,804 34,919 34,919 - 

  2.5  Торгууль 58 270 (212) 117 (88) 176 182 (7) 

     3  Бусад төлбөр ба зардал 6,747 26,232 (19,485) 21,317 1,973 28,064 28,206 (142) 

      
3.1  

Байгаль хамгаалах зардлын 
урьдчилгаа 

999 1,679 (680) 257 (419) 1,256 1,261 (4) 

     
3.2  

Төрийн байгууллагад өгсөн 
хандив, дэмжлэг 

5,748 24,553 (18,805) 21,059 2,392 26,807 26,945 (138) 

 
3.2.1  

Төр, засгийн 
байгууллагад 
үзүүлсэн 
хандив, 
дэмжлэг 

Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг 

5,266 15,032 (9,766) 15,187 5,517 20,453 20,549 (96) 

 
3.2.2  

Мөнгөн бус 
хандив, 
дэмжлэг 

482 9,521 (9,039) 5,873 (3,125) 6,355 6,396 (42) 

Нийт дүн 1,820,474 1,342,920 477,553 330,261 807,888 2,150,734 2,150,809 (75) 

 

2.3 Нэгтгэлийн гол зүйлс 

Энэ удаагийн нэгтгэлийн томоохон дүн бүхий зөрүүнүүд дараах асуудлуудаас шалтгаалан үүссэн байна. Үүнд: 

 “Хүний хөгжлийн сангийн тухай” хуулийн 3.2.4-д “стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын 
орд ашиглахтай холбогдуулан авсан урьдчилгаа мөнгө, зээлийн тодорхой хэсэг...” нь сангийн 
орлогын эх үүсвэр болно гэж заасан. Дээрх хуулийн дагуу ЗГ нь 2011 онд ”Оюу толгой” ХХК-иас  
хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заасан үүргийн дагуу төлөхөөр тохиролцсон урьдчилгаа төлбөр болох 
125.4 тэрбум төгрөг, “Эрдэнэс таван толгой” ХК-иас 336.1 тэрбум төгрөгийг  Хүний хөгжил санд 
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хүлээн авсан. ЗГ нь хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөрүүдийг ОҮИТБС-ын тайландаа огт тусгаагүйн 
улмаас их  хэмжээний зөрүү үүссэн.   

 “Оюу толгой” ХХК нь ЗГ-т төлсөн 125.4 тэрбум төгрөгийг “торгууль” гэсэн ангилалд тайлагнасан 
байна. “Эрдэнэс таван толгой” ХК анхны тайландаа ЗГ-т төлсөн 336.1 тэрбум төгрөгийн урьдчилгаа 
төлбөрийг  огт тусгаагүй орхигдуулсан. Иймд эдгээр  дүнгүүдийг ОҮИТБС-ын дүрэмд заасны дагуу ЗГ-
т төлсөн санхүүгийн урсгал гэж үзэн нэгтгэлийн  тайланд нэмж тохируулан, нийт санхүүгийн урсгалын 
дүнд оруулсан. 

 ЗГ-ын байгууллагууд болон компаниуд ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтаа үнэн зөв бөглөж 
ирүүлдэггүйгээс их хэмжээний зөрүү үүсч байна. 

 Хувь хүний орлогын албан татвар нь ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтад тусгагдах санхүүгийн урсгал 
биш юм. Гэтэл ЗГ  4.2 сая төгрөг, компаниуд  22,300 сая төгрөгийн ХХОАТ-ыг тайландаа тусгасан нь  
22,296 сая төгрөгийн зөрүүг үүсгэсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөр, хураамж, төсвийн байгууллагад өгсөн 
хандив, дэмжлэгийн дүнг бүрэн хамруулж, нэгтгэж чадаагүйгүйгээс их хэмжээний анхны зөрүү үүссэн.    

 Энэхүү нэгтгэл тайланд хамрагдаж буй 200 компанид ЗГ-ын тайланд хамрагдаагүй 18 компани, 
ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын албанд ирүүлээгүй 58 компани орсон нь анхны зөрүү үүсэхэд 
материаллаг хэмжээгээр нөлөөлсөн ба нэгтгэлийн  явцад ЗГ-ын холбогдох байгууллагууд болон 
тайлангаа гаргаж өгөөгүй компаниуд руу хандаж нөхөн тайлан болон нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
гаргуулах замаар томоохон хэмжээний анхны зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

2.4 Нэгтгэл ажлын процесс 

Дараах асуудлууд нь нэгтгэх ажлын үйл явцад ихээхэн хүндрэл учруулж байсан. Үүнд: 

1. ОҮИТБС-ын Ажлын алба болон СЯ харилцан зөвшилцөж, ОҮИТБС-ын нэгтгэлд хамрагдах 200 
компанийн жагсаалтыг гаргасан.  
 
Уг жагсаалтанд лицензээ бусдад шилжүүлсэн “Синчи Ойл” ХХК (шатахуун түгээх компани) болон 
“Ээрмэл” ХХК (нэхмэл эдлэлийн компани) компаниудыг хамруулсан мөртлөө “Баярконстракшн” ХХК, 
“Ди Би Эи Экс” ХХК, “Никуайро” ХХК, “Ричфлүйрт” ХХК болон Сэлэнгэминералс зэрэг тус бүр 10 
гаруй лиценз эзэмшдэг, 98-130 сая төгрөгийн хооронд татвар болон төлбөр төлсөн компаниудыг уг 
жагсаалтанд хамруулаагүй байна.  
 
Ажлын хэсгийн зүгээс нэгтгэл хамрагдах компаниудын жагсаалтыг гаргадаг процедур нь тодорхойгүй 
байна. Тухайлбал, Үндэсний зөвлөл нь 40 сая төгрөгөөс дээш төлбөр төлсөн компаниудыг нэгтгэл 
тайланд хамруулахаар шийдвэрлэсэн. Сангийн яамнаас 518 компанийн жагсаалтыг гаргасан боловч 
хэрхэн  200 компанийг сонгосон нь тодорхой бус байна.  
 

2.5 Бусад судалгаанууд 

1. Монгол Улсын Сангийн сайдын 2010 оны 45 дугаар тушаал хэрэгжээгүй гэдгийг тайлан нэгтгэлийн  
ажлын явц харуулж байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Ж-ийн а,б” ба тайлангийн 7.1-ээс үзнэ үү) 

2. Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудын Санхүүгийн тайлагналын олон улсын  стандарт (СТОУС)-ын 
хэрэгжилтийн талаар хийсэн судалгаанаас үзэхэд компаниудын зөвхөн 12.5 % нь л бүх СТОУС-уудыг 
дагаж мөрддөг гэсэн хариу ирүүлсэн. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “З” ба тайлангийн 7.2-оос үзнэ үү) 

3. Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудын 74.5 хувь буюу 149 компани “Удирдлагын хариуцлагын захидал”-
ын хариуг ирүүлсэн байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “И” ба тайлангийн 7.3-аас үзнэ үү) 

4. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тайлан мэдээг 83 компанийн мэдээллийг нэгтгэн 
харуулсан. Үүнээс 6 компани нь л байгаль хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн ба дунджаар 
төлөвлөснөөс давсан байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Й-ийн а,б” ба тайлангийн 7.4-өөс үзнэ үү) 

5. Уулын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх судалгааг 128 компанийн мэдээллийг АМГ гаргаж 
ирүүлсэн. Энэ нь уг төлөвлөгөөнүүд дунджаар хэсэгчилэн биелэгдсэн гэж харагдаж байна. Хайгуулын 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг 45 компани, газрын тосны 13 компани байсан. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “К” ба 
тайлангийн 7.5-аас үзнэ үү) 

6. Ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн судалгааг АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн  хийсэн. 
2011 оны эцсийн байдлаар, 398 ашиглалтын лиценз, 545 хайгуулын лицензийг нэгтгэл тайланд 
хамрагдсан 187 компани эзэмшиж байна. 13 компани нь газрын тосны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
компаниуд байсан. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Л-ийн а,б” ба тайлангийн 7.6-р зүйлээс харна уу) 

7. Нэгтгэл тайланд хамрагдсан 200 компаниас хамгийн олон лиценз эзэмшиж буй 20 компанийн 10 нь 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Л-ийн а,б” ба тайлангийн 7.7-
оосүзнэ үү) 

8. Нэгтгэл тайланд хамрагдсан 200 компаниас орон нутгийн засаг захиргаатай хийсэн гэрээний 
судалгааг 21 компани буюу дөнгөж 10 хувь нь хариу ирүүлсэн. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “М” ба 
тайлангийн 7.8-аас  үзнэ үү) 

9. 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. (Дэлгэрэнгүйг тайлангийн 7.9-өөс үзнэ үү) 
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10. Нэгтгэлийн явцад үүссэн зөрүүний шалтгааныг тодорхойлж, тохируулгыг хийхдээ холбогдох яам, 
агентлаг, Төр, төсөв, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас мэдээллийг авч ажилласан. 
(Дэлгэрэнгүйг  Хавсралт “С”-ээс үзнэ үү). 
   

2.6 Зөвлөмж 

Цаашид нэгтгэх ажлыг сайжруулах зорилгоор бид дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд: 

Бид нэгтгэл ажлын явцад үүссэн асуудлууд болон асуудал тус бүр дээр  зөвлөмжүүдийг бэлтгэсэн. Өмнөх 
жилүүдэд өгч байсан хэд хэдэн зөвлөмжүүд хэрэгжээгүй байгаа нь ажиглагдсан.  

Бид зөвлөмжөө дараах байдлаар ангилан харуулав. Үүнд:  

 Нэгтгэл ажлын талаарх техник зөвлөмжүүд (8.1) 

 Нэгтгэл ажлын удирдлагыг сайжруулах зөвлөмжүүд (8.2)  

 Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт ажиглагдсан асуудлууд (8.3) 

Нэгтгэл ажлын тухайд, сүүлийн зургаан жилийн хугацаанд Засгийн газар болон компаниуд өмнөх 
алдаанаасаа суралцаагүй, хүлээж байсан өөрчлөлт, дэвшил гараагүйгээс анхны зөрүү (Засгийн газрын 
тайлан болон компанийн бэлтгэсэн тайланг харьцуулсанаас үүссэн)-нд дорвитой өөрчлөлт гараагүйг цохон 
тэмдэглэмээр байна. Бид анхны зөрүү үүссэн шалтгаанууд болон тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар 
анхаарлаа хандуулсан. (8.1.1) 

Засгийн газар нь анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгэдэггүй байна. Иймээс аймаг, 
сумдаас тайлан хүлээж авах, тэдгээрийг төвлөрүүлж нэгтгэх систем нь тохиромжтой биш, шинэ систем 
нэвтрүүлэх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.  

Тайлагнах маягтын загвараас үүдэн ердийн бус шинжтэй томоохон гүйлгээнүүдийг хамруулж чаддаггүй. 
Тухайлбал, “Оюу Толгой” ХХК-иас хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу өгсөн урьдчилгаа төлбөр байна. Энэ нь 
тайлангийн маягтанд тохиромжтой нэрээр тусгагдаагүй байна. Иймэрхүү төрлийн ажил гүйлгээг урьдчилан 
таамаглах боломжгүй учир маягтанд шинэ мөрүүд нэмж оруулах хэрэгтэй. (8.1.2) 

Нэгтгэл ажлыг хамгийн материаллаг дүн бүхий төлбөрүүдэд хандуулахыг зөвлөж байна. Үндэсний зөвлөл нь 
2010 онд 10,000 төгрөг (7 ам.доллар)–с дээших дүн бүхий гүйлгээ бүрийг нэгтгэлд хамруулна гэж 
шийдвэрлэсэн. Ингэснээр нийт орлого эсвэл нэгтгэлийн зөрүүний ойлголтонд ихээр нөлөөлөхөөргүй бага дүн 
бүхий маш их хэмжээний гүйлгээ нэгтгэлд хамрагдаж байгаа юм. Үндэсний зөвлөл нь уг хязгаарыг 
нэмэгдүүлэх талаар дахин бодолцож үзэхийг санал болгож байна. Хандив зэрэг зарим төрлийн санхүүгийн 
урсгалыг анхааралдаа авбал материаллаг байдлын түвшинг санхүүгийн урсгалын ангилал бүрд нь өөр 
байдлаар тогтоож болох юм.  

Ямар нэгэн уул уурхайн лиценз байхгүй гэсэн 2 компани нэгтгэлийн жагсаалтад багтсан байсан. Тэд 2011 
оноос өмнө өөрсдийн лицензийг бусдад шилжүүлсэн гэж тайлбарласан. Хэрэв нэгтгэлд орох компаниудын 
жагсаалтыг АМГ-ын мэдээллийн бааз үндэслэн гаргадаг нь зөв бол тэд хэрхэн жагсаалтад орсон тухай 
асуудал үүсч байна. Иймд АМГ-ын мэдээллийн баазад бүртгэлийн үнэн зөв байдал болон лицензийн 
шилжүүлэгтэй холбоотой асуудлыг шалгаж үзэх нь зүйтэй байна. (8.1.9) 

2012 оны ОҮИТБС-ын тайланд туслан гүйцэтгэгч компаниудыг (дэд гэрээлэгч) оруулах шийдвэр гарсаныг бид 
мэдэж байна. Хэрэв энэ үйл ажиллагааг аажмаар явуулвал Ажлын хэсэг бидний жагсаалтаар гаргасан хэд 
хэдэн практик асуудлуудад анхаарал хандуулах шаардлагатай болно. (8.1.4 болон 8.1.10)   

Засгийн газрын хүлээн авсан хандив тусламжийг бүртгэх  асуудал  бэрхшээлтэй байсаар байна. Мөнгөн бус 
хандив, тусламжийн үнэлгээг тохиролцоход компаниуд болон Засгийн газарт сайн журам шаардлагатай 
байна. Төрийн байгууллагууд нь Сангийн Сайдын 45-р тушаалаар батлагдсан “Хандив тусламжийг бүртгэх” 
журмыг зөрчин, мөнгөн хандивыг бүртгэдэггүй байдал түгээмэл байна. (8.1.8)   

Анхны зөрүү болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүний үүссэн гол шалтгаан бол ажил гүйлгээг бүрэн, үнэн зөв 
тайлагнах компаниудын болон Засгийн газрын байгууллагуудын хариуцлага дутагдсанаас үүдэлтэй. 2011 онд  
энэ байдал илүү ажиглагдаж байна. Өнгөрсөн саруудад нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад төрийн 
байгууллагын ажиллагсад сонгуулийн ажил гээд, компанийн ажиллагсад талбарын хайгуулын болон 
олборлолтын ажил хийгээд завгүй байсан. Жишээ нь: Засгийн газрын байгууллагууд бидний хүсэлтэд  
тодорхой, дэлгэрэнгүй мэдээлэл   өгөхийн оронд задаргаагүй, бөөн дүнгээр мэдээллийг гаргаж өгч байсан.           

ОҮИТБС-ын тайланг бэлтгэх систем Засгийн газар болон олон компаниудад хэрэгжихгүй байгаа нь тодорхой 
байна.  Энэ үйл явц чиглэлээ олоогүй байна. Системийн дутагдалтай байдал нь өөр зорилго бүхий  системээс 
авсан мэдээллийг учрыг олоход  жил бүр онцгой арга хэрэглэх шаардлагыг бий болгож байна. Энэ нь хүнд 
ажил төдийгүй гаргаж өгч байгаа мэдээ тайлангийн чанар нь түүнийг бэлтгэж байгаа хувь хүнээс  ихээхэн 
хамааралтай байгаа ба их дүнгээр зөрж байгаа мэдээллийн үнэн зөв байдалд байнга хяналт хийх 
шаардлагатай.          

Засгийн газар тайландаа тусгаагүйн улмаас шалгах шаардлагатай гүйлгээний хувьд нэмэлт мэдээлэл 
шаардах, баримтжуулахад төвөгшөөдөг асуудал байсаар байна. Энэ нь босгыг бага тогтоосонтой холбоотой 
юм.  
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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.  

2011 онд өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарт:  

 нүүрс олборлолт (22.6%), 

 газрын тос, шатдаг хий олборлолт (16.8%), 

 Металлын хүдэр олборлолт (4.1%),   

 бусад ашигт малтмал олборлолт (-14%), 
 
Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт: 

 төмрийн үйлдвэрлэл (-9.2%), 

 кокс, шингэн болон цацраг идэвхт түлш үйлдвэрлэл (34.1%) зэрэг дэд салбаруудын 
үйлдвэрлэлд өөрчлөлт орсон байна. 
 
2009-2011 онд үйлдвэрлэсэн уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлт дараах байдалтай байна.  
 

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 
Хэмжих 

нэгж 
2009 2010 2011 

Нүүрс мян.тн 14 442.1 25 161.9 32 029.7 

Газрын тос мян.бар 1 870.0 2 181.4 2 548.9 

Зэсийн баяжмал, 35%-ийн агуулгад 
шилжүүлснээр 

мян.тн 370.9 357.1 347.4 

Молибдений баяжмал, 47%-ийн агуулгад 
шилжүүлснээр 

тн 5 125.0 4 677.1 4 163.1 

Алт кг 9 803.3 6 037.1 5 702.6 

Хайлуур жонш мян.тн 628.8 727.0 658.7 

Хайлуур жоншны баяжмал мян.тн 115.3 140.7 116.4 

Төмрийн хүдэр мян.тн 1 379.0 3 203.2 5 678.3 

Цайрын баяжмал мян.тн 141.5 112.6 104.7 

Гянт болдын баяжмал Тн 38.6 19.9 12.6 

Давс олборлолт Тн 5.0 - - 

Эх сурвалж: Монгол улсын Үндэсний статистикийн хороо 
 
2009-2011 онд экспортлосон гол нэрийн бараа дараах байдалтай байна.  
 

Гол нэр төрлийн бараа 
Хэмжих 

нэгж 

2009 2010 2011 

Тоо 
хэмжээ 

Дүн  
Тоо 

хэмжээ 
Дүн      

Тоо 
хэмжээ 

Дүн 

Боловсруулаагүй буюу хагас 
боловсруулсан алт 

тн 11 308,473 5 178,339 3 113,047 

Зэсийн баяжмал мян.тн 587 501,924 569 770,594 573 963,596 

Молибденийн хүдэр ба баяжмал мян.тн 7 50,309 5 51,989 4 46,394 

Жоншны хүдэр ба баяжмал мян.тн 314 48,224 406 68,825 404 94,877 

Тунгаасан зэс ба хайлш тн 2,321 11,850 2,800 20,357 2,361 21,028 

Төмрийн хүдэр мян.тн 1,598 88,770 3,564 253,825 5,753 437,328 

Нүүрс мян.тн 7,113 306,301 16,726 881,998 21,106 2,250,046 

Боловсруулаагүй нефть мян.бар 1,939 115,633 2,071 154,386 2,541 252,192 

Цайрын хүдэр баяжмал мян.тн 151 122,494 120 134,135 121 142,678 

   
1,553,977 

 
2,514,449 

 
4,321,186 

 
Эх сурвалж: Монгол улсын Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 
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Нүүрс  

 
Монгол улс 2011 онд нийт 30.9 сая тонн нүүрс олборлож, үүний 21.1 сая тонн нүүрсийг экспортонд гаргасан 
байна. Улсын экспортын 40 гаруй хувийг нүүрсний салбар бүрдүүлж байна. Монгол улсын нийт экспорт 4.8 
тэрбум ам.долларт хүрсэний 2.25 тэрбумыг нь нүүрсний экспорт эзэлж байна.  

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Тавантолгойн нүүрсний орд газарт “Эрдэнэс-Тавантолгой”ХК, “Энержи 
Ресурс”ХХК, “Тавантолгой”ХК (Хувьцааны 51 хувь нь орон нутгийн өмч), Гурвантэс сумын Нарийн сухайтын 
нүүрсний ордод “Монголын алт”(МАК) ХХК, “Чинхуа-МАК-Нарийнсухайт”ХХК, “Саусгоби сэндс”ХХК зэрэг аж 
ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж нүүрс экспортод гаргасан мэдээг дараах байдлаар үзүүлж байна.  
 
Нүүрсний экспортын мэдээ  

    

     

мян.тн 

д/д Аж ахуйн нэгжийн нэр 
Экспортын гүйцэтгэл Урьд оноос 

өссөн 
2009 2010 2011 

1 Энержи ресурс ХХК 1,400.0 4,100.0 4,633.9 533.9 

2 Таван толгой ХК 2,800.0 4,000.0 6,064.7 2,064.7 

3 Эрдэнэс-Таван толгой ХК 
  

280.8 280.8 

4 Монголын алт МАК ХХК 1,371.9 5,200.0 5,285.0 85.0 

5 Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК 740.9 1,820.0 1,775.6 (44.4) 

6 Саус гоби сэндс ХХК 1,327.4 2,500.0 3,088.4 588.4 

 
Нийт 7,640.2 17,620.0 21,128.4 3,508.4 

 
Зэс 

 

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. Оюу Толгой нь Монгол Улсын Засгийн газар, Айвенхоу Майнз болон Рио Тинто 
группын хамтарсан компани юм. Энэхүү төслийг Рио Тинто 2010 оны 10 дугаар сараас удирдаж эхэлсэн 
бөгөөд тус компани нь Айвенхоу Майнзын хувьцааны 48,5%-ийг эзэмшдэг.  

2011 онд дэлхийн эдийн засгийн тогтвортой байдлаас шалтгаалан 1 тонн зэсийн үнэ дунджаар 8885.1 

ам.долларт хэлбэлзэж, төлөвлөсөн үнээс 2902.0 ам.доллараар нэмэгдсэн, 1 унци алтны дундаж үнэ 1573.18 

ам.доллар болсон нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу тэнцвэржүүлсэн орлогоос давсан 

орлогыг Төсвийн тогтворжуулалтын санд хуримтлуулах боломж бүрдсэн байна. 

2011 онд Төсвийн тогтворжуулалтын санд 241.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрсний 81.5 хувийг зэсийн 

баяжмал экспортолж буй Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК төвлөрүүлжээ. 

Лондонгийн металлын биржийн 2011 оны зэсийн үнийн графикийг харуулбал: 
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Алт 

 
Монгол улс 2009 онд 9.8 тн, 2010 онд 6 тн, 2011 онд 5.7 тн орчим алт олборлосон байна. 2010 онд Монгол улс 
6 тн алт олборлосон нь дэлхий нийтийн алт олборлолтын 0,2%-г эзэлж байна. Энэ үзүүлэлт 2008 онд 0,6%, 
2009 онд 0,4% байсан. 

2011 оны 01 сарын 01-ний байдлаар Монгол улсын ашигт малтмалын нөөцийн бүртгэлд давхардсан тоогоор 
540 алтны шороон орд нийт 206,25 тн нөөцтөйгээр, 50 алтны үндсэн орд нийт 1278,2 тн нөөцтөйгээр 
бүртгэгдсэн байна. 

Лондонгийн металлын биржийн 2011 оны алтны үнийн графикийг харуулбал: 

 

Оюу толгой төслийн үйл  ажиллагаа нь эхлэхээр жилд 544,000 тн зэс, 650,000 унци алт, 3 сая унци  мөнгө 
олборлох ба энэ үед алтны олборлолтын хэмжээ нэмэгдэнэ гэж тооцож байна. 
 
Газрын тос 

 
Монгол Улсад газрын тосны олборлолтын үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-ний дагуу явуулж байна. 

БХГ-ний үндсэн зарчим нь Гэрээлэгч компаниуд газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгө 
оруулалтаа өөрсдөө 100 % гаргаж, эрсдэлээ бүрэн хариуцдаг ба хэрэв тос олж, олборлосон тохиолдолд 
байгалийн нөхөн сэргээгдэшгүй баялаг ашигласны төлбөр (роялти) Монгол Улсын Засгийн газарт төлдөг. 
Үлдсэн тосны 40 хүртлэх хувийг Гэрээлэгч хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлаа нөхөх, 
түүнээс үлдсэн тосыг МУ-ын Засгийн газартай БХГ-нд тохирсон нөхцлөөр хоногийн олборлолтын хэмжээнээс 
хамааруулж хувааж авдаг.  

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 1990-1992 онд газрын тосны 22, 2001 онд газрын тосны 2, 2005 онд нүүрсний 
давхаргын метан хийн 1, 2007 онд газрын тосны 3, нийт хайгуулын 28 талбай ялгасан бөгөөд Төхөм Х 
талбайг (хойд) ба (урд) гэж 2 хувааж, Цагаан-элс XIII ба Зүүнбаян XIV талбайн зарим хэсэгт “1997БХГ” байгуулсан 
тул хайгуулын талбай 30 болсон байна. Эдгээрээс газрын тосны хайгуулын 18 талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ (БХГ)-ний дагуу 14 гэрээлэгч компани газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулж байна. 
 
Уран 

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

Дорнод 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 

орд 
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4. ХАНДЛАГА 

4.1. 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.  
 

4.2. 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 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүлээн авсан мэдээллүүдийг 
нэгтгэн оруулсан болно. Энэ өдрөөс хойш хүлээн авсан мэдээллүүдийг энэхүү тайланд оруулаагүй болно. 
 

4.3. Оролцогч талууд 

А. Компаниуд  

2011 оны нэгтгэл ажлын хувьд МОҮИТБС-ын ажлын хэсэг нь нэгтгэлийн зорилгоор 301 компанийн бөглөсөн 
маягтыг аудитын консерциумд ирүүлсэн.   

СЯ нь ОҮИТБС 2011 оны нэгтгэл ажилд зориулж 518 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. СЯ-ны жагсаалтыг нэгтгэл тайланд 
хамрагдсан компаниудыг тодорхойлох зорилгоор ашигласан. Уг хоёр жагсаалтыг хоёуланг уг тайланд 
хамруулсан болно. МОҮИТБС-ын ажлын алба нь эдгээр жагсаалтын хоорондын зөрүүг 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 яам, агентлагууд 
болон бусад байгууллагуудыг “Засгийн газрын байгууллагууд” гэсэн тодотголтойгоор нэрлэсэн. 
 

4.4. 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 
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. Иймд маш бага үнийн дүн бүхий их хэмжээний гүйлгээ 
энэхүү тайланд орсон. 

2012 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдрийн МОҮИТБС-ын Үндэсний Зөвлөлийн хуралдааны  шийдвэрээр 
төлбөрийн материаллаг байдал буюу татвар төлбөрийн нийлбэр дүнгээр 40 сая төгрөгнөөс дээш материаллаг 
орлого бүхий аж ахуй нэгжийг олон улсын хөндлөнгийн аудитад хамруулахаар шийдвэр гарсаны дагуу 2011 
оны нэгтгэл тайланд дээрхи тоон мэдээллээс үндэслэж 200 компанийг хамруулахаар сонгосон байна. 

Нийт төлбөр болон орлогын хооронд үүсэх зөрүүг хянан үзэх материаллаг байдал дээр Ажлын Хэсгийн зүгээс 
ямар нэгэн заавар удирдамж гаргаж өгөөгүй. 
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4.5. Нэгтгэлийн хандлага ба арга аргачлал   

Бидний энэхүү нэгтгэлийн 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 
зэрэгтэй танилцсан.  

 МОҮИТБС-ын ажлын албанаас анхны тайлангуудыг олж авсан. 

 Компани болон Засгийн газрын дүнг харьцуулж, анхны зөрүүг гаргасан. 

 Хамрагдсан компаниудын маягтуудын мэдээллийг нэгтгэн хүснэгтлэх, эдгээр маягтуудад буруу зөрүү 
(шаардлагын дагуу мянгачлагдаагүй дүн) бөглөгдсөн зүйлсийг хасан (хувь хүний орлогын албан 
татвар 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 тайлбарлаж, баримтжуулсан. 

 Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү бүхний шалтгааныг тайлбарлаж, зохих зөвлөмжүүдийг өгсөн. 
 

4.6.  Зөрүүг тодорхойлох ажлын чиглэл, хоорондын уялдаа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 

залруулгууд 

ОҮИТБСАА-тай 

харьцах нь 

Нэгтгэл 
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4.7.  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 лөрүүлсэн 
дүнбайгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгүүд болон байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлсэн 
дүнгүүдийг 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 ОҮИБС-ын ажлын албанаас 
гаргасан Маягт № 6) компани тус бүрээр тулгасан болно.  
 
Ийнхүү тулгах явцад үүссэн бүхий л зөрүүнүүдийг тогтоосон шалгуурын дагуу ач холбогдолтой буюу ач 
холбогдолгүй гэж ангилан хүснэгтэлсэн.  
 
Үүссэн ач холбогдолтой зөрүүнүүдийн хувьд МОҮИТБСАА-аас гаргасан Маягт №1,2,3 дээрх нэгтгэсэн 
дүнгүүдийг  ЗГ-ын байгууллагууд болон ТЕГ-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 үзсэн 

ба зөрүү үүсгэж байгаа зүйлсийг тодорхойлсон.. 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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4.8.  Талуудын оролцооны схем  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

МУ-ЫН ЗАСГИЙН 

ГАЗРЫН ОРЛОГО 

(СЯ, ТЕГ, БОАЖЯ, АМГ, ГТГ, 

ГЕГ, ХХҮГ,ТӨХ, УНДЕГ, 

УМХЕГ, 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, ЗГ-ЫН 

БУСАД 

БАЙГУУЛЛАГУУД 

Нэгтгэх, тохируулах,  

зөрүүг тайлбарлах 

Тайлангаа явуулах Тайлангаа явуулах 

Тайлан хүлээн авах 

Тайланг ашиглах, шийдвэр гаргах 
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4.9  Хамрагдсан компаниуд  

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайланд орж байгаа нийт 200 компанийг эрхэлж буй үйл 
ажиллагааны чиглэлээр нь авч үзвэл дараах байдалтай байна. 
 

 
 

 

4.10 Компаниудын уул уурхайн байршил 

Ашигт малтмалын нөөц аль орон нутагт илүү их зонхилж байгааг Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
тайланд орсон 200 компаниудын мэдээлэлд үндэслэн гаргахад дараах байдалтай байна. 

 

 
 

  

48 

32 

11 
13 

1 2 

87 

6 

Компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэл 

Алт 

Нүүрс 

Жонш 

Төмрийн хүдэр 

Зэс, молибдени 

Газрын тос 

Хайгуул 

Бусад 

31 

31 

21 

17 14 

13 

11 

9 

8 

7 

6 
5 27 

Орон нутагт уурхай нь байршиж буй компаниуд 

Өмнөговь 

Төв 

Дорнод 

Дорноговь 

Сэлэнгэ 

Хэнтий 

Сүхбаатар 

Говь-Алтай 

Баянхонгор 

Булган 

Дархан-Уул 

Увс 

Бусад 
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4.11 Компаниудаас 2011 онд улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 

 
2011 оны татварын жилд Монгол улсын ЗГ-т төвлөрүүлсэн татвар, төлбөр, хураамж, хандив тусламжийн 
хэмжээг нэгтгэлд хамрагдсан 200 компанийг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь бүлэглэн авч үзвэл дараах 
байдалтай байна. 

(сая төгрөгөөр) 

 
 
 

4.12 Хамгийн их орлого төвлөрүүлсэн компаниуд 

 
Компаниудын 2011 онд улсад төлсөн татварын дүнг хувийн жингээр нь нь харуулбал: 

 

 
 
Дээрх диаграмаас харахад “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК нь хамгийн өндөр орлогыг төвлөрүүлсэн байна. 

 
 

  

 -    

 100,000.0  

 200,000.0  

 300,000.0  

 400,000.0  

 500,000.0  

 600,000.0  

 700,000.0  

 800,000.0  

 900,000.0  
 856,813.0  

 548,545.8  
 486,533.8  

 84,057.7   67,251.7   57,452.5   36,816.2   13,263.3  

Компаниудаас төвлөрүүлсэн орлого 

 25.5  

 18.5  

 15.8  

 7.9  

 7.4  

 3.9  

 3.0  
 2.7   1.9   13.4  

Орлогын бүрдүүлэлт хувиар 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 

Оюу толгой ХХК 

Эрдэнэс таван толгой ХК 

Тавантолгой ХК 

Монгол Алт МАК ХХК 

Энержи ресурс ХХК 

Саусгоби сэндс ХХК 

Петрочайна дачин тамсаг ХХК 

Болд төмөр ерөө гол ХХК 

Бусад 
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4.13 Компаниудаас Төр, засгийн багууллагуудад үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компаниудаас 2011 онд Төрийн байгууллагад өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив дэмжлэгийн дүнг хувийн 
жингээр нь харуулбал: 

 

 

4.14 ЗГ-аас хамааралтай үүссэн анхны зөрүүгийн шинжилгээ  

Анхны нэгтгэлээр ЗГ-ын тайлагнасан дүн нь бага, компаниудын тайлагнасан дүн нь их байсны улмаас 
хасах (-) 121.5 тэрбум төгрөгийн зөрүү үүссэн. ЗГ-ын анхны нэгтгэлд 18 компанийн тайланг нэгтгэгдээгүйн 

улмаас 9.3 тэрбум төгрөгийн зөрүү үүсч, уг зөрүү нь 121.5 тэрбум төгрөгийн зөрүүнд мэдэгдэхүйц 
нөлөөлсөн. Дараах диаграмаар ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй 18 компанийн зөрүүг оруулахгүйгээр 
хамгийн их анхны зөрүү үүсгэсэн Засгийн газрын байгууллагуудыг харуулбал дараах байдалтай байна.   

 

 

 

  

 45.9  

 15.2  

 6.5  

 5.1  

 4.7  

 2.4  

 2.4  
 1.2  

 1.1  
 15.5  

Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Оюу толгой ХХК 

Бороо гоулд ХХК 

Энержи ресурс ХХК 

Монгол Алт Мак ХХК 

Болд төмөр ерөө гол ХХК 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 

Саусгоби сэндс ХХК 

Мон полимет ХХК 

Петрочайна дачин тамсаг ХХК 

Бусад 

 58  

 16  

 14  

 11  

 1  

ЗГ-аас хамааралтай анхны зөрүүг хувиар харуулбал 

СЯ 

ОНЗЗ 

ТЕГ 

АМГ 

ХХҮГ 
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4.15 Компаниудаас хамааралтай үүссэн анхны зөрүүгийн шинжилгээ 

Анхны нэгтгэлээр ЗГ-ын тайлагнасан дүн нь их, компаниудын тайлагнасан дүн нь бага байсны улмаас 
нэмэх (+) 599.1 тэрбум төгрөгийн зөрүү үүссэн. Нэгтгэлд хамрагдсан 200 компаниас 58 компани нь 

ОҮИТБС-ын ажлын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас 433.5 тэрбум төгрөгийн зөрүү 
үүсч, уг зөрүү нь 599.1 тэрбум төгрөгийн зөрүүнд нөлөөлсөн. Дараах диаграмаар ОҮИТБС-ын ажлын 
албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй 58 компанийн зөрүүг оруулахгүйгээр хамгийн их анхны зөрүү 
үүсгэсэн компаниудыг харуулбал дараах байдалтай байна.  

 

 

  

 57.9  

 34.7  

 2.0  

 1.3   0.5  

3.6 

Анхны зөрүүг хувиар харуулбал 

Оюу толгой ХХК 

Петрочайна дачин тамсаг ХХК 

Цайртминерал ХХК 

Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК 

Алтан дорнод монгол ХХК 

Бусад 
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5. САНХҮҮГИЙН УРСГАЛЫН НЭГТГЭЛ  

5.1 Анхлан тайлагнасан санхүүгийн нийт урсгал 

 
 
Анхны нэгтгэлийн зөрүү дараахь шалтгааны улмаас үүссэн байна. Үүнд: 
 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй 58 компанийн 433.5 тэрбум төгрөгийн зөрүү нь 
анхны зөрүү үүсэхэд хамгийн их нөлөөлсөн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Оюу толгой” ХХК-иас хүлээн авсан хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу 
хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөр 100 сая ам.доллар буюу 125.4 тэрбум төгрөгийг тайландаа 
тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. 

 Тайлангийн нэгтгэлд хамрагдаагүй 18 компанийн 9.3 тэрбум төгрөгийн зөрүү нь анхны зөрүү үүсэхэд 
нөлөөлсөн. 

 Компаниуд төлөлтөөрөө биш ногдуулалтаараа (мөнгөн биш аккруэл сууриар) тайланд тусгасан. 

 ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтад тусгагдах санхүүгийн урсгал биш Хувь хүний орлогын албан 
татварын дүнг хоёр тал тусгаж ирүүлсэнээс ЗГ талд 4.2 сая төгрөг, компани талд 22,300 сая төгрөг 
тусгагдаж ирсэнээс 22,296 сая төгрөгийн тайлагнагдахгүй санхүүгийн урсгалыг ОҮИТБС-ын тайланд 
тусгасан. 

 Засгийн газар анхны тайландаа орон нутгийн төсвийн орлогыг тусгаагүй. 

 Зарим татвар, төлбөр, хураамжийн дүнг илүү болон дутуу тусгасан.  

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

 Ихэнх компаниуд оны эцэст татварын үлдэгдлээ төсөвт тушаадаг ба шилжүүлэг нь  он дамжиж 
төсвийн дансанд ордог учраас ЗГ-ын тайланд тухайн оны нэгтгэлд тусгадаггүй. 

 

5.2 Ажлын хэсгийн хуралдаанд танилцуулсан санхүүгийн нийт урсгал 

Бид Монголын ОҮИТБС-ын зургаадугаар буюу 2011 оны нэгтгэл тайлангийн ажлыг 2012 оны 8 дугаар сарын 
6-наас эхлэн гүйцэтгэж эхэлсэн ба 2012 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр ажлын хэсгийн хуралдаанд 
нэгтгэлийн ажлын үр дүнг анхлан танилцуулсан. Энэ хугацаанд анхны зөрүү болох 832.0 тэрбум төгрөгийг 
66.4 тэрбум төгрөг хүртэл бууруулан ажилласан ба Ажлын хэсгийн анхны хуралдаанаар цаашид 
шийдэгдээгүй зөрүүг улам бууруулах, компаниудын орон нутагт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, хандив, 
дэмжлэгийг аймаг бүрээр гаргаж тайланд хавсралтаар оруулахыг үүрэг болгосон. 

Ажлын хэсгийн анхны хуралдаанаас хойш сар гаруй хугацаанд ажилласаны үр дүнд 11-р сарын 09-ний өдөр 
Ажлын хэсгийн хуралдаанд 2 дахь удаагаа танилцуулсан. Энэ хугацаанд шийдэгдээгүй зөрүү 66.4 тэрбум 

 Засгийн газрын 

байгууллагууд 
 Компаниуд 

            1 1,757,683,505           1,260,097,840           497,585,666           

        1.1 1,501,660,865           970,962,587              530,698,277           

        1.2 35,163,114                 19,961,093                 15,202,021              

        1.3 64,030,002                 51,916,544                 12,113,459              

        1.4 31,867,934                 22,524,951                 9,342,983                

        1.5 45,143,511                 45,101,583                 41,928                      

1.6        78,351,725                 23,761,048                 54,590,678              

        1.7 1,466,355                   125,870,035              (124,403,679)          

            2 56,042,949                 56,589,954                 (547,005)                  

        2.1 4,711,863                   26,452,001                 (21,740,138)            

        2.2 16,306,405                 27,395,781                 (11,089,377)            

        2.3 49,261                         356,283                      (307,021)                  

        2.4 34,917,093                 2,115,535                   32,801,558              

        2.5 58,327                         270,354                      (212,027)                  

            3 6,747,100                   26,232,466                 (19,485,366)            

        3.1 999,194                      1,679,307                   (680,113)                  

        3.2 5,747,906                   24,553,159                 (18,805,254)            

3.2.1  Мөнгөн хандив, дэмжлэг 5,265,894                   15,031,892                 (9,765,998)               

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 482,011                      9,521,267                   (9,039,256)               

1,820,473,554           1,342,920,260           477,553,294           

Татвар, хураамж

№
Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 

òºëáºð 

Анхны тайлагнасан байдал
 Анхны 

нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд 

 Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 

ногдол ашиг 

Торгууль

Төлбөр

Нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын 

хураамж

Хураамж үйлчилгээний хөлс

Төрийн өмчийн ногдол ашиг

Засгийн газрын орлого ба бусад орлого

Торгууль

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 

ногдол ашиг 

Татвар

Төлбөр

Хураамж, үйлчилгээний хөлс

Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг

 Бусад төлбөр ба зардал 

Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг

Төр, засгийн байгууллагад 

үзүүлсэн хандив, дэмжлэг

 Нийт дүн 
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төгрөгийг 712.2 сая төгрөг хүртэл бууруулан ажилласан. Ажлын хэсгийн 2 дахь хуралдаанаас тайланг эцсийн 
байдлаар хэвлэн Үндэсний зөвлөлийн хуралд танилцуулах шийдвэр гаргасан.  

 

5.3 Бүх тохируулга хийгдсэний дараах санхүүгийн нийт урсгал 

Ажлын хэсгийн 2 дахь хуралдаанаас хойш тайланг эцсийн байдлаар бэлтгэх хүртэл оролцогч талуудаас 
хариу ирүүлсээр байсан ба материаллаг дүн бүхий зөрүүнүүдийн тохируулгуудыг нэмж хийснээр  нийт 
шийдэгдээгүй зөрүү 622.4 сая төгрөг болсныг эцсийн байдлаар танилцуулж байна.   

(мянган төгрөгөөр) 

№ 
Компаниас улсын болон орон 

нутгийн төсөвт төлсөн 
татвар, төлбөр 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдэ
эгүй зөрүү 

Засгийн газар Компани Засгийн газар Компани 

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

497,585,666 298,422,773 795,858,736 2,056,106,278 2,055,956,576 149,702 

1.1 Татвар, хураамж 530,698,277 (168,718,691) 361,934,693 1,332,942,174 1,332,897,281 44,893 

1.2 Төлбөр 15,202,021 1,808,597 17,134,798 36,971,710 37,095,891 (124,180) 

1.3 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл, 
эрүүл мэндийн даатгалын 
хураамж 

12,113,459 1,981,964 13,925,799 66,011,967 65,842,343 169,623 

1.4 Хураамж үйлчилгээний хөлс 9,342,983 1,263,580 10,560,809 33,131,513 33,085,759 45,754 

1.5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг 41,928 20 41,948 45,143,531 45,143,531 - 

1.6 Засгийн газрын орлого ба бусад 
орлого 

54,590,678 461,469,015 516,059,693 539,820,740 539,820,740 - 

1.7 Торгууль (124,403,679) 618,288 (123,799,004) 2,084,643 2,071,031 13,612 

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

(547,005) 10,521,114 10,056,343 66,564,064 66,646,297 (82,234) 

2.1 Татвар (21,740,138) 137,745 (21,588,383) 4,849,608 4,863,619 (14,010) 

2.2 Төлбөр (11,089,377) 9,865,698 (1,177,065) 26,172,103 26,218,716 (46,613) 

2.3 Хураамж, үйлчилгээний хөлс (307,021) 398,299 106,228 447,561 462,511 (14,950) 

2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн 
ногдол ашиг 

32,801,558 2,116 32,803,674 34,919,209 34,919,209 - 

2.5 Торгууль (212,027) 117,256 (88,111) 175,583 182,243 (6,660) 

3 Бусад төлбөр ба зардал (19,485,366) 21,316,625 1,973,378 28,063,725 28,205,844 (142,118) 

3.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 
урьдчилгаа 

(680,113) 257,210 (418,603) 1,256,404 1,260,704 (4,300) 

3.2 
Төрийн байгууллагад өгсөн 
хандив, дэмжлэг 

(18,805,254) 21,059,415 2,391,980 26,807,321 26,945,140 (137,818) 

3.2.1 
Төр, засгийн 
байгууллагад 
үзүүлсэн 
хандив, 
дэмжлэг 

Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг 

(9,765,998) 15,186,703 5,516,806 20,452,597 20,548,698 (96,101) 

3.2.2 
Мөнгөн бус 
хандив, 
дэмжлэг 

(9,039,256) 5,872,712 (3,124,826) 6,354,724 6,396,442 (41,718) 

Нийт дүн 477,553,294 330,260,512 807,888,457 2,150,734,067 2,150,808,717 (74,650) 

 

Доорх хүснэгтэнд нийт санхүүгийн урсгалуудаас үүссэн цэвэр болон нийт зөрүүг  задлан харуулбал дараах 
байдалтай байна. Үүнд: 
                                                                                                                                                                                                   (мян.төг) 

  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Ажлын хэсгийн хуралдаанд 
танилцуулсан байдал Шийдээгүй 

зөрүү (эцсийн 

байдлаар) 
  

2012.10.12 2012.11.09 

ЗГ-ын хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 654,790,903 30,988,704 186,250 273,883
1
 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их (177,237,609) (35,372,316) (525,935) (348,533)
2
 

Цэвэр зөрүү 477,553,294 (4,383,612) (339,685) (74,650)
3
 

Нийт зөрүү 832,028,512 66,361,020 712,185 622,415
4
 

1
Анхны нэгтгэл болон нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас холбогдох мэдээллийг авч тохируулгыг хийсэн 

боловч ЗГ нь хүлээн авсан харин компани нь төлсөн дүнгээ тодорхойлж чадаагүйн улмаас 
шийдвэрлэгдээгүй үлдэж буй зөрүү юм. 

2
Анхны нэгтгэл болон нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас холбогдох мэдээллийг авч тохируулгыг хийсэн 

боловч компани нь төлсөн харин ЗГ нь хүлээн авсан эсэхээ нотолж чадахгүйн улмаас  шийдвэрлэгдээгүй 
үлдэж буй зөрүү юм. 
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3
ЗГ-ын хүлээн авсан дүн болон компаниудын төлсөн дүнгийн ялгавар буюу цэвэр зөрүү  

4
ЗГ-ын талд үүссэн зөрүүнүүд болон компанийн талд үүссэн зөрүүнүүдийн нийлбэр буюу нийт зөрүү 

 

6. ШИЙДЭГДЭЭГҮЙ ЗӨРҮҮНҮҮД  

 

6.1 Шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн шинжилгээ 

 

6.1.1 Компаниудтай холбоотой шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүү 

 (мян.төг) 

  
Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí 
íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 

òºëáºð  

 Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү  

 Тохируулга   
Шийдэгдээгүй 

зөрүү  

 Нийт 
зөрүүнд 

эзлэх 
хувь  

 Засгийн 
газар  

 Компани  

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

482,383,645 296,614,176 778,723,938 273,883 100 

1.1 Татвар, төлбөр 530,698,277 (168,718,691) 361,934,693 44,893 16 

1.3 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл, 
эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 

12,113,459 1,981,964 13,925,799 169,623 62 

1.4 Хураамж үйлчилгээний хөлс 9,342,983 1,263,580 10,560,809 45,754 17 

1.5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг 41,928 20 41,948 - - 

1.6 
Засгийн газрын орлого ба бусад 
орлого 

54,590,678 461,469,015 516,059,693 - - 

1.7 Торгууль (124,403,679) 618,288 (123,799,004) 13,612 5 

Нийт дүн 482,383,645 296,614,176 778,723,938 273,883 100 

 
Хүснэгтээс харахад шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүний хамгийн их буюу 62 хувийг компаниудын төлсөн 
нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хураамж, 16 хувийг ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  эзэлж байна. Компаниуд нь эдгээр зөрүүнүүдийг төлсөн эсэхээ нотолж чадаагүй тул 
шийдэгдээгүй үлдсэн. 
 

6.1.2 ЗГ-тай холбоотой шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүү 
 (мян.төг) 

  
Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí 
íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 

òºëáºð  

 Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү  

 Тохируулга   
Шийдэгдээгүй 

зөрүү  

 Нийт 
зөрүүнд 

эзлэх 
хувь  

 Засгийн 
газар  

 Компани  

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

15,202,021 1,808,597 17,134,798 (124,180) 36 

1.2 Төлбөр 15,202,021 1,808,597 17,134,798 (124,180) 36 

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

(547,005) 10,521,114 10,056,343 (82,234) 24 

2.1 Татвар (21,740,138) 137,745 (21,588,383) (14,010) 4 

2.2 Төлбөр (11,089,377) 9,865,698 (1,177,065) (46,613) 13 

2.3 Хураамж, үйлчилгээний хөлс (307,021) 398,299 106,228 (14,950) 4 

2.4 
Орон нутгийн төрийн өмчийн 
ногдол ашиг 

32,801,558 2,116 32,803,674 - - 

2.5 Торгууль (212,027) 117,256 (88,111) (6,660) 2 

3 Бусад төлбөр ба зардал (19,485,366) 21,316,625 1,973,378 (142,118) 41 

3.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 
урьдчилгаа 

(680,113) 257,210 (418,603) (4,300) 1 

3.2 
Төрийн байгууллагад өгсөн 
хандив, дэмжлэг 

(18,805,254) 21,059,415 2,391,980 (137,818) 40 

3.2.1 
Төр, засгийн 
байгууллагад 
үзүүлсэн 
хандив, 
дэмжлэг 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

(9,765,998) 15,186,703 5,516,806 (96,101) 28 

3.2.2 
Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг 

(9,039,256) 5,872,712 (3,124,826) (41,718) 12 

Нийт дүн (4,830,351) 33,646,336 29,164,518 (348,533) 100 

Дээрх хүснэгтээс харахад нийт зөрүүний 36 хувийг ХХҮГ-ийн хүлээн авсан гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны 
ажлын байрны төлбөр, 40 хувийг Төр, засгийн байгууллагууд болон орон нутгийн засаг захиргааны 
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байгууллагуудын хүлээн авсан хандив, дэмжлэг эзэлж байгаа ба ЗГ хүлээн авсан эдгээр төлбөрүүдийг 
нотолж чадаагүй тул шийдэгдээгүй үлдсэн.  

Шийдэгдээгүй үддсэн 74.6 сая төгрөгийн цэвэр зөрүүг компани тус бүрээр задлан харуулбал дараах 
бүтэцтэй байна.  

 
 (мян.төг)  

Компаниуд 
Шийдэгдээгүй 

зөрүүнүүд 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Баян эрч ХХК (115,860) 

Бороо гоулд ХХК (37,362) 

Шинь Шинь ХХК (34,394) 

Эм Си Ти Ти ХХК (26,454) 

Гоби коул энд энержи ХХК (18,563) 

Хотгор шанага ХХК (12,102) 

Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК (11,631) 

Лутчулуу ХХК (9,605) 

Болд төмөр ерөө гол ХХК (9,243) 

Сод газар ХХК (9,041) 

Эрдэнэ жас ХХК (8,256) 

Бусад (90,113) 

Бүгд (382,624) 

ЗГ-ын хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Гацуурт ХХК 145,852 

Гүнбилэг трейд ХХК 57,518 

Гүнбилэг гоулд ХХК 21,880 

Эф Эм Ай ХХК 11,850 

Монгол ураниум ресурс ХХК 11,848 

Эрэл ХХК 11,221 

Монголчехметалл ХХК 9,243 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 8,366 

Нордвинд ХХК 5,652 

Бусад 24,546 

Бүгд 307,974 

Цэвэр зөрүү (74,650) 

 

6.2 Татвар, төлбөр, бусад 

  
   

 (мян.төг)  

Бүлэг 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  ЗГ   Компани  

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 78,050,048 2,753,617 80,802,900 765 

Гаалийн албан татвар 112,099,345 (60,946,219) 51,153,126 - 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 222,394,475 (125,866,209) 96,528,266 - 

Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар 

10,909,524 (1,501,448) 9,405,301 2,775 

Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар 2,133,199 (653) 2,132,546 - 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

123,105,212 12,776,722 135,881,934 - 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

(19,185,508) 4,066,187 (15,160,675) 41,354 

Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар 

1,191,983 (687) 1,191,296 - 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 245,079 130,903 383,926 (7,945) 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

267,499 499 274,064 (6,065) 

Бусад (22,252,716) 6,343 (22,246,373) - 

Дүн 508,958,139 (168,580,945) 340,346,310 30,883 
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6.2.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй  
зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Гүнбилэг гоулд  ХХК 15 

Гүнбилэг трейд  ХХК 750 

Дүн 765 

Цэвэр зөрүү 765 

 
Шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүний шалтгааныг тодруулахад дараахь байдалтай байна. Үүнд: 

 

ААНОАТ-ын  765.0  мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Гүнбилэг гоулд”, “Гүнбилэг трейд” 
компаниуд дээр үүссэн. 

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаж ирсэн боловч компанийн тайланд тусгагдаагүй.  

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

гаргуулж авахаар албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авахад уг татварын дүнг тодорхойлж өгч чадаагүй.  

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Компаниудын нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эсэх нь тодорхойгүй, 
компанийн нягтлан бодогч уг татварыг төлсөн анхан шатны баримтаа хувилж өгөөгүй учраас зөрүүг 
шийдвэрлэх боломжгүй болсон. 
 
6.2.2 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Очир ундраа  ХХК 2,775 

Дүн 2,775 

Цэвэр зөрүү 2,775 

Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын 2,775 мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй 
үлдсэн зөрүү нь “Очир ундраа” ХХК дээр үүссэн. 

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдсан боловч компанийн тайланд тусгагдаагүй.  

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
гаргуулж авахаар албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авахад уг татварын дүнг тодорхойлж өгч чадаагүй. 
Дахин компанид ГЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргүүлэхэд уг татварт төлсөн дүнг тодорхойлж 
өгч чадаагүй. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Компани нь “манай компаниас төлсөн татварын дүн биш” гэсэн хариу 
өгсөн. Дахин ГЕГ-т хандахад шалтгаан тодорхойлогдоогүй. 
 
6.2.3 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр    

           (мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

“Гүнбилэг трейд”  ХХК 28,761 

“Монгол ураниум ресурс” ХХК 11,848 

“Шарын гол” ХК 1,041 

Дүн 41,650 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

“Гүнбилэг гоулд”  ХХК (296) 

Дүн (296) 

Цэвэр зөрүү 41,354 
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Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 41,354  мянган 
төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Гүнбилэг трейд”, “Монгол ураниум ресурс” , “Шарын гол”, 
“Гүнбилэг гоул”  зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: “Гүнбилэг трейд”, “Монгол ураниум ресурс” , “Шарын гол” зэрэг компаниуд нь 
ажлын албанд гаргаж өгсөн тайландаа дутуу тусгаж өгсөн, “Гүнбилэг гоулд” ХХК нь илүү тусгасан байна.   

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
гаргуулж авахаар албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авахад уг төлбөрийг тодорхойлж өгч чадаагүй. 
Дахин компаниуд руу АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргүүлсэн ч өөрийн компаниас төлсөн 
төлөлтийн дүнг нягтлан бодох бүртгэлээсээ хайгаад олоогүй.  

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Компаниуд нь тухайн жилийн санхүүгийн тайланд хамрагдсан анхан 
шатны баримтаасаа хайгаад олохгүй, мөн өмнөх удирдлага болон нягтлан бодогчийн хийсэн гүйлгээ учраас 
одоогийн нягтлан бодогч мэдэхгүй байгаа зэрэг шалтгааны улмаас компани талд үүссэн зөрүү 
шийдвэрлэгдэхгүй байна. Уг төлбөрийг төлсөн тухайн албан тушаалтан анхан шатны баримтаа санхүүдээ 
өгч нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулдаггүйгээс баримт нь олдохгүй зөрүү үүсгэх нэг шалтгаан болж байна.  
 

6.2.4 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

“Монголболгаргео”  ХХК (7,945) 

Дүн (7,945) 

Цэвэр зөрүү (7,945) 

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын  (7,945) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 

“Монголболгаргео” ХХК дээр үүссэн байна.  
 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүй байна. 
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Нийслэлийн татварын газарт албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авсан боловч тус 
компанийн харъяалагддаг дүүргийн татварын хэлтсээс тодруулах тухай хариу өгсөн. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 
Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст хандсан боловч уг төлөлт байхгүй байна гэсэн хариу өгсөн. Дахин 
компанид хандахад кассын тайланд уг татварыг төлсөн гэсэн гүйлгээ байгаа боловч анхан шатны баримт нь 
олдохгүй байна гэсэн хариу өгсөн. Уг зөрүү нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдохгүй байгаа учраас 
шийдвэрлэж чадаагүй. 
 
6.2.5 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

“Тэн хун” ХХК 285 

“Эс Би Эф” ХХК 114 

“Очир-Ундраа” ХХК 26 

Дүн 425 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

“Дадизи юиан” ХХК (5,112) 

“Баян эрч” ХХК (1,216) 

“Оюут улаан” ХХК (147) 

“Гүнбилэг трейд” ХХК (15) 

Дүн (6,490) 

Цэвэр зөрүү (6,065) 
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Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын (6,065) мянган төгрөгийн 

шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Дадизи юиан”, “Баян эрч”,   “Оюут улаан”, “Гүнбилэг трейд”, “Очир-
Ундраа”,  “Тэн хун”, “Эс Би Эф” зэрг компаниуд  дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, мөн зарим компаниуд нь анхны тайландаа илүү, 
дутуу дүнгээр тусгасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн байна.  

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн холбогдох харъяа сум, дүүргийн татварын хэлтэст хандаж, хариу мэдээлэл авсан. Мөн 
компаниудаас анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: “Дадизи юиан” ХХК-иас төлсөн 5,112 мянган төгрөгийн татвар нь 
Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн дансанд ороогүй гэсэн хариуг тус дүүргийн татварын хэлтсээс өгсөн. 
Компаниас ирүүлсэн анхан шатны баримтаа явуулахад тус дүүргийн татварын хэлтэс нь АТӨЯХАТ-ын данс 
мөн байна гэсэн. Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн тухайн байцаагч дахин сайн нягталж үзсэн боловч тус 
компанийн татварын төлөлт тодорхойлогдоогүй учраас зөрүү шийдвэрлэгдээгүй. 

Уг татварын хувьд компани дээрээ бүртгэлгүй тээврийн хэрэгслийн татварыг компанийнхаа нэрээр 
төлдөгөөс, мөн компанийн бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн татварыг эзэмшигч өөрийнхөө нэрээр төлдөгөөс 
шалтгаалаад хоёр талд илүү, дутуу төлөлт гарч, зөрүү шийдвэрлэгдэхгүйд хүрч байна. 
 

6.3 Төлбөр 

(мян.төг) 

Бүлэг 
 

 Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү  

 Тохируулга  Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр   ЗГ   Компани  

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн 
төлбөр 328,583 (7,433) 299,141 22,009 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 3,592,072 1,052,893 4,790,175 (145,211) 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал (287,535) 273,650 (13,884) - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал - - - - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 284,175 183,896 468,070 - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 491,487 (125,856) 365,631 - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл (249,070) 249,070 - - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр 157,433 76,146 233,578 - 

Агаарын бохирдлын төлбөр 10,884,877 106,231 10,992,086 (978) 

Газрын төлбөр (2,002,665) 2,457,980 497,785 (42,469) 

Ус, рашаан ашигласны төлбөр 25,066 290,819 320,029 (4,144) 

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр (48,232) (413) (48,645) - 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр (45,577) 167,372 121,795 - 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр (8,568,398) 6,514,716 (2,053,682) - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг (446,871) 435,051 (11,820) - 

Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж (2,700) 173 (2,527) - 

Дүн 4,112,644 11,674,295 15,957,732 (170,793) 

 

6.3.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

“Гүнбилэг гоулд” ХХК 22,009 

Дүн 22,009 

Цэвэр зөрүү 22,009 
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Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөрийн 22,009 мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Гүнбилэг гоулд” ХХК дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаж, харин компани нь ажлын албанд гаргаж 

өгсөн тайландаа ч, мөн нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч тусгаж өгөөгүй 
байна. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан боловч уг төлбөрийн дүнг тодорхойлж өгч чадаагүй. АМГ-
аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу төлөлтийг тулгаад компаниас төлсөн төлөлтийг тодруулаад өгнө 
үү гэж олон дахин хандсан боловч, хариу өгөхгүй, утсаа авахгүй, компанид очихоор эзгүй байсан.  

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Компани хариу мэдээлэл өгөхгүй байгаа учраас зөрүү 
шийдвэрлэгдээгүй.  

 
6.3.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Алтайн хүдэр ХХК 7,146 

Гацуурт  ХХК 3,586 

Дүн 10,732 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Баян эрч ХХК (115,278) 

Эм Си Ти Ти ХХК (26,525) 

Хотгор шанага ХХК (11,332) 

Бэрх ресорсиз ХХК (2,808) 

Дүн (155,943) 

Цэвэр зөрүү (145,211) 

 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр (145,211) мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Алтайн хүдэр”, “Гацуурт”, “Баян эрч”, “Эм Си Ти Ти”, “Хотгор шанага, 
“Бэрх ресорсиз” зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, дутуу тусгасан, мөн компаниуд нь илүү, дутуу 
тусгасан зэрэг шалтгааны улмаас зөрүү үүссэн. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, уг мэдээлэлд үндэслэн ХХҮГ-т 8 дугаар сарын 20, 9 дүгээр 
сарын 26-нд тус тус албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авч ажилласан. ХХҮГ нь бүтцийн өөрчлөлтөд 
орсонтой холбогдуулан нэгтгэл тайлангийн ажлыг цалгардуулж, мэдээлэл гаргаж өгөхдөө хойрго хандаж, 
эдгээр компаниудын мэдээллийг бүрэн хэмжээнд тодорхойлж чадаагүй. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: ХХҮГ бүтцийн өөрчлөлтөөс шалтгаалаад уг мэдээллийг гаргаж өгөх 

албан тушаалтан тодорхойгүй байсан нь нилээд их цаг хугацаа алдсан. ХХҮГ болон компаниуд руу олон 
удаа хандаж, мэдээлэл авсан хэдий ч өмнөх дүнгээ дахин ирүүлж байгаа нь зөрүүг шийдвэрлэхэд хангалттай 
мэдээлэл болж чадахгүй байна. ХХҮГ нь өөрийн программаас шүүгээд ч олохгүй байна, баримтаас үзэж өгье 
гэсэн хариу өгсөөр байтал тайлангийн нэгтгэлийн хугацаа дууссан. Тус газарт ажлын багийн гишүүдээс очиж 
ажиллаж тодорхой мэдээлэл авсан ч зөрүүг шийдвэрлэж чадсангүй.  
 
6.3.3 Агаарын бохирдлын төлбөр 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Олон овоот гоулд  ХХК (452) 

Эрэл ХХК (355) 

Шар нарст ХХК (171) 

Дүн (978) 

Цэвэр зөрүү (978) 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

30  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Агаарын бохирдлын төлбөрийн (978) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Олон овоот 
гоулд”, “Эрэл”, “Шар нарст” зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, дутуу тусгасан, мөн компаниуд нь илүү тусгасан 

зэрэг шалтгааны улмаас зөрүү үүссэн. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, уг мэдээлэлд үндэслэн холбогдох харъяа аймаг, сум, 
дүүргийн татварын хэлтэст хандсан. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Холбогдох харъяа аймаг, сум, дүүргийн татварын хэлтсээс тухайн 
төлбөр нь манай дансанд ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн. Тухайлбал: Өмнөговь аймаг, Сүхбаатар дүүргийн 
татварын хэлтсээс манай дансанд ороогүй гэсэн хариуг өгсөн.  

 
6.3.4 Газрын төлбөр 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Баян эрч ХХК 260 

Дүн 260 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Гацуурт ХХК (33,897) 

Эрдэс холдинг ХХК (3,795) 

Коммод ХХК (2,451) 

Алтай хангай бүрд ХХК (1,893) 

Алтайн хүдэр ХХК (602) 

Сод газар ХХК (91) 

Дүн (42,729) 

Цэвэр зөрүү (42,469) 

  
Газрын төлбөрийн (42,469) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Гацуурт”, “Эрдэс 
холдинг”, “Коммод”, “Алтай хангай бүрд”, “Алтайн хүдэр”, “Сод газар”, “Баян эрч” зэрэг компаниуд дээр 
үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй 
байсан. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, уг мэдээлэлд үндэслэн холбогдох харъяа аймаг, сум, 
дүүргийн татварын хэлтэст хандсан. Компаниудаас анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Холбогдох харъяа аймаг, сум, дүүргийн татварын хэлтсээс тухайн 
төлбөр нь манай дансанд ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн. Тухайлбал: Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан 
сум, Хэнтий аймаг, Сэлэнгэ аймгийн татварын хэлтсээс манай дансанд ороогүй гэсэн хариуг өгсөн. Компани 
төлсөн тухайгаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон анхан шатны баримтаараа нотлоод байдаг, орон нутгийн 
байгууллагаас аваагүй гэсэн хариу ирүүлээд байгаа учраас зөрүү шийдвэрлэгдэхгүйд хүрсэн. 
 
6.3.5  Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

(мян.төг) 

Компаний нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Эрдэс холдинг ХХК (2,737) 

Геомин ХХК (600) 

Биг Могул Коул энд Энержи ХХК (506) 

Оюут улаан ХХК (300) 

Дүн (4,144) 

Цэвэр зөрүү (4,144) 
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Ус, рашаан ашигласны төлбөр (4,144) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Эрдэс 
холдинг”, “Геомин”, “Биг Могул Коул энд Энержи”, “Оюут улаан”  зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй, мөн 
дутуу тусгасан байна. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, уг мэдээлэлд үндэслэн холбогдох харъяа аймаг, сум, 
дүүргийн татварын хэлтэст хандсан. Компаниудаас анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Холбогдох харъяа аймаг, сум, дүүргийн татварын хэлтсээс тухайн 
төлбөр нь манай дансанд ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн. Тухайлбал: Дундговь аймгийн Баянжаргалан 
сумаас дутуу, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум, Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтсээс манай дансанд 
ороогүй гэсэн хариуг өгсөн. Компани төлсөн тухайгаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон анхан шатны 
баримтаараа нотлоод байдаг, орон нутгийн байгууллагаас аваагүй гэсэн хариу ирүүлээд байгаа учраас зөрүү 
шийдвэрлэгдэхгүйд хүрсэн. 
 
6.3.6 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

  
   

 (мян.төг)  

Бүлэг 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

 Тохируулга  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр   ЗГ   Компани  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын 
нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

12,113,459 

                        

1,981,964  

                      

13,925,799  

                   

169,623  

 
 (мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
 зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Гацуурт ХХК     168,044  

Монгол метал майнинг ХХК          1,580  

Дүн 169,623 

Цэвэр зөрүү (169,623) 

 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 169,623 мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Гацуурт”, “Монгол металл майнинг” зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: Компаниуд нь анхны тайландаа уг шимтгэлийг төлсөн дүнгээ дутуу тусгаж 
ирүүлсэн. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан боловч энэ мэдээлэлд нэмж тусгаж ирүүлээгүй. Компанид 
дахин хандаж НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй тулган шалгахыг хүссэн боловч төлөлтийг 
тодорхойлж чадаагүй. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: “Монгол металл майнинг” ХХК нь анхны тайланд тусгасан дүнгээ 
ирүүлээд, манай төлөлт энэ л дүн, НДЕГ-аас гаргаж өгсөн дүнг мэдэхгүй гэсэн тайлбар өгсөн. “Гацуурт” ХХК 
нь НДЕГ-ын мэдээлэлтэй өөрийн төлөлтийг тулгаад манай төлөлт биш гээд сүүлдээ тайлбар өгөхгүй, утсаа ч 
авахгүй болсон. 

6.4 Хураамж, үйлчилгээний хөлс 

  
   

 (мян.төг)  

Бүлэг 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

 Тохируулга  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр   ЗГ   Компани  

Гаалийн үйлчилгээний хураамж 11,612,415 (222,738) 11,389,677 - 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж 

(492,874) 232,327 (247,831) (12,715) 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

(1,776,559) 1,253,991 (581,037) 58,469 

Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж (324,924) 338,322 16,179 (2,780) 

Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

17,903 59,977 90,050 (12,170) 

Дүн 9,035,962 1,661,879 10,667,037 30,804 
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Хураамж, үйлчилгээний хөлсний (30,804) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь доор 
дурьдсан компаниуд дээр үүссэн байна.  

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Гүнбилэг трейд ХХК 20,862 

Эрэл ХХК 15,430 

Эф Эм Ай ХХК 12,550 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 8,366 

Гацуурт ХХК 8,119 

Нордвинд ХХК 5,652 

Монгол-Алт ХХК 4,710 

Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 4,650 

Хангад эксплорэшн ХХК 4,204 

Шинэ Илион Нэн Юань ХХК 3,838 

Шинь Шинь ХХК 3,661 

Шарын гол ХК 3,550 

Эрдэнэ жас ХХК 2,744 

Эс Би Эф ХХК 1,992 

Энержи ресурс ХХК 1,468 

Алтайн хүдэр ХХК 1,414 

Бусад 2,064 

Дүн 105,274 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Шинь Шинь ХХК (17,406) 

Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК (10,664) 

Лутчулуу ХХК (9,605) 

Болд төмөр ерөө гол ХХК (9,243) 

Энержи ресурс ХХК (5,764) 

Цайртминерал ХХК (5,652) 

Эрэл ХХК (3,250) 

Эрвэн хүдэр ХХК (2,401) 

Гүнбилэг гоулд ХХК (1,800) 

Цайртминерал ХХК (1,271) 

Азиагоулд монголиа ХХК (1,036) 

Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК (967) 

Шинь Шинь ХХК (951) 

Бусад (4.460) 

Дүн (74,470) 

Цэвэр зөрүү (30,804) 

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй, компаниуд нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ анх тусгасан дүнгээсээ илүү дүнгээр тусгаж ирүүлсэн. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, уг мэдээлэлд үндэслэн Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
газар, Гадаад харилцааны яам, ГИХАЭГ, АМГ, ХХҮГ, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн газар, Усны 
газар, СХЗГ, 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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Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Хураамж үйлчилгээний хөлс, шимтгэлийн дүн ЗГ-ын тайланд бүрэн 
тусгагдахгүй, мэдээлэл нэгтгэгдэхгүй, мэдээлэлийг нэгтгэх тайлагнах механизм нь тодорхойгүй байгаа нь 
үүссэн зөрүүг шийдвэрлэх боломжгүй болгож байна. 
 

6.5 Торгууль 
    

  
   

 (мян.төг)  

Бүлэг 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

 Тохируулга   Шийдэгдээгүй  
зөрүү, цэвэр  ЗГ   Компани  

Улсын төсөвт төлсөн торгууль (124,403,679) 618,288 (123,799,004) 13,612 

Орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль (212,027) 117,256 (88,111) (6,660) 

Дүн (124,615,706) 735,544 (123,887,114) 6,952 

  
    

6.5.1  Улсын төсөвт төлсөн торгууль 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Монголчехметалл ХХК 9,982 

Гүнбилэг трейд ХХК 7,159 

Гүнбилэг гоулд ХХК 1,000 

Баян эрч ХХК 162 

Дүн 18,302 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Шинэ Илион Нэн Юань ХХК (4,690) 

  
Дүн (4,690) 

Цэвэр зөрүү 13,612 

 
Улсын төсөвт төлсөн торгуулийн 12,612 мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 
“Монголчехметалл”, “Гүнбилэг трейд”, “Гүнбилэг гоулд”, “Баян эрч”, “Шинэ Илион Нэн Юань” зэрэг компаниуд 
дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ болон компаниуд нь анхны тайландаа илүү, дутуу дүнгээр тусгасан байна. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан боловч компаниуд нь анхны тайланд тусгасан дүнгээр 
хариу ирүүлсэн тул, торгууль хүлээн авсан байгууллагын мэдээллийн дагуу дахин хандсан ч зөрүүг 
тодорхойлж чадахгүй байна. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: “Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК руу хандахад 7,026.1 мянган төгрөгийн 
торгууль төлсөн гэж торгуулийн актыг ирүүлсэн боловч ТЕГ-ийн мэдээлэлд 2,335.8 мянган төгрөгийн 
торгууль төлсөн гэсэн ба хоёр талын мэдээлэл зөрсөн тул шийдвэрлэгдээгүй. Бусад компаниудын хувьд 
аливаа нэгэн хяналт шалгалтаар тавигдсан нөхөн төлбөрийг хүү торгуулийн дүнгээс салгаж ирүүлэхгүй бөөн 
дүнгээр нь ирүүлсэн байна. 

6.5.2  Орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Шинь Шинь ХХК (4,540) 

Алтайн хүдэр ХХК (1,131) 

Монголчехметалл ХХК (739) 

Хотгор шанага ХХК (250) 

Дүн (6,660) 

Цэвэр зөрүү (6,660) 
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Орон нутгийн төсөвт төлсөн торгуулийн (6,660) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 

“Шинь Шинь”, “Алтайн хүдэр”, “Монголчехметалл”, “Хотгор шанага” зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж үнэн 

зөв мэдээлэл ирүүлсэн. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан. Компаниуд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ  орон нутгийн 
төсөвт төлсөн усны торгууль, аудитын хяналт шалгалтын торгууль, автомашины аливаа нэгэн зөрчлийн 
торгууль, мэргэжлийн хяналтын газар төлсөн торгуулиуд гэж тусгаж өгсөний дагуу Дорнод аймаг, Говь-Алтай 
аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Тус аймгуудын ЗДТГ-аас хариу ирэхдээ Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас 
дутуу, Говь-Алтай аймгийн төсвийн орлогын дансанд холбогдох торгууль ороогүй байна гэсэн хариуг өгсөн 
тул зөрүү шийдвэрлэгдээгүй. 

6.6 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 

 

  
   

 (мян.төг)  

Бүлэг 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

ЗГ Компани 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн (680,113) 257,210 (418,603) (4,300) 

 

6.6.1 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй  

зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Чингисийн хар алт ХХК         (2,750) 

Эф Эм Ай ХХК            (700) 

Бэрх ресорсиз ХХК            (450) 

Их монгол майнинг ХХК            (400) 

Дүн (4,300) 

Цэвэр зөрүү (4,300) 

 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүнгийн (4,300) мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Чингисийн хар алт”, “Эф Эм Ай”, “Бэрх ресорсиз”, “Их монгол майнинг” 
зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа “Х” лиценз эзэмшдэг хайгуулын компаниудаас орон нутгийн 

ЗДТГ-ын тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх барьцаа хөрөнгийг 
нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн. 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан. Компаниуд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Баян-Өлгий, 
Булган, Сэлэнгэ, Дорноговь, Сүхбаатар, Увс, Өмнөговь, Дундговь, Ховд зэрэг аймгийн ЗДТГ-т төвлөрүүлсэн 
гэж ирүүлсэний дагуу тус аймгуудын ЗДТГ-т 9 дүгээр сарын 26-нд 2/53 тоот албан бичгийг илгээж хариу 
мэдээлэл авч, зохих тохируулгыг хийсэн. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Тус аймгуудын ЗДТГ-аас хариу ирэхдээ Булган, Баян-Өлгий аймгуудаас 
дутуу, мөн “Их монгол майнинг” ХХК-иас Баян-өлгийн аймгийн ЗДТГ-т 150.0 мянган төгрөгийн барьцаа 
ороогүй, Өмгөговь аймгийн Гурван тэс, Ханбогд сумдаас төвлөрүүлсэн дүн дутуу ирсэн тул зөрүүг 
шийвдэрлэх боломжгүй болсон. 

 

6.7 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

  
   

(мян.төг)  

Бүлэг 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

 Тохируулга   Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр   ЗГ   Компани  

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн болон мөнгөн 
бусхандив, дэмжлэг  (10,294,719) 10,980,174 697,483 (12,028) 

 Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн болон мөнгөн 
бус хандив, дэмжлэг  (4,866,982) 5,103,117 319,937 (83,802) 

 Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн болон мөнгө бус (2,376,606) 4,502,120 2,167,502 (41,989) 
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(мян.төг)  

Бүлэг 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

 Тохируулга   Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр   ЗГ   Компани  

хандив, дэмжлэг  

 Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн болон 
мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (1,266,947) 474,005 (792,942) - 

Дүн (18,805,254) 21,059,415 2,391,980 (137,818) 

  
6.7.1 Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
 Шийдэгдээгүй 

 зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Шинь Шинь ХХК         (9,528) 

Мо Эн Ко ХХК         (2,000) 

АУМ ХХК            (500) 

Дүн (12,028) 

Цэвэр зөрүү (12,028) 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн (12,028) мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Шинь Шинь”, “Мо Эн Ко”, “АУМ” зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа компаниудаас Төр, засгийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэгийн дүнг нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан. Компаниуд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Нийслэлийн 
автотээврийн газар, ЭБЭХЯам, ГИХАЭГ зэрэг байгууллагуудад өгсөн хандив дэмжлэг байна гэж ирүүлсний 
дагуу тус байгууллагуудад 9 дүгээр сарын 26-нд 2/53 тоот албан бичгийг илгээж хариу мэдээлэл авч, зохих 
тохируулгыг хийсэн. Компаниудаас хандив, дэмжлэгийн анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Нийслэлийн автотээврийн газар нь “АУМ” ХХК-иас хандив, дэмжлэг 
аваагүй, ЭБЭХЯ нь “Мо Эн Ко” ХХК-иас 2,000.0 мянган төгрөгийн мөнгөн хандив авсан, түүнээс ном 
хэвлүүлэхэд зориулж 2,000.0 мянган төгрөгийн хандив аваагүй, ГИХАЭГ нь “Шинь Шинь” ХХК-иас хандив, 
дэмжлэг авсан талаар ирүүлсэн мэдээлэлдээ дурьдаагүй байсан тул зөрүүг компанийн мэдээлэлд үндэслэн 
шийдвэрдлэх боломжгүй болсон. 
 
6.7.2 Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                                                                                                                                                               

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Бороо гоулд ХХК       (37,362) 

Гоби коул энд энержи ХХК       (15,000) 

Сод газар ХХК         (8,950) 

Саусгоби сэндс ХХК         (5,938) 

Мо Эн Ко ХХК         (4,618) 

Рэдхил Монголиа ХХК         (4,353) 

Оюу толгой ХХК         (2,700) 

Шинь Шинь ХХК         (2,180) 

Казмон контакт ХХК         (1,200) 

Монголросцветмет ХХК         (1,000) 

Эрэл ХХК            (500) 

Дүн (83,802) 

Цэвэр зөрүү (83,802) 

 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн (83,802) мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Бороо гоулд”, “Гоби коул энд энержи”, “Сод газар”, “Мо Эн Ко”, “Рэдхил 
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Монголиа”, “Оюу толгой”, “Шинь Шинь”, “Казмонконтакт”, “Монголросцветмет”, “Эрэл” зэрэг компаниуд дээр 
үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа компаниудаас Төр, засгийн байгууллагад өгсөн хандив, 

дэмжлэгийн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан. Компаниуд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Баянхонгор, 
Дундговь, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Дорнод, Дархан-Уул зэрэг аймгуудын мөн 
Нийслэлийн ЗДТГ-т өгсөн хандив дэмжлэг байна гэж ирүүлсэний дагуу тус байгууллагуудад 9 дүгээр сарын 
26-нд 2/53 тоот албан бичгийг илгээж хариу мэдээлэл авч, зохих тохируулгыг хийсэн. Компаниудаас хандив, 
дэмжлэгийн анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь  “Оюу толгой” ХХК-иас 2,700.0 мянган 

төгрөг, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ нь “Бороо гоулд” ХХК-иас 37,362.0 мянган төгрөг, "Редхил Монголиа" ХХК-иас 
4,353.0 мянган төгрөг, Нийслэлийн ЗДТГ нь “Сод газар” ХХК-иас 8,950.0 мянган төгрөг, Дорнод аймгийн ЗДТГ 
нь “Шинь Шинь” ХХК-иас 2,180.0 мянган төгрөг, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ нь “Эрэл” ХХК-иас 500.0 мянган 
төгрөг, Өмнөговь аймаг дахь Шивээ хүрэнгийн гаалийн газар нь “Саусгоби сэндс” ХХК-иас 5,938.0 мянган 
төгрөгийн мөнгөн бус хандивыг, Ховд аймгийн Цагдаагийн хэлтэс нь Мо Эн Ко ХХК-иас 630.0 мянган төгрөг, 
Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь “Мо Эн Ко” ХХК-иас 3,988.0 мянган төгрөг, Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 
нь “Казмонконтакт” ХХК-иас 1,200.0 мянган төгрөг, Дундговь аймгийн ЗДТГ нь “Монголросцветмет” ХХК-ийн 
дүнг 1,000.0 мянган төгрөг, Баянхонгор аймгийн ЗДТГ нь “Гоби коул энд энержи” ХХК-иас 15,000.0 мянган 
төгрөгийн хандив, дэмжлэгийг тус тус аваагүй гэсэн хариу мэдээлэл өгсөн тул зөрүүг компанийн мэдээлэлд 
үндэслэн шийдвэрдлэх боломжгүй болсон. 

6.7.3 Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн болон мөнгө бус хандив, дэмжлэг  

(мян.төг) 

Компанийн нэр 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 

Эрдэнэ жас ХХК    (11,000) 

Хангад эксплорэшн ХХК    (10,167) 

Мөнх ноён суварга ХХК      (6,412) 

Шинь Шинь ХХК      (3,300) 

Гоби коул энд энержи ХХК      (3,223) 

Төгрөг нуурын энержи ХХК      (2,300) 

Шарын гол ХК      (2,004) 

Алтайн хүдэр ХХК      (1,563) 

Олон овоот гоулд ХХК         (570) 

Гоби консолидетед ХХК         (500) 

Тайшэн девелопмент ХХК         (500) 

Мо Эн Ко ХХК         (300) 

Ханшижир ХХК         (150) 

Дүн (41,989) 

Цэвэр зөрүү (41,989) 

Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн (41,989) мянган төгрөгийн 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Эрдэнэ жас”, “Шинь Шинь”, “Мөнх ноён суварга”, “Хангад эксплорэшн”, 
“Гоби коул энд энержи”, “Төгрөг нуурын энержи”, “Шарын гол”, “Алтайн хүдэр”, “Олон овоот гоулд”, “Гоби 
консолидетед”, “Тайшэн девелопмент”, “Мо Эн Ко”, “Ханшижир” зэрэг компаниуд дээр үүссэн байна.  

Зөрүү үүссэн шалтгаан: ЗГ анхны тайландаа компаниудаас Төр, засгийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэгийн дүнг нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. 

Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах тухай албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан. Компаниуд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Говь-Алтай 
аймгийн Цээл, Төгрөг, Эрдэнэ, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо, Ханхонгор, Ховд аймгийн Мөнхайрхан, Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, 
Баян-Овоо, Дорнод аймгийн Хэрлэн зэрэг сумдын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг өгсөн гэж хариу ирүүлсний дагуу 
эдгээр сумдын ЗДТГ-т 9 дүгээр сарын 26-нд 2/53 тоот албан бичгийг илгээж хариу мэдээлэл авч, зохих 
тохируулгыг хийсэн. Компаниудаас хандив, дэмжлэгийн анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. 
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Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Төв аймгийн Бүрэн сумын ЗДТГ нь “Эрдэнэ жас” ХХК-иас 11,000 мянган 
төгрөг, Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ нь “Хангад эксплорэшн” ХХК-иас 10,167 мянган төгрөг, 
Баян-Овоо сумын ЗДТГ нь “Мөнх ноён суварга” ХХК-иас 6,412 мянган төгрөг, “Шинь Шинь” ХХК-иас Дорнод 
аймгийн Хэрлэн сумын ЗДТГ нь 1,100 мянган төгрөг, Дашбалбар сумын ЗДТГ нь 500 мянган төгрөг, 
Гурванзагал сумын ЗДТГ нь 200 мянган төгрөг, Баяндун сумын ЗДТГ нь 1,500 мянган төгрөг, “Гоби коул энд 
энержи” ХХК-иас   Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын ЗДТГ нь 500 мянган төгрөг, Дундговь аймгийн 
Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ нь 2,723 мянган төгрөг, Төв аймгийн Баян сумын ЗДТГ нь “Төгрөг нуурын энержи” 
ХХК-иас 2,300 мянган төгрөг, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ЗДТГ нь “Шарын гол” ХК-иас 2,004 
мянган төгрөг, Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын ЗДТГ нь “Алтайн хүдэр” ХХК-иас 1,563 мянган төгрөг, 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын ЗДТГ нь “Олон овоот гоулд” ХХК-иас 570 мянган төгрөг, Говь-Алтай 
аймгийн Эрдэнэ сумын ЗДТГ нь “Гоби консолидетед” ХХК-иас 500 мянган төгрөг, Дорноговь аймгийн 
Даланжаргалан сумын ЗДТГ нь “Тайшэн девелопмент” ХХК-иас 500 мянган төгрөг, Ховд аймгийн 
Мөнххайрхан сумын сургууль нь “Мо Эн Ко” ХХК-иас 300 мянган төгрөг, Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо 
сумын ЗДТГ нь “Хан шижир” ХХК-иас 150 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэгийн тус тус аваагүй гэсэн хариу 
ирүүлсэн. Иймд компаниас ирүүлсэн мэдээлэл болон анхан шатны баримтанд үндэслэн зөрүүг тохируулах 
боломжгүй юм. 
 
 

7. АЖЛЫН ДААЛГАВАРТ ШААРДСАН 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 Төрийн байгууллагууд болон 
орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүн тусгагдахгүй зөрүү үүсгэхээс гадна 
Сангийн сайдын 2010 оны 45 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хандив, тусламжийг бүртгэх журам”-ыг ихэнх 
Төр, засгийн байгууллагууд болон аймаг, орон нутгийн ЗДТГ-ууд хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 
 
Тухайлбал: Татварын ерөнхий газар, Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газар, Цагдаагийн ерөнхий 
газар, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар, Баянгол дүүргийн 20-р хороо зэрэг байгууллагууд тушаалыг 
хагас дутуу хэрэгжүүлсэн байна.  
 
Харин Баянхонгор аймгийн Галуут, Бууцагаан, Булган аймгийн Хангал, Говь-Алтай аймгийн Шарга, Дорнод 
аймгийн Сэргэлэн, Чойбалсан, Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо, Номгон, 
Цогтцэций, Ханхонгор, Сүхбаатар аймгийн Асгат, Түмэнцогт, Халзан, Баяндэлгэр, Сэлэнгэ аймгийн 
Орхонтуул, Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Увс аймгийн Бөхмөрөн, Наранбулаг, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, 
Хэнтий аймгийн Бэрх, Норовлин, Мөрөн, Батноров, Биндэр, Галшар зэрэг (нийт 12 аймгийн 26 сум) сумдууд 
уг тушаалыг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.  
 
Энд нэр дурьдагдаагүй аймгууд хандив, дэмжлэгийн дүнг ОҮИТБС-ын маягтын дагуу хагас дутуу тусгаж, 
анхны нэгтгэл тайланд нэгтгүүлсэн байгаа тул 45-р тушаал хэрэгжихгүй байна гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна.  

Төрийн байгууллага болон орон нутгийн байгууллагуудын 45-р тушаалын хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүйг 
Хавсралт “Ж-ийн а,б”–ээс харна уу. 

7.2 СТОУС-ын мөрдөлтийн талаар хийсэн судалгаа 

Нэгтгэлийн явцад бид нийт 200 компанид НББОУС/СТОУС-ыг хэрхэн дагаж мөрдөж байгааг маягтын дагуу 
гаргаж ирүүлэхийг хүссэн. 176 компани хариу ирүүлж, 24 компани хариу ирүүлээгүй байна. Хариу ирүүлсэн 
компанийн 16 нь аудит хийлгээгүй гэж ирүүлсэн. Судалгааны дэлгэрэнгүйг Хавсралт “З”–ээс харна уу. 

Судалгааны дүнг нэгтгэн, шинжилгээ хийж үзэхэд эдгээр аудитын дүгнэлт гаргуулсан 160 компанид олон 
улсын 3, дотоодын 57, нийт 60 аудитын компани аудит хийсэн байна. Харин Улаанбаатар Аудит Корпораци 
ХХК нь 6 компанид аудит хийсэн байна.  

Нийт аудитын дүгнэлтийн 92.5 хувь нь зөрчилгүй дүгнэлт, 7.5 хувь нь зөрчилтэй болон бусад хэлбэрийн 
аудитын дүгнэлтийг авсан байна. Гэтэл нийт хариу ирүүлсэн компанийн 20 нь буюу 12.5 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 92.5 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 176 компанийн хувьд НББОУС/СТОУС-ын гол заалтуудыг компаниуд хэрхэн 
дагаж мөрдөж байгааг  хувиар илэрхийлэн харуулбал дараах байдалтай байна. 
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Дансдын нэрс Заалтууд 

Дагаж мөрдөлтийн хувь 

Тийм Үгүй 
Тодорхой

гүй 

НББОУС 2-Бараа 
материал 

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

58.0 28.4 13.6 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 
бүртгэдэг эсэх? 

47.7 45.5 6.8 

Үндсэн хөрөнгийг бүрэлдхүүн хэсгүүдээр нь 
салгаж элэгдүүлдэг эсэх? 

65.9 29.0 5.1 

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

33.0 39.8 27.3 

НББОУС 40-ХО-тын 
зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

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

44.9 33.0 22.2 

СТОУС 6-Хайгуул ба 
үнэлгээний хөрөнгө 

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгөд үнэ цэнийн 
бууралтын тест хийдэг эсэх? 

34.1 52.8 13.1 

НББОУС 10-
Тайлагналын үеийн 
дараах үйл явдал 

Тайлагналын өдрийн дараа болсон үйл явдлыг 
санхүүгийн тайландаа тодруулдаг эсэх? 

58.0 33.0 9.1 

НББОУС 24-Холбоотой 
талуудын тодруулга 

Холбоотой талуудтай хийгдсэн ажил 
гүйлгээнүүдийг тодруулдаг эсэх? 

83.5 12.5 4.0 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

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

40.9 38.1 21.0 

Болзошгүй өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч, 
бүртгэдэг эсэх? 

52.3 42.0 5.7 

НББОУС 12-Орлогын 
татвар 

Санхүүгийн болон орлогын албан татварын 
зөрүүг тохируулж, хойшлогдсон татварын 
хөрөнгө болон өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

83.0 12.5 4.5 

Дундаж хувь 54.6 33.3 12.0 

 
Дээрх хүснэгтээс харахад компаниудын НББОУС/СТОУС-ын мөрдөлт шаардлагын төвшинд хүрэхгүй байх 
магадлалтай нь харагдаж байна. Үүнийг дахин нягтлах шаардлагатай, түүнчлэн нийт компанийн 12 хувь нь 
СТОУС-ын талаар хариулахаас татгалзсан.  

Хэрэв СТОУС-ын нийцэл нь МОҮИТБС-ын гол анхаарах асуудал бол компаниудын ирүүлсэн хариултуудад 
тайлбар өгүүлэх зорилгоор аудиторуудтай нь уулзах шаардлагатай. Хэдий тийм ч СТОУС-ын тайлагнал нь 
ОҮИТБС-ын Дүрмийн шаардлага биш юм.  

ОҮИТБС-ын шаардлага 12-т шаардсаны дагуу МОҮИТБС-аас аудиторууд нь Аудитын олон улсын 
стандартыг дагаж мөрдөж байгааг  эсэх талаар нэмэлт тодруулга авах хэрэгтэй. 
 

7.3 Компаниудаас удирдлагын хариуцлагын захидал ирүүлсэн байдал 

Нэгтгэл тайланд хамрагдсан 200 компанид ОҮИТБС-ын маягтын дагуу гаргаж өгсөн тайлангийн  
хариуцлагатай байдлыг болон тайлан нь Аудитын олон улсын стандартын дагуу баталгаажсан  эсэхийг 
“Удирдлагын хариуцлагын захидал”-аар (захидлын эхийг Хавсралт “И” –д харуулав) баталгаажуулах үүднээс 
уг захидлыг гаргаж ирүүлэхийг хүссэн.  

Удирдлагын хариуцлагын захидал ирүүлсэн байдал 

           сая.төг 
 

  Удирдлагын хариуцлагын захидал ирүүлсэн 
Компани Орлого 

Тоо Хувь Бүгд Хувь 

Ирүүлсэн 149 74.5 1,088,566 50.6 

Ирүүлээгүй 51 25.5 1,062,168 49.4 

Дүн 200 100.0 2,150,734.0 100.0 
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Удирдлагын хариуцлагын захидлыг 51 компани буюу 25.5 хувь нь хариу ирүүлээгүй байна. Нийт 1,088,566 
сая төгрөгийн санхүүгийн урсгалын  баталгаажуулалтыг хийсэн бөгөөд энэ нь нийт төлбөрийн 50.6  хувийг 
эзэлж байгаа юм. Үүнээс үзэхэд ОҮИТБС-ын шаардлагын 12-д нийцэхгүй байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрэхээр 
байна.  

Компаниуд өөрсдийн үнэн зөвөө илэрхийлсэн бичгэн мэдэгдлээ ирүүлсэний дараагаар зарим мэдэгдэл нь 
нэгтгэл ажлын процессийн хэсэг болж материаллаг дүн бүхий нэмэлт тохируулга хийх болдог. Уг мэдэгдэлд 
хандах компаниудын хандлага нь эргэлзээтэй байна.  

Ажлын хэсэг нь ОҮИТБС-ын Шаардлага 12(б)-д заасан горимыг хэрэгжүүлэхийг бодолцож үзэхийг зөвлөж 
байна. Уг шаардлагад зааснаар компаниудын бэлтгэсэн мэдээлэл нь нэгтгэгч рүү хүргүүлэхээсээ өмнө 
тухайн компанийн хөндлөнгийн аудитороор баталгаажигдсан байх ёстой юм. Тухайн аудитор нь компанийн 
мөнгөн сууриар бэлтгэсэн ОҮИТБС-ын мэдээлэл нь аудитлагдсан санхүүгийн тайлантай нийцэж байгааг 
баталгаажуулсан тайлан бэлтгэх ёстой.  
 

7.4 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээг АМГ-аас ирүүлсэн 83 компанийн мэдээллийг нэгтгэн 
Хавсралт И-д харуулав.  

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээний нэгтгэлд хамрагдаагүй 117 компани нь хайгуул 
болон газрын тосны үйл ажиллагаа явуулдаг 55 компани, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулсан боловч нөхөн 
сэргээлт хийгээгүй 62 компани тухайн жилдээ нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөөгүй, мөн нөхөн сэргээлтийн 
мэдээ тайланг ирүүлээгүй компаниуд байна. 

Доорх хүснэгтэд нөхөн сэргээлт хийсэн 83 компанийн хураангуйг Хавсралт Й-д харуулав. 
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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 техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг бүрэн хэмжээнд 
“Андын элч” ХХК, “Баялаг орд” ХХК, “Булгангангат” ХХК, “Дун-Эрдэнэ” ХХК, “Мондулаан трейд” ХХК, “Цайрт 
минерйл” ХХК зэрэг компаниуд хийсэн байна.  (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Й-ийн а, б”-с харна уу)  

Нөхөн сэргээлтэд хамгийн их мөнгө зарцуулсан компанийг дурьдвал “Бороо гоулд” ХХК 2.3 тэрбум төгрөг, 
“Энержи ресурс” ХХК 554.9 сая төгрөг, “Мөнхийн ноён суварга” ХХК 229.2 сая төгрөг,  “МОНЭНКО” ХХК 200.1 
сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 

БОНХЯ (Хуучнаар БОАЖЯ)-наас авсан мэдээллээр нэр бүхий 172 компани 2011 онд 1,215,632.0 мянган 
төгрөгийг Байгаль орчныг хамгаалах тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байна. (Хавсралт Е-аас үзнэ үү)  
 
Тусгай дансны хөдөлгөөнийг ажиглахад 2011 онд нэг компани нөхөн сэргээлтээ бүрэн хийж, төвлөрүүлсэн 
хөрөнгөө буцааж авсан, БОНХЯ-аас тусгай дансанд төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр мэргэжлийн байгууллагаар 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүлсэн тохиолдол гараагүй байна.  
 
Иймээс компаниуд бага үнийн дүн бүхий барьцааг  байршуулахын тулд нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөгөө 
багаар тооцоолдог байж болох талтай. Ашигт малтмал олборлогч ашигласан газраа орхиод явсан 
тохиолдолд тухайн газрыг нөхөн сэргээх санхүүгийн баталгаагүй болох эрсдлийг бий болгож байна.  
 
Монгол улсын “Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 38 дугаар зүйлийн 3-д “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь 
байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг бүрэн биелүүлээгүй бол сум, дүүргийн 
Засаг дарга энэ хуулийн 38.1.8-д заасан хөрөнгөөр байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг гүйцэтгүүлэх бөгөөд 
нэмж шаардагдах хөрөнгийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс үл маргах журмаар гаргуулна” гэж заасан. Хэрэв 
тусгай дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй болсон бөгөөд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь төлбөрийн чадваргүй 
болсон тохиолдолд сүйдсэн байгалийг нөхөн сэргээх асуудал бүрхэг хэвээр байна. 
Бид энэхүү тайлангийн 8.3.1-т заасны дагуу зохих хууль эрх зүйг эргэн хянахыг зөвлөж байна.  
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Монгол улсын “Ашигт малтмалын тухайн хууль”-ийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авсанаас хойш 30 хоногийн 
дотор байгаль орчны хяналтын алба болон хайгуулын талбай байрших сум, дүүргийн Засаг даргатай 
зөвшилцөн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах, холбогдох сум, дүүргийн Засаг даргын 
нээсэн тусгай дансанд байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд шаардагдах тухайн жилийн зардлын 50 
хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлдэг. Уг зорилгоор энэхүү тусгай дансыг тухайн орон 
нутгийн Засаг дарга нээдэг. Хэдий тийм ч Тефис майнинг ХХК, Алтандорнод монгол ХХК, Бату майнинг ХХК, 
Орчлон орд ХХК, Олон овоот гоулд ХХК, Бэрх ресорсиз ХХК зэрэг компаниуд “Ашигт малтмалын тухай” 
хуулийн 38.1.8-д заасан байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгон 
холбогдох сум, дүүргийн Засаг даргын нээсэн тусгай дансанд байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд 
шаардагдах тухайн жилийн зардлын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэх хуулийн 
хариуцлагаа биелүүлээгүй байна.  
 
Тоо мэдээний чанар 

 

д/д Компанийн нэр 

Техникийн 
нөхөн 

сэргээлт 
(га) 

Шимт 
хөрсний 
нөхөн 

сэргээлт 
(га) 

Биологийн 
нөхөн 

сэргээлт 
(га) 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

(сая.төг-р) 

1 га-д 
зарцуулагд
сан зардал 
(сая.төг-р) 

1 Бороо гоулд ХХК 55.2 
 

55.2 2,281.0 41.3 

2 "Энержи Ресурс" ХХК 3.0 - 1.0 554.9 277.4 

3 "МоЭнКо" ХХК 4.0 - 6.1 200.1 39.6 

4 "Саусгоби Сэндс" ХХК 10.6 11.7 12.6 197.5 11.3 

5 Цайртминерал ХХК 4.0 
 

4.0 146.3 36.6 

6 
"Чин Хуа МАК Нарийн Сухайт" 
ХХК - 0.2 0.3 93.3 373.3 

7 "Таван толгой" ХК 0.6 6.1 0.9 46.7 18.4 

8 Дун-Эрдэнэ ХХК 3.2 
 

3.2 33.2 10.4 

9 Булган гангат ХХК 4.1 
 

4.1 30.0 7.4 

10 "Андын илч" ХХК 3.2 4.0 1.3 21.2 7.5 

11 Бэрх уул ХК 22.5 
 

22.5 20.9 0.9 

12 "Болд Фо Ар Да" ХХК - 0.1 - 18.9 134.7 

13 
"Шивээ-Овоо" ХК, "Эрдэнэс МГЛ" 
ХХК - - 0.7 18.6 79.7 

14 "МОНГОЛЫН АЛТ" (МАК) ХХК 3.1 - 3.0 18.4 6.0 

15 "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК - 1.2 - 17.9 44.7 

16 "Шарын гол" ХК 0.7 4.0 - 16.8 10.7 

17 "Адуунчулуун" ХК 5.1 1.0 2.0 16.0 5.9 

18 Дацан трейд ХХК 0.1 
 

0.1 11.3 113.0 

19 Хурай ХХК 1.2 
 

1.2 9.3 7.5 

20 "Баялаг орд" ХХК 2.5 1.7 1.7 7.2 3.7 

21 Гурван төхөм ХХК 3.9 
 

3.9 6.6 1.7 

22 "Баянтээг" ХК 3.7 - - 5.5 1.5 

23 Гурван төхөм ХХК 4.4 
 

4.4 5.0 1.1 

24 "Хотгор" ХХК 1.0 1.8 1.8 2.9 1.9 

25 Эрэл ХХК 0.4 
 

0.4 2.7 6.8 

26 Эм Си Ти Ти ХХК 0.1 
 

0.1 2.5 27.8 

27 Шан Лун ХХК 0.3 
 

0.3 2.0 5.9 

28 "Чингисийн Хар Алт" ХХК - 1.2 - 1.6 1.3 

29 Мондулаан трейд ХХК 2.8 
 

2.8 1.5 0.6 

30 "Могойн гол" ХК 4.5 1.0 - 0.8 0.3 

 

Нийт 144.3 34.0 133.6 3,790.6 42.6 
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Хүснэгтэд бодитоор гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийн дүнг зарцуулсан хөрөнгийн дүнтэй 
харьцуулан, хөрөнгө зарцуулалтаар нь ихээс бага руу нь эрэмбэлэн харуулахад компаниудын зарцуулсан 
хөрөнгө харилцан адилгүй байна. Эндээс харахад компанийн тайлагнасан мэдээллийн найдвартай байдалд 
эргэлзээ төрөхөөр байна. 
 
Тухайлбал: Нөхөн сэргээлтэд хамгийн их хөрөнгө буюу 2,251.0 сая төгрөг зарцуулсан “Бороо гоулд” ХХК нь 
55.2 га талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн ба 1 га-д 41.3 сая төгрөг зарцуулсан 
байхад “Могойн гол” ХК нь 4.5 га-д техникийн нөхөн сэргээлт, 1 га-д шимт хөрсний нөхөн сэргээлт хийсэн гэж 
байгаа боловч нийт зарцуулсан хөрөнгө нь 800.0 мянган төгрөг байна. 
 
Үүнээс үзэхэд ямар ч тохиолдолд 4.5 га газар техникийн нөхөн сэргээлт, 1 га шимт хөрсний нөхөн сэргээлт 
хийхэд 800.0 мянган төгрөгийн зардал гарах боломжгүй нь ойлгомжтой бөгөөд зарим компаниудын тоо 
мэдээ үнэн зөв эсэхэд эргэлзээ төрж байна. 
 

7.5 Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгааг олборлож буй бүтээгдэхүүн тус бүрээр давхардсан 
тоогоор нийт 128 компанийн мэдээлэл АМГ-аас ирсэн. Уг мэдээлэлд хамрагдаагүй компанийн хувьд 
хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 45 компани, газрын тосны 13 компани компани байсан.  
Доорх хүснэгтэд давхардсан тоогоор 40 компанийн уулын ажлын төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлийн судалгааг 
ижил нэгжээр илэрхийлэгдэх байдлаар нь салгаж илэрхийлсэн. Энэ хүснэгтэд зэс, цайр, хар тугалга, жонш, 
төмөр, шохойн чулуу, гөлтгөнө, битум зэрэг бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг нэгтгэн харуулав. (Дэлгэрэнгүйг 
Хавсралт “К”-аас харна уу) Цаашид газрын тосны компаниудад тохируулсан өөр хэлбэрийн асуулгыг 
бэлтгэх нь зүйтэй болов уу. 
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Олборлох үйлдвэрлэлийн 2011 оны нэгтгэл тайланд хамрагдсан 200 компаниас зэс олборлогч “Эрдэнэт 
үйлдвэр" ХХК уулын ажлын бүх үзүүлэлтийг 101.8-106.0 хувиар, цайр олборлогч “Цайрт минерал” ХХК 100.0-
127.1 хувиар, жонш олборлогч “Нордвинд” ХХК 109.0-172.7 хувиар тус тус давуулан биелүүлсэн байна. 
Бусад компаниуд нь уулын ажлыг төлөвлөсөн хэмжээнээсээ 3.9-47.9 хувиар дутуу гүйцэтгэсэн байна. 
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Доорхи хүснэгтэд үндсэн ордоос алт олборлодог 4 компанийн уулын ажлын төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн 
судалгааг харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “К”-аас харна уу) 
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Доорхи хүснэгтэд шороон ордоос алт олборлодог 40 компанийн уулын ажлын төлөвлөгөө болон 
гүйцэтгэлийн судалгааг харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “К”-аас харна уу) 
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Доорхи хүснэгтэд 35 нүүрс олборлогч компаниудын уулын ажлын төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн судалгааг 
харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “К”-аас 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 

135,361.3 113,429.6 83.8 34,575.0 28,898.0 83.6 33,182.4 26,556.0 80.0 

 
2011 онд хөрс хуулалтын байдлыг хамгийн их хөрс хуулсан компаниас эхлэн бага руу нь задлан харуулбал 
дараах байдалтай байна. 
 

Компанийн нэрс 
Хөрс хуулалт 

(мян.м3) 
Ашигт малтмалын 

төрөл 

Энержи ресурс ХХК 19,906.0 Нүүрс 

Саусгоби Сэндс ХХК 18,178.4 Нүүрс 

Монголын Алт МАК ХХК 17,533.8 Нүүрс 

Багануур ХК 15,453.4 Нүүрс 

Таван толгой ХК 12,378.4 Нүүрс 

Шивээ-Овоо ХК 6,247.0 Нүүрс 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 5,670.0 Зэс 

Чин Хуа МАК Нарийн сухайт ХХК 5,004.4 Нүүрс 
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Компанийн нэрс 
Хөрс хуулалт 

(мян.м3) 
Ашигт малтмалын 

төрөл 

Хангад Эксплорейшн ХХК 3,941.6 Нүүрс 

Эрдэнэс Таван толгой ХК 3,844.3 Нүүрс 

Бусад 21,875.3 
 

Дүн 130,032.6 
 

 
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 тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөн 

Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн хөдөлгөөнийг харуулбал дараах 
байдалтай байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Л-ийн а” –аас харна уу). 
 

 Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд 

Шинээр 
авсан 

Хасагд
сан 

2011 
оны 

эцэст 

2011 
оны 

эхэнд  

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 
оны 

эцэст 

Нэгтгэлд 
хамрагдсан 

компаниудын 
хувьд 

382 26 10 398 578 24 57 545 

 
Хүснэгтээс харахад 2011 оны эхэнд нэгтгэлд хамрагдсан 200 компанийн 136 нь 382 ширхэг ашиглалтын 
лиценз эзэмшиж байсан бол оны эцэст 398 болж өссөн байна.  Тухайлбал:  “Баян тэгш”,  “Гурван зам”, 
“Дорнын хүдэр”, “Жи Эл Ди Ви”, “Мөнх ноён суварга”, “Олон овоот гоулд”, “Саусгоби сэнд”, “Си Өү Эй Эл”, 
“Си Эм Кей Ай”, “Хан шижир”, “Эжбалей” зэрэг компаниуд тус бүр 1 ширхэг, нийт 11 ширхэг хайгуулын 
лицензийг, ашиглалтын лиценз рүү шилжүүлэн авсан, нэр бүхий 6 компани бусдаас 15 ширхэг ашиглалтын 
лицензийг шилжүүлэн авсан байна. “Баялаг орд”, “Бэрэн групп”, “Гүнбилэг трейд”, “Эрвэн хүдэр”, “Эрдэнэс 
МГЛ” зэрэг компаниуд нь 1-5 ширхэг ашиглалтын лицензийг бусдад шилжүүлсэн байна. 

Мөн 2011 оны эхэнд нэгтгэл тайланд хамрагдсан 200 компанийн 69 компани нь 578 ширхэг хайгуулын 
лиценз эзэмшиж байсан бол оны эцэст 545 болж буурсан байна.  

Энэ тайлант хугацаанд “Геомин”, Гоби коул энд энержи”, “Их монгол майнинг”, “Каскейд”, “Мондулаан 
трейд”, “Мон лаа”, “Монгол алтай ресорсиз”, “Өү Жи Си Эйч Эл”, “Си Си И Эм”, “Сод газар”, “Терра-Энержи”, 
“Тенгри терра ресурс”, “Хера Инвестмент”, “Хоту” зэрэг компаниуд нь 1-7 ширхэг буюу нийт 24 ширхэг 
хайгуулын лицензийг бусдаас шилжүүлэн авсан байна. Хайгуулын 57 ширхэг лицензийн хасагдсан 
хөдөлгөөн нь нэр бүхий 28 компани дээр гарсан байна. Тухайлбал: 11 ширхэг хайгуулын лицензийг 
ашиглалтын лиценз рүү, нэр бүхий 14 компани нийт 40 ширхэг лицензийг бусдад шилжүүлсэн байна. Харин 
“Азиагоулд” ХХК 1 ширхэг, “Тефис майнинг” ХХК 3 ширхэг, “Эрдэнэ жас” ХХК 2 ширхэг нийт 6 ширхэг 
хайгуулын лицензийн хугацаа дууссан байна.   

АМГ-аас ирүүлсэн мэдээллээс харахад ашиглалтын 1,200 ширхэг, хайгуулын 2,576 ширхэг лиценз, нийт 
3,776 лицензийг 1,841 компани эзэмшиж байна. Уг мэдээлэл нь 2012 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр 
нэгтгэж гаргасан судалгаа болно. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Л-ийн б”-ээс харна уу).   

  

7.7 Ашиглалтын болон хайгуулын хамгийн олон лиценз эзэмшигч 

Нэгтгэл тайланд хамрагдсан 200 компаниудаас хамгийн олон лиценз эзэмшиж буй компанийг дараах 
байдлаар харуулав. Үүнд:  

Нэрс 
БОНССанд 

барьцаа 
мян.төг  

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд Компанийн хэлбэр 

1.Тефис майнинг ХХК -   63 63 100 хувь гадаадын ХО-тай 

2.Алтандорнод монгол ХХК - 29 6 35 100 хувь гадаадын ХО-тай 

3.Пибодивинсвэй ресорсез ХХК 10,000.0 3 27 30 100 хувь гадаадын ХО-тай 

4.Сентеррагоулд монголия ХХК 1,625.0 7 20 27 100 хувь гадаадын ХО-тай 
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Нэрс 
БОНССанд 

барьцаа 
мян.төг  

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд Компанийн хэлбэр 

5.МОЭНКО ХХК 66,442.0 10 9 19 100 хувь гадаадын ХО-тай 

6.Гобиконсолидетед ХХК 4,175.0   18 18 100 хувь гадаадын ХО-тай 

7.Эрдэнэжас ХХК 2,601.5   17 17 100 хувь гадаадын ХО-тай 

8.Бату майнинг монгол ХХК -   15 15 100 хувь гадаадын ХО-тай 

9.Саусгоби сэндс ХХК 125,745.0 3 12 15 100 хувь гадаадын ХО-тай 

10.Самтанморес ХХК 900.0   14 14 100 хувь гадаадын ХО-тай 

Дүн 211,488.5  52 201 253   

11.Гобикоул энд энержи ХХК 7,775.0 4 28 32 100 хувь монголын ХО-тай 

12.Монголын алт МАК ХХК 7,050.0 22 9 31 100 хувь монголын ХО-тай 

13.Гацуурт ХХК 7,575.0 18 3 21 100 хувь монголын ХО-тай 

14. Орчлон-Орд ХХК -   16 16 100 хувь монголын ХО-тай 

15. Олон Овоот гоулд ХХК - 7 8 15 100 хувь монголын ХО-тай 

16.Дацан трейд ХХК 3,827.5 11 3 14 100 хувь монголын ХО-тай 

17. Тэнгритерра ресурс ХХК 6,365.0   13 13 100 хувь монголын ХО-тай 

18.Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 600.0   13 13 100 хувь монголын ХО-тай 

Дүн 33,192.5  62 93 155   

19.Монголросцветмет ХХК 76,313.5 33 3 36 Төрийн өмч, ГХО 

20.Бэрхресорсиз ХХК -   13 13 ГХО-тай хамтарсан 

Дүн  76,313.5 33 16 49   

Нийт 320,994.5  147 310 457   

 
Нийт лицензийн 50 орчим хувийг 20 компани эзэмшиж байна. Дээрх нэр бүхий компаниудын эзэмшиж байгаа 
лиценз нь 2011 оны эцэст байгаа нийт лицензийн 49 хувийг эзэлж байна.  
 

7.8 Гэрээний биелэлтийн судалгааны талаар 

Нэгтгэл тайлангийн ажил эхлэхэд компаниудад 2012 оны 08 дугаар сарын 10-ний өдрийн 2/38 тоот албан 
бичгээр “Компанийн олборлолт болон хайгуул явагдаж байгаа орон нутгийн засаг захиргаатай байгуулсан 
гэрээний хуулбар, эсхүл биелэлтийн товч тайлан”-г хавсралтаар гаргаж явуулна уу гэж хандсан. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 21 компани буюу дөнгөж 10 хувь нь хариу ирүүлсэн. Нийт 39 гэрээг орон нутгийн ЗДТГ-тай 
давхардсан тоогоор 29 компанийн удирдлага байгуулсан байна. Орон нутгийн ЗДТГ-т 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-ний өдрийн 2/53 тоот албан бичгээр “Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн 
компаниуд болон орон нутгийн засаг захиргааны хооронд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бол 
гүйцэтгэлийн товч танилцуулгыг ирүүлнэ үү” гэж хандсан боловч нэг ч аймаг, сумын ЗДТГ-аас хариу 
ирүүлээгүй. Гэрээний хураангуйг дараах байдлаар харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “М”-ээс харна уу). 
 

д/д Гэрээний утга 
Гэрээ хийсэн 

компанийн 
тоо 

Хийсэн 
гэрээний 

тоо 

Гэрээнд 
хамрагдсан 
орон нутаг 

1 
Байгаль орчныг хамгаалах, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах тухай 

5 8 8 

2 Хамтран ажиллах гэрээ 8 8 7 

3 Ус ашиглах гэрээ 8 8 7 

4 Газар эзэмшүүлэх гэрээ 6 7 7 

5 Хайгуул хийх гэрээ 1 1 1 

6 Бусад 1 7 
 

  Нийт 29 39   

 7.9 Мэдээ тайлангийн чанар  

Бид анхлан компаниудад хандахдаа албан ёсны албан бичгийг хэд хэдэн хавсралтуудын хамт илгээсэн. 
Эдгээр хавсралтуудад: 

- СТОУС-ыг дагаж мөрдөж байгаа байдал, 

- Удирдлагын хариуцлагын захидал,  

- Ашиглалт болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийн хөдөлгөөн,  

- Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ, 
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- Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа,  

- Орон нутгийн засаг захиргаатай байгуулсан гэрээний биелэлтийн тайлан зэргийг гаргаж ирүүлэхийг 
компаниудаас хүссэн.  

 
Гэвч компаниудын гаргаж ирүүлж байгаа мэдээ тайлангийн чанар маш доогуур, нэр төдий байдлаар тайланг 
бөглөж ирүүлж байна. Хавсралтуудыг 5-аас дээш удаа хандаж байж гаргуулж авч байсан.  

Компаниуд нь “Уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл” (Маягт №2.7), “Байгаль орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээлтийн мэдээ” (Маягт №2.9)-г АМГ-т гаргаж өгдөг ба компаниудад АМГ-т гаргаж өгсөн тайлангаа 
хувилж явуулна уу гэсэн албан бичгийг, эдгээр маягтуудын хамт хавсарган хүргүүлсэн.  

Компаниудын гаргаж өгсөн мэдээ, судалгааг нэгтгээд АМГ-аас ирүүлсэн судалгаатай тулгаж үзэхэд өнгөрсөн 
жилийн гарч байсан (м3-ыг га-гаар, тн-ыг кг-аар илэрхийлсэн гэх мэт) алдаа давтагдаж байсан.  АМГ-аас 
уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх мэдээ зэргийг 
бэлтгэж ирүүлэхийг хүссэн боловч АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэл нь шаардлага хангахгүй байсан.  

Тухайлбал:  

1. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгааны маягтыг нэгтгэхдээ бүтээгдэхүүнийг хэмжих 
хэмжигдэхүүн нь ашигт малтмалын төрлөөсөө шалтгаалаад кг-аар, тн-оор илэрхийлэгдсэн тоон 
үзүүлэлтийг нэг хүснэгтэд нэгтгэсэн, нийлбэр дүнгий нь гаргаагүй, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх мэдээний хүснэгтэд байгаа тоон үзүүлэлтүүд нь гүйцэд гараагүй алдаа заасан, гүйцэтгэлийн 
хувийн жинг буруу гаргасан зэрэг алдаатай ирүүлсэн. Өнгөрсөн жил эдгээр мэдээллийг ОҮИТБС-ын 
ажил хариуцсан мэргэжилтэн бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж ирүүлж байсаныг дурьдах нь зүйтэй болов 
уу.  

2. Нэгтгэл тайлангийн ажил хийгдэж буй энэ үед тус мэргэжилтэн ээлжийн амралтаа авсан байсан учраас 
ажлыг нь эзгүй хойгуур нь орлон гүйцэтгэсэн мэргэжилтэн тайлан мэдээ, судалгааг гаргах ажилд 
хариуцлагагүй хандсаныг энд дурьдаж байна.  

3. Ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний тайлан, мэдээнд тусгагдсан тусгай 
зөвшөөрлийн тоо, 2011 оны эцэст нийт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаанд 
тусгагдсан тусгай зөвшөөрлийн тоо хоорондоо зөрүүтэй байсан.  Энэ нь нэг байгууллагын хоёр өөр 
хэлтсээс гаргасан мэдээлэл зөрүүтэй байгаа нь тус байгууллагын хэлтсүүдийн хоорондын ажлын 
уялдаа холбоо муу, түүнд тавих хяналт сул байгааг харуулж байна.  

4. Гаалийн ерөнхий газар нь мэдээллийг төлөлт бүрээр гаргаж ирүүлэлгүй, бөөн дүнгээр ирүүлсэнээс 
компаниудаас төлсөн гаалийн татвар болон гаалийн үйлчилгээний хураамжийн зөрүүтэй дүнгүүд 
шийдвэрлэгдэхгүй дахин дахин тус байгууллагад хандсан. Тус газар нь жилийн жилд л нэгтгэл 
тайлангийн ажилд хойрго, үл тоосон байдал гаргаж байдгийг Ажлын хэсэг, Үндсэний зөвлөл 
анхааралдаа авч, зохих арга хэмжээг авах нь зүйтэй болов уу. 
 

7.10 Засгийн газар болон компаниудын оролцоо 

Бид нийт 491 байгууллагад албан бичиг хүргүүлж, холбогдох мэдээллийг авч ажиллалаа. Үүнд:  
 

 Албан бичиг илгээсэн 
байгууллагуудын тоо 

Яам, агентлаг 31 

Төсвийн байгууллага 33 

Аймаг 21 

Сум 198 

Дүүрэг 8 

Компани 200 

Нийт 491 

 

Ажлын даалгаварт зааснаар тайлагнагч байгууллагуудын ил тод байдал, харилцааны соёлын талаар ямар 
байсныг тайландаа дүгнэлт оруулахыг хүссэн. Бид энэ талаар оролцогч 200 компани, Төрийн 
байгууллагуудын оролцоог дараах байдлаар үнэлсэн.  

Ангилал 
Нэгтгэлд хамрагдсан 
ЗГ-ын байгууллага, 

компанийн тоо 

Үнэлгээ 

Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

ЗГ-ын байгууллагууд 11 5 4 2 

ОНЗЗ (аймаг)  21 8 5 8 

Компаниуд 200 54 118 28 

 

Тухайлбал: Төрийн байгууллагуудын хувьд хангалттай-5, дунд-4, хангалтгүй-2 гэсэн үнэлгээтэй гарлаа. 
(Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “Н”-ээс харна уу). 
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Хангалттай үнэлгээг ТЕГ, ГТГ, БОНХЯ, НДЕГ, Төрийн өмчийн хороо зэрэг байгууллагууд авсан. 
 
Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар, Ашигт малтмалын газар, Цөмийн энергийн газар зэрэг 
байгууллагуудад дараахь шалтгааны улмаас “Дунд” гэсэн үнэлгээг өгсөн. Үүнд: 

 “Оюу толгой” ХХК-иас төлсөн хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу төлсөн урьдчилгаа төлбөрийг 
тодруулах зорилгоор илгээсэн албан бичгийн хариуг Сангийн яамнаас авахад нэлээд хүндрэлтэй 
байсан. 

 Гаалийн ерөнхий газарт зөрүүтэй дүнг шийдвэрлэх зорилгоор 2012 оны 08 дугаар сарын 20-ний 
өдрийн 2/41 тоот албан бичигт “Өмнөх жилүүдэд танай байгууллага уул уурхайн компаниудаас 
төлсөн гаалийн татвар болон үйлчилгээний хураамжийг төлөлт тус бүрээр бус нэгтгэсэн нэг дүнгээр 
ирүүлж байсан. Нэгтгэсэн дүнгээр ирүүлэх нь зөрүү шийдвэрлэгдэхгүй, дахин танай байгууллагад 
хандаж чирэгдэл болдог учраас мэдээллийг дэлгэрэнгүй задаргаагаар ирүүлэхийг хүсье” гэж 
дурьдсан боловч уг албан бичгийн зорилгод ач холбогдол өгөлгүй өмнөх жилийн нэгэн адил бөөн 
дүнгээр ирүүлсэн.  

 Ашигт малтмалын газар нь мэдээллийг оновчтой хэлбэрээр гаргаж өгөөгүй бүх лиценз эзэмшигч 
компаниудаас төлсөн төлбөр, үйлчилгээний хураамжийг гаргаж өгч,  цаг хугацаа их алдуулж байсан 
ба уг мэдээллээс шаардлагатай дүнг хайхад хүндрэлтэй байсан. Энэ шалтгааныг 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 нь зүйтэй болов уу. 

 Цөмийн энергийн газар нь мэдээллийг бүрэн гүйцэд гаргаж өгөөгүй дахин хандаж мэдээллийн 
гүйцээж авсан.  
 

МХЕГ-т дараахь шалтгааны улмаас “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээг өгсөн. Үүнд: 

 ЗГ-ын нэгтгэл тайланд МХЕГ нь өөрт хамааралтай торгуулийн дүнг тайлагнаж нэгтгүүлсэн учраас 
торгуулийн зөрүүтэй дүнг тодруулах зорилгоор МХЕГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. Уг албан бичгийн 
хариуг авахаар ерөнхий нягтлан бодогчтой олон хоног ажиллахад Сангийн яамны төрийн сангийн 
газрын торгууль шийтгэврийн орлогын дансны хуулганаас шүүлгэх нь зүйтэй гэсэн хариуг өгч 
байсан. Бид ЗГ-ын нэгтгэл тайланд тусгагдсан өөрт хамааралтай дүнгээ тодруулж өгөх талаар 
дахин дахин хүсэлт гаргасны эцэст хариу мэдээллийг шаардлагын хэмжээнд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл 
тайланд хамааралгүй хуулийн этгээдийн мэдээлэл дийлэнх нь байсан.  

 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар албан бичгийн хариуг өгөхдөө асар их хойрго хандаж 
байсан. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн нь би энэ 
орон тоон дээр байх эсэхээ мэдэхгүй байгаа учраас дараагийн мэргэжилтэн томилогдохоор наад 
асуудлаа тавьсан нь дээр гэсэн шалтгаан тоочин нэгтгэл тайлангийн ажилд хойрго хандаж, цаг 
хугацаа их алдуулж байлаа.  

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын хувьд хангалттай-8, дунд-5, хангалтгүй-8 гэсэн үнэлгээтэй 
гарсан. ОНЗЗ-ны байгууллагуудын нээлттэй байдлын талаарх хураангуйг (Хавсралт “О”-с харна уу). 

Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн зөрүүтэй дүнгүүдийг тодруулах зорилгоор ОҮИТБС-ын ажлын алба болон 
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан 2/53 тоот албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-
ний өдөр факсаар илгээж, хариу мэдээллийг авч ажилласан. Аймгуудын ЗДТГ-т үнэлгээ өгөхдөө албан 
бичгийн хугацаанд хэрхэн ач холбогдол өгч байсан, хавсралтад дурьдсан мэдээллийг бүрэн гүйцэд үнэн зөв 
бэлтгэсэн эсэх зэрэгт үндэслэсэн. 
Ихэнхдээ мэдээ тайлангаа дутуу ирүүлдэг, худал мэдээлдэг, 5-аас дээш удаа хандаж байж зөв мэдээллийг 
гаргуулж авах зэргээр аль аль талдаа хүндрэл учруулж байна.  
 
 “Дунд” гэсэн үнэлгээг дараах шалтгааны улмаас өгсөн. 

 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ нь олон дахин шаардуулсан, Шинэжинст, Баян-Овоо зэрэг сумдын ЗДТГ-
ын мэдээллийг  дутуу ирүүлсэн. 

 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ нь аймаг, сумын орон нутгийн төсөвт компаниудаас төлсөн төлбөр болон 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүнг дутуу ирүүлсэн. Дахин нөгөө компаниуд руу хандаж анхан шатны 
баримтыг авч мэдээллийг илүү тодорхой болгосны эцэст мэдээллийг гүйцээж өгсөнийг эс тооцвол 
хугацаанд ач холбогдол өгч мэдээллийг шуурхай гаргаж өгч байсан. 

 Дархан-Уул, Дорнод, Орхон зэрэг аймгийн ЗДТГ-ууд нь хугацаандаа мэдээллээ гаргаж өгөхгүй олон 
дахин шаардуулж чирэгдэл болж байсан. 
 

“Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээг дараах шалтгааны улмаас өгсөн. 

 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ нь ЗГ-ын нэгтгэл тайланд нэгтгүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүнгээ, нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлдээ аваагүй гэсэн албан бичиг ирүүлсэн.  
Эндээс дүгнэхэд гаргаж ирүүлж байгаа мэдээ тайлангийн чанар маш доогуур, мэдээ тайлангийн 
үнэн зөв бэлтгэхэд хандаж буй хандлага сул зөвхөн ор нэр төдий байдлаар тайланг бөглөж ирүүлж 
байсан.  
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 Дорноговь, Завхан, Сэлэнгэ, Увс, Ховд зэрэг аймгийн ЗДТГ-ууд руу албан бичиг илгээснээс хойш  
ажлын 5 хоногийн дараа холбогдох албан тушаалтантай утсаар холбогдож, зөрүү тодруулах ажлын 
явц ямар шатандаа явж байгаа, хэзээ ирүүлэх талаар асуухад огт хийж эхлээгүй байсан, араасаа 
маш олон дахин шаардуулж, ихээхэн чирэгдэл учруулсаны эцэст мэдээллээ ирүүлэхэд Увс, Ховд  
аймгийн ЗДТГ нь дутуу ирүүлсэн. Завхан аймгийн хувьд уул уурхайн цөөхөн компаниас 1-3 сумыг 
хамарсан мэдээлэл бэлтгэж ирүүлэх байтал цаг хугацаанд нь хийж ирүүлээгүй. Эдгээр аймгууд нь 
албан бичгийн хугацаанд ач холбогдол өгөхгүй байсан. 

 Дундговь аймгийн ЗДТГ нь жилийн жилд л нэгтгэл тайлангийн ажилд идэвхгүй оролцдог, 
мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд гаргаж ирүүлдэггүй, хугацаанд ач холбогдол өгдөггүй, араасаа 
олон дахин шаардуулж чирэгдэл болж байсан. 

 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь тухайн жилийн тайлан мэдээндээ уул уурхайн компаниудаас авсан 
хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгаж өгсөн, одоо дахин гаргаж өгөхөд чирэгдэлтэй байна гэсэн тайлбар 
өгч, цаг хугацаа их хэмжээгээр алдуулсаны эцэст бидний шаардсан мэдээллийг бэлтгэх болсон. Уг 
мэдээллийг бэлтгэж байсан албан тушаалтан нь хэд хэдэн сумдын ЗДТГ-аас авсан мэдээллээ 
нэгтгэж ирүүлэлгүй, албан томилолтоор сумдад ажиллаж байна гэж нэгтгэл тайлангийн ажилд 
хойрго хандаж, мэдээллийг албан бичиг авсанаас хойш нэг сарын дараа ирүүлсэн. ЗГ-ын анхны 
тайланд тухайн аймгаас нэгтгэгдэж ирсэн дүн нь бөөн дүнгээр, мөн хандив, дэмжлэг нь зөв 
ангилагдаагүй, мөн компаниудаас өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүн гүйцэд тусгагдаагүй, нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниуд нь хандив, дэмжлэгийн дүнг нэмж ирүүлсэн зэргээс шалтгаалаад 
зайлшгүй дахин тодруулах шаардлага олон дахин гарч байлаа. 

 

Компаниудын хувьд хангалттай-53, дунд-119, хангалтгүй-28 гэсэн үнэлгээтэй гарсан. Компаниудын нээлттэй 
байдлын талаарх хураангуйг (Хавсралт “Ө”-с харна уу). 

Ил тод байдал, харилцааны соёлын талаар дараахь компаниудад “Хангалттай” гэсэн үнэлгээг өгсөн. Үүнд: 

 

1.Адуунчулуун ХК 14.Голден крос ХХК 
27.Монголросцветмет 
ХХК 

40.Си Си И Эм ХХК 

2.Азиагоулд монголиа 
ХХК 

15.Дацан трейд ХХК 
28.Мөнх ноён суварга 
ХХК 

41.Си Эм Кэй Ай ХХК 

3.Алтай хангай бүрд ХХК 16.Жи Эл Ди Ви ХХК 29.Одод гоулд ХХК 42.Сонор трейд ХХК 

4.Алшаахайрхан ХХК 17.Жотойн бажууна ХХК 30.Олова ХХК 
43.Тайшэн 
девелопмент ХХК 

5.Баялаг орд ХХК 18.Зараяа холдингс ХХК 31.Орчлон орд ХХК 44.Тефис Майнинг ХХК 

6.Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

19.Зуунмод Уул ХХК 32.Очир-Ундраа ХХК 45.Тэн хун ХХК 

7.Баян эрч ХХК 20.Илт гоулд ХХК 33.Оюут улаан ХХК 46.Улзгол ХХК 

8.Баянтээг ХХК 21.Каскейд майнинг ХХК 
34.Өү Жи Си Эйч Эл 
ХХК 

47.Хар тарвагатай ХК 

9.Белгравия майнинг ХХК 22.Кожеговь ХХК 35.Петрокоал ХХК 48.Хос хас ХХК 

10.Булган гангат ХХК 23.МЕС ХХК 
36.Рэдхил Монголиа 
ХХК 

49.Чингисийн хар алт 
ХХК 

11.Бумбат ресорсес ХХК 24.Мон Лаа 
37.Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

50.Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

12.Бэрх-Уул ХХК 
25.Монгол ураниум 
ресурс ХХК 

38.Саусгоби сэндс 
ХХК 

51.Шинэ шивээ ХХК 

13.Голден гоби майнинг 
ХХК 

26.Монголжүюаньли ХХК 
39.Сентерра гоулд 
монголиа ХХК 

52.Эмээлт майнз ХХК 

 

53.Эс Би Эф ХХК 

Ил тод байдал, харилцааны соёлын талаар дээрхи компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг богино хугацаанд шуурхай, үнэн, зөв, гүйцэд гаргаж өгсөнөөс гадна, нэмж тодруулах зүйлд цаг 
алдалгүй хариу өгч байсан учраас “Хангалттай” гэсэн үнэлгээг өгсөн.  
 

Ил тод байдал, харилцааны соёлын талаар дараахь компаниудад “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээг өгсөн. Үүнд: 
 

1.Алтан дорнод 
монгол ХХК 

8.Гацуурт ХХК 15.Зө Юү Э ХХК 22. Тавантолгой ХК 

2.Бату Майнинг 
Монгол ХХК 

9.ГБНБ ХХК 16.Их Хан Уул ХХК 23. Ханшижир ХХК 
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3.Биг Могул Коул энд 
Энержи ХХК 

10.Геомин ХХК 
17.Монгол алтай ресорсиз 
ХХК 

24. Хотгор шанага ХХК 

4.Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

11.Гүнбилэг гоулд ХХК 
18.Монгол метал майнинг 
ХХК 

25. Хүдэн ХХК 

5.Броад ХХК 12.Гүнбилэг трейд ХХК 19.Олон овоот гоулд ХХК 
26. Эм Ар Си Эм Жи Эл 
ХХК 

6.Буман-Олз ХХК 13.Дэлгэр-Орчлон ХХК 20.Си Өү Эй Эл ХХК 27. Эрдэнэ жас ХХК 

7.Бумбат ХХК 14.Жинхуа орд ХХК 21.Си Си Эм ХХК 
28. Эрдэнэс таван толгой 
ХК 

 
“Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээг өгсөн учир нь:  
 
Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргаж өгөхдөө асар их хойрго хандаж байснаас гадна, 
дэлгэрэнгүй задаргаа хэлбэрээр биш, бөөн дүнгээр, дутуу, бусад хавсралтаар гаргаж өгөх, мэдээллийг 
гаргаж ирүүлэхгүй, цаг хугацаа алдуулж байсан. 
 

7.11 Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлсэн хандив, дэмжлэг  

Анхны тайлан болон нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудын зүгээс Төр, засгийн байгууллагуудад 14,872.7 
сая төгрөгийн хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөний дагуу Төр, засгийн байгууллагуудад хандаж 
хариу мэдээлэл авахад 14,851.7 сая төгрөгийн хандив, дэмжлэгийг хүлээн авсан гэсэн хариу өгч, 21.0 сая 
төгрөгийн зөрүү шийдэгдээгүй үлдсэн байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “П, Р”-с харна уу).    

 (Мянган төгрөгөөр) 

д/д 
Хандив авсан 

байгууллагуудын нэр 

 Тохируулагдсан байдал  Шийдэгдэ
эгүй зөрүү 

Хандив үзүүлсэн компанийн  

ЗГ Компани Нэр Тоо 

1 Сангийн яам 21,000.0 21,000.0 
 

 Энержи ресурс ХХК, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК  
          
2  

2 ГХЯам 14,000.0 14,000.0 
 

 Мон полимет ХХК, Энержи ресурс ХХК  
          
2  

3 ЭБЭХЯам 25,880.0 27,880.0 (2,000.0) 

 Петрочайна дачин тамсаг ХХК, Бороо гоулд 
ХХК,Тэн хун ХХК,Чинхуа МАК нарийн сухайт 
ХХК ,Шанлун ХХК,Эй Пи И Экс Пи Ар Өү 
ХХК,Эрдэнэт үйлдвэр ХХК,МоЭнКо ХХК  

          
8  

4 Төрийн өмчийн хороо  453,208.3 453,208.3 
 

 Шивээ Овоо ХК, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК  
          
2  

5 АМГ 10,800.0 10,800.0 
 

 Дун юань ХХК, МоЭнКо ХХК  
          
2  

6 Газрын тосны газар 266,695.6 266,695.6 
 

Зон Хэн Юу Тиан ХХК,Петро Матад 
ХХК,Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК,Сансарын геологи хайгуул ХХК,Доншен 
Газрын тос ХХК,Шэйман ХХК,Эй Пи И Экс 
Пи Ар Өү ХХК,Эн Пи Ай ХХК,Магнай трейд 
ХХК,Голден сий петролиум ХХК,Гоби 
энержи партнерс ХХК,М Си Эс Петро 
Монголиа ХХК 

        
12  

7 МХЕГ 213,799.2 213,799.2 
 

 Оюу Толгой ХХК  
           
1  

8 ХХҮГ 5,879,999.0 5,879,999.0 
 

 Оюу Толгой ХХК, Тэн хун ХХК  
          
2  

9 
Замын цагдаагийн ерөнхий 
газар  

1,500.0 1,500.0 
 

 Оюу Толгой ХХК, Чингисийн хар алт ХХК  
          
2  

10 Цагдаагийн ерөнхий газар 31,000.0 31,000.0 
 

 Дун юань ХХК, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК  
          
2  

11 Шинжлэх ухааны академи 33,500.0 33,500.0 
 

 Багануур ХК, Шивээ Овоо ХК, Энержи 
ресурс ХХК, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Шаоын 
гол ХК  

          
5  

12 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

13,800.0 13,800.0 
 

 Зон Хэн Юу Тиан ХХК, Кью Жи Экс Монгол 
ХХК,  Голден сий петролиум ХХК, Дун юань 
ХХК, Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК , Эй 
Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК, Петро Матад ХХК  

          
7  

13 ГИХАЭГ 60,234.7 69,762.7 (9,528.0) 

 МоЭнКо ХХК,Оюу толгой ХХК, Саусгоби 
сэндс ХХК,Вестерн Проспектор монголия 
ХХК,Цайртминерал ХХК,Шинь шинь 
ХХК,Зон Хэн Юу Тиан ХХК,Капкорп 
Монголиа ХХК,Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК  

          
8  

14 Монголын хөрөнгийн бирж 17,534.5 17,534.5 
 

 Шивээ Овоо ХК, Энержи ресурс ХХК            
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д/д 
Хандив авсан 

байгууллагуудын нэр 

 Тохируулагдсан байдал  Шийдэгдэ
эгүй зөрүү 

Хандив үзүүлсэн компанийн  

ЗГ Компани Нэр Тоо 

2  

15 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

4,098,244.1 4,098,244.1 
 

 Оюу Толгой ХХК  
           
1  

16 Гаалийн төв лаборатори  23,652.1 23,652.1 
 

 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК  
           
1  

17 Нийслэлийн ЗДТГ 
 

8,950.0 (8,950.0)  Сод газар ХХК  
           
1  

18 
Нийслэлийн автотээврийн 
газар  

500.0 (500.0)  АУМ ХХК  
           
1  

19 
Нийслэлийн Хөрөнгө 
оруулалтын газар /1-р 
амаржих газар/ 

3,291,609.0 3,291,609.0 
 

 Бороо гоулд ХХК  
           
1  

20 
Стандарчилал хэмжилзүйн 
газар 

1,000.0 1,000.0 
 

 Саусгоби сэндс ХХК  
           
1  

21 СБДүүрэг  50.0 50.0 
 

 Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК   
           
1  

22 СХДүүрэг 1,000.0 1,000.0 
 

 Гацуурт ХХК  
           
1  

23 Уул уурхайн аврах алба 25,600.0 25,600.0 
 

 Шинь шинь ХХК, Төгрөг нуурын энержи 

ХХК, Рэдхил Монголиа ХХК, Тэн хун ХХК, 
Олон овоот гоулд ХХК  

          
5  

24 
Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх 
төв 

9,104.1 9,104.1 
 

Пибоди винсвэй ресорсиз ХХК, Кежеговь 
ХХК 

          
2  

25 
Багахангай дүүргийн 
цагдаагийн хэлтэс 

400.0 400.0 
 

 Таац мөрөн ХХК  
           
1  

26 БГД-ийн 20-р хороо  1,100.0 1,100.0 
 

 Дун юань ХХК, Гацуурт ХХК    

27 БЗД-ийн 4-р хороо 193.0 193.0 
 

 Гурвантөхөм ХХК  
           
1  

28 МҮОНРТ 356,800.0 356,800.0 
 

 Оюу Толгой ХХК, Цайртминерал ХХК  
          
2  

  Дүн 14,851,703.6 14,872,681.6 (20,978.0) - 74 

 
Тайлбар: “Сод газар” ХХК-иас үзүүлсэн 8,950.0 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэгийг компанийн 

тохируулгын хүснэгтэд “Аймаг, нийслэл”-д өгсөн хандив, дэмжлэг хэсэгт тусгаж, шийдэгдээгүй зөрүү үлдсэн. 
Төр, засгийн байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгийн дээрхи хүснэгтэн мэдээллийн нийт дүн нь 8,950.0 
мянган төгрөгөөр илүү байгаа болно. 
 
Компаниудаас орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 
 

Анхны тайлан болон нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудын зүгээс орон нутгийн захиргааны байгууллагад 
12,072.5 сая төгрөгийн хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөний дагуу орон нутгийн байгууллагуудад 
хандахад 11,955.6 сая төгрөгийн хандив, дэмжлэгийг хүлээн авсан гэсэн хариу ирүүлж, 116.9 сая төгрөгийн 
зөрүү үлдсэн байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт “П, Р”-с харна уу). 
 

(Мянган төгрөгөөр) 

д/д 
Аймгийн 

нэр 

 Тохируулагдсан байдал  Шийдэгдэ
эгүй зөрүү 

Хандив үзүүлсэн компанийн  

ЗГ Компани Нэр Тоо 

1 Архангай 50,000.0 50,000.0 -  Бэрэн майнинг ХХК  
                 
1  

2 Баян-Өлгий 7,050.0 8,250.0 (1,200.0) Казмон контакт ХХК, Геомин ХХК, Эрдэнэжас ХХК 
                
3  

3 Баянхонгор 404,343.4 419,493.4 (15,150.0) 
 Монголбалгоргео ХХК, Ододгоулд ХХК, Ханшижир ХХК, 
Андын тэмүүлэл ХХК, Жамп-Алт ХХК, Баялаг орд ХХК, 
Гоби коул энд энержи ХХК, Баяжмал-Алт ХХК,   

                
8  

4 Булган 492,542.6 492,542.6 - 
 ГБНБ ХХК, Тэнгри терра ресурс ХХК, Мон полимет ХХК, 
Монгол металл майнинг ХХК, Өрмөн-Уул ХХК, Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК  

                
6  

5 Говь-Алтай 154,611.7 161,162.3 (6,550.6) 
 МоЭнКо ХХК, Алтайн хүдэр ХХК, Гоби коул энд энержи 
ХХК, Марко поло ХХК,  Сод газар ХХК, Тэнгри терра 
ресурс ХХК, Самтон Морес ХХК, Гоби консолидетед ХХК  

                
8  

6 Говьсүмбэр 88,769.0 88,769.0 - 
 Шивээ Овоо ХК, Шинэ Шивээ ХХК, Эм Си Ти Ти ХХК, 
Оюу Толгой ХХК  

                
4  

7 Дархан-Уул 34,160.3 36,664.3 (2,504.0)  Шарын гол ХК, Эрэл ХХК, Дадизи юиан ХХК  
                
3  
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д/д 
Аймгийн 

нэр 

 Тохируулагдсан байдал  Шийдэгдэ
эгүй зөрүү 

Хандив үзүүлсэн компанийн  

ЗГ Компани Нэр Тоо 

8 Дорноговь 1,199,536.6 1,200,036.6 (500.00) 

Казмон контакт ХХК, Монголросцветмет ХХК, 
Цайртминерал ХХК, Чингисийн хар алт ХХК, Эм Си Ти 
Ти ХХК, Эрэл ХХК, Монгол Ураниум Ресурс ХХК, Пибоди 
винсвэй ресорсиз ХХК, Монгол Алт Мак ХХК, Тайшэн 
девелопмент ХХК, Жи Эл Ди Ви ХХК, Шинэ шивээ ХХК, 
Сод газар ХХК, Кожеговь ХХК, Доншен Газрын тос ХХК, 
Баянтэгш импекс ХХК, Зараяа Холдингс ХХК, 
Бэрхресорсиз ХХК, Тэнгри терра ресурс ХХК, Зон Хэн 
Юу Тиан ХХК, Орчлон орд ХХК, Коммод ХХК 

              
22  

9 Дорнод 474,347.7 479,827.7 (5,480.0) 

Монгол Алт Мак ХХК, Петро Матад ХХК, Петрочайна 
дачин тамсаг ХХК, Адуунчулуун ХК, Буман-Олз ХХК , 
Шинь шинь ХХК, Сентерра гоулд Монголиа ХХК, Дун-
Эрдэнэ ХХК, Жамп-Алт ХХК, Эмээлт Майнз ХХК, Эн Пи 
Ай ХХК, Тэнгри терра ресурс ХХК, Зараяа Холдингс 
ХХК, Бороо гоулд ХХК, Шанлун ХХК 

               
15  

10 Дундговь 104,700.0 108,422.7 (3,722.7) 

 Монголросцветмет ХХК, Самтон Морес ХХК, Тайшэн 
девелопмент ХХК, Гоби коул энд энержи ХХК, Биг могул 
коул энд энержи ХХК, Эм Си Ти Ти ХХК, Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК, Эрдэнэ жас ХХК, Монгол Алт Мак ХХК, 
Саусгоби сэндс ХХК, Ихмонгол майнинг ХХК  

                
11  

11 Завхан 3,000.0 3,000.0 -  Тэнгри терра ресурс ХХК, Самтон Морес ХХК  
                
2  

12 Орхон 33,200.0 33,200.0 -  Эрдэнэт үйлдвэр ХХК  
                 
1  

13 Өвөрхангай 172,047.5 172,047.5 -  АУМ ХХК, Гацуурт ХХК, Баянтээг ХК  
                
3  

14 Өмнөговь 4,557,806.9 4,583,595.1 (25,788.2) 

Хангад Эксплорэйшн ХХК, Оюу толгой ХХК, Саусгоби 
сэндс ХХК, Тавантолгой ХК, Ихмонгол майнинг ХХК, 
Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК, Энержи ресурс ХХК, 
Альшаахайрхан ХХК, Сод газар ХХК, ОНТРЭ ХХК, Мөнх 
ноён суварга ХХК, Си Си И Эм ХХК, АГМ майнинг ХХК, 
Олон Овоот гоулд ХХК, Терра-Энержи ХХК, Азиагоулд 
монголиа ХХК, Пибоди винсвэй ресорсиз ХХК, Дун юань 
ХХК, Болд фо ар да ХХК, Голден Гоби майнинг ХХК, 
Эрдэнэс МГЛ ХХК 

               
21  

15 Сүхбаатар 627,682.5 627,682.5 - 

Петро Матад ХХК, Андын илч ХХК, Баян-Эрч ХХК, 
Өрмөн-Уул ХХК, Цайртминерал ХХК, Эрвэн хүдэр ХХК, 
Сод газар ХХК, Каскейд майнинг ХХК, Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК, Монголжүюаньли ХХК, Бороо гоулд ХХК, 
Гоби эксплорейшн ХХК , Кожеговь ХХК 

               
13  

16 Сэлэнгэ 2,377,705.2 2,419,420.1 (41,714.9) 

Ханшижир ХХК, Хунан жинлэн ХХК, Хурай ХХК, Рэдхил 
Монголиа ХХК, Болд төмөр ерөө гол ХХК, Бороо гоулд 
ХХК, Гацуурт ХХК, Шар нарст ХХК, Пенинсуламайнинг 
ХХК, Сонор трейд ХХК, Бүүргэнт ХХК, Казмон контакт 
ХХК, Жей Кей Эм Кей ХХК, Эрдэс холдинг ХХК, Тэнгри 
терра ресурс ХХК, Камейкс ХХК 

               
16  

17 Төв 554,625.0 567,925.0 (13,300.0) 

Илтгоулд ХХК, Тэн хун ХХК, Анхай-Интернэшнл ХХК, 
Жей Кей Эм Кей ХХК, Эрдэнэ жас ХХК, Мондулаан 
трейд ХХК, Пибоди винсвэй ресорсиз ХХК, Төгрөг 
нуурын энержи ХХК, Гүнбилэг гоулд ХХК, 
Монголросцветмет ХХК, Мон полимет ХХК, Булган 
гангат ХХК, Буд-Инвест ХХК, Жотойн бажууна ХХК, 
Шижир алт ХХК, Монгол Алт Мак ХХК, Таац мөрөн ХХК, 
Гурвантөхөм ХХК 

               
18  

18 Увс 101,432.4 101,432.4 - 
Хар тарвагатай ХК, Дацан трейд ХХК, Хотгор ХХК, 
Хотгор шанага ХХК, Монголросцветмет ХХК 

                
5  

19 Ховд 281,113.0 282,043.0 (930.0)  МоЭнКо ХХК  
                 
1  

20 Хөвсгөл  108,645.0 108,645.0 - 
 Могойн гол ХК, Мон-Ажнай ХХК, Хургатай Хайрхан ХХК, 
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Гоби эксплорейшн ХХК   

                
5  

21 Хэнтий 128,298.8 128,298.8 - 

 Монголрудпром ХХК, Нордвинд ХХК, Бэрх-Уул ХХК, Лут 
чулуу ХХК, Айвуун тэс ХХК, Казмон контакт ХХК, 
Монголросцветмет ХХК, Жинхуа орд ХХК, Зө юү э ХХК, 
Баянтэгш импекс ХХК   

               
10  

  
Аймгийн 

дүн 
11,955,617.7 12,072,458.1 (116,840.4) 

 
175 

  
Төр, засгийн 
байгууллаг 
дүн 

14,851,703.6 14,872,681.6 (20,978.0)     

  Нийт дүн 26,807,321.3 26,945,139.7 (137,818.4)     

 

Тайлбар: “Сод газар” ХХК-ийн Нийслэлийн ЗДТГ-т өгсөн 8,950.0 мянган төгрөгийн хандиваар дутуу, Төр, засгийн 
байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэг нь уг дүнгээр илүү байгаа болно. 
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7.12 Нэгтгэл тайлангийн зөрүүний талаархи судалгаа 

(сая.төг) 

д/д Аудитын компанийн нэр Он 

Нэгтгэл 
тайланд 

хамрагдсан 
компанийн 

тоо 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Танилцуулсан байдал 

Ажлын 
хэсэг 

Үндэсний 
зөвлөл 

1 Крейн Уайт энд Ассоушиэтс аудитын компани 2006 25 (96,826.9) 
 

25,094.2 

2 
Монгол улс, Малайз улсын Эрнст энд Янг 
аудитын компани 

2007 38 (23,442.4) 
 

775.0 

3 

 Монгол улсын Улаанбаатар аудит корпораци 
ХХК, Их Британи Умард Ирландын Вант улсын  
Харт Нойрс компанийн хамтарсан аудитын 
консерциум 

2008 46 (47,148.9) 8,523.4 431.0 

4 

 Монгол улсын Улаанбаатар аудит корпораци 
ХХК, Их Британи Умард Ирландын Вант улсын  
Харт Нойрс компанийн хамтарсан аудитын 
консерциум 

2009 101 (265,507.7) 143,400.0 58.2 

5 

 Монгол улсын Улаанбаатар аудит корпораци 
ХХК, Их Британи Умард Ирландын Вант улсын  
Харт Нойрс компанийн хамтарсан аудитын 
консерциум 

2010 150 11,133.2 426.5 0.358 

6 

 Монгол улсын Улаанбаатар аудит корпораци 
ХХК, Их Британи Умард Ирландын Вант улсын  
Харт Нойрс компанийн хамтарсан аудитын 
консерциум 

2011 200 477,553.3 
4,383.6

1
 

339.6
2
 

74.6 

 

1
Ажлын хэсгийн анхны хуралдаанд танилцуулсан шийдэгдээгүй зөрүү 

2
Ажлын хэсгийн 2 дахь хуралдаанд танилцуулсан шийдэгдээгүй зөрүү 

 
Хүснэгтээс харахад 2011 оны нэгтгэл тайлангийн анхны зөрүү хамгийн их дүнтэй байгаа нь харагдаж байна. 
 

7.13 Орон нутагт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, хандив дэмжлэгийг аймаг бүрээр нь гаргасан 
судалгаа 

 
Анхны ажлын хэсгийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу компаниудын зүгээс орон нутагт төлсөн 
татвар, төлбөр, хураамж, хандив, дэмжлэгийг аймаг бүрээр нь гаргаж тайланд оруулах тухай ажлын хэсгийн 
гишүүдээс гаргасан саналын дагуу компаниудын орон нутагт төлсөн санхүүгийн урсгалуудыг аймаг бүрээр 
бүлэглэн, Хавсралт Р–д харуулсан.  

Энэхүү хавсралтад нэгтгэлийн явцад ЗГ-ын байгууллагууд болон компаниудын зүгээс ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр тодорхой болсон санхүүгийн урсгалууд тусгагдсан ба анхны тайланд хоёр талын дүн нь 
тохирсон санхүүгийн урсгалууд нь чухам аль аймагт төлөгдсөн санхүүгийн урсгал вэ гэдгийг нь тодруулах 
шаардлага байдаггүй тул зарим нэг санхүүгийн урсгал хавсралтад ороогүй байх магадлалтай. 
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8. Асуудал ба зөвлөмжүүд 

ОҮИТБС-ын шаардлага 17-ын дагуу бид ОҮИТБС-ын нэгтгэлийн процессийг сайжруулах дараах 
зөвлөмжүүдийг өгсөн. 

Өмнөх жилүүдийн зөвлөмжүүдийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй байгаа тул эдгээр зөвлөмжүүдийг эргэн харахыг 
Ажлын хэсэгт санал болгож байна. Бидний үзэж байгаагаар, өмнөх жилүүдийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн 
бол, 6 дахь удаагийн нэгтгэл ажлын явцад үүсч бий болсон хэд хэдэн асуудлуудаас сэргийлэх боломжтой 
юм. 

д/д Өгсөн зөвлөмж Хэрэгжилт Тайлбар 

1 
Нэгтгэл тайланд 
хамрагдах компанийг 
сонгох талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 
Олон тооны хайгуулын лиценз эзэмшдэг компаниудаас 
нэгтгэл тайланд оруулалгүй лицензээ бусдад шилжүүлсэн 
"Синчи-ойл", "Ээрмэл" зэрэг компанийг хамруулсан. 

2 

Зарим төлбөрийн 
дүнг анхны нэгтгэлд 
бүрэн хамруулах, 
заримыг хасах 
талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

Хураамж, үйлчилгээний хөлс нь ОҮИТБС-ын нэгтгэл 
тайланд нөлөөлөх хэмжээний ач холбогдолтой 
санхүүгийн урсгал биш учраас нэгтгэлээс хасах талаар, 
орон нутгийн төсөвт төлсөн болон байршуулсан байгаль 
орчныг нөхөн сэргээх барьцаа, гадаадын мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын байрны төлбөрийг анхны нэгтгэлд 
нэгтгэж байх талаар зөвлөмж өгсөн. Эдгээр зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлээгүйгээс 8.5 тэрбум төгрөгийн төлбөр, 1.1 
тэрбум төгрөгийн үйлчилгээний хураамж, 0.7 тэрбум 
төгрөгийн барьцаа, нийт 10.3 тэрбум төгрөгийн анхны 
зөрүү үүссэн.  

3 
Оюу Толгойн 
санхүүжилт 

Хэрэгжүүлээгүй 

2009 онд 100 сая ам.долларын болон 2010 онд 50 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу төлсөн 
урьдчилгааг Засгийн газар анхны нэгтгэлд тусгаагүй. ЗГ 
тайландаа эдгээр гүйлгээг оруулах ёстой ба Ажлын хэсэг 
нь жил бүр маягтуудын зохистой эсэхийг хянан үзэж, 
зохих өөрчлөлтийг хийж, сайжруулж байх нь зүйтэй гэсэн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэнгүй. 2011 оны нэгтгэл тайланд 
100 сая ам.долларын урьдчилгааг тусгаагүй байна. 

4 

Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээний дагуу 
төлсөн урьдчилгаа 
төлбөрийг ОҮИТБС-
ын тайланд 
хамруулах тухай 

Хэрэгжүүлээгүй Монгол улсад хэрэгжих уул уурхайн томоохон төслүүдийн 
хувьд урьдчилгаа төлбөр хэлбэрийн мөнгөн урсгалууд 
гарах магадлалтай тул үүнийг ОҮИТБС-ын тайланд 
оруулах эсэх дээр ажлын хэсэг тодорхой шийдвэр болон 
заавар, журам гаргах нь зүйтэй. 

5 
Орон нутгийн төсвийн 
орлогын бүртгэлийг 
сайжруулах талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

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. 

6 
Хандив, тусламжийг 
бүртгэх журмыг 
хэрэгжүүлэх талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

 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 
гэсэн зөвлөмж хэрэгжээгүйгээс  18.8 тэрбум төгрөгийн 
хандив, дэмжлэгийн дүн ЗГ-ын анхны нэгтгэлд 
нэгтгэгдээгүй учраас анхны зөрүү үүсгэж байна. 

7 
ОҮИТБС-ын 
тайлангийн чанарыг 
сайжруулах талаар 

Хэрэгжүүлэх 
талаар 
ажилласан 

Цаашид ирүүлсэн тайлангаа хөндлөнгийн аудитаар 
баталгаажуулж байх, аудитор нь аудитлагдсан 
санхүүгийн тайланд нийцсэн гэдэгээ мэдэгдэхийг 
компаниудаас шаардаж байх. “Санхүүгийн тайлангийн 
тодруулга”-д ОҮИТБС-ын маягтыг нэмэлт байдлаар 
оруулж байх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгч байсан гэсэн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар Сангийн яаманд 
санхүүгийн тайлангийн тодруулгад ОҮИТБС-ын тайланг 
хавсралт болгон оруулах санал өгсөн. Харин Сангийн яам 
нь тайлан давхардана, нүсэр болох учраас боломжгүй 
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д/д Өгсөн зөвлөмж Хэрэгжилт Тайлбар 

гэсэн. 

8 

Маягтыг бөглөж 
ирүүлэх процедур ба 
маягтыг дэмжих 
дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл 

Хэрэгжүүлээгүй 

ТЕГ 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 өгөх нь ажлыг 
хөнгөвчлөх, нэгтгэлийн ажлын чанар сайжрах, нэгтгэлийг 
богино хугацаанд явуулах ач холбогдолтой гэсэн зөвлөмж 
хэрэгжээгүй байна.  

9 
ОҮИТБС процессийг 
чиглүүлэх  

Хэрэгжүүлээгүй 

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

10 
Төрийн үйлчилгээг ил 
тод болгох талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

Компаниуд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 
түүний баялагийг зохистой ашиглах талаар хуулийн 
хүрээнд үйл ажиллагааг хэрхэн явуулж байгааг, төрийн 
байгууллагын аль шатанд хүнд суртал байгаа зэргийг ил 
тод болгох зэрэг зөвлөмж өгсөн. Харин хэрэгжилт нь 
тодорхойгүй байна.  

11 
ОҮИТБС-ын ажлыг 
олон нийтэд 
сурталчлах талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

Зарим нэгэн компани тайланг заавал гаргаж өгөх 
шаардлагагүй, наад ажил чинь бидэнд эргээд ямар үр 
дүнтэй вэ гэсэн асуултыг өмнөөс тавьж байгаагаас үзэхэд 
ОҮИТБС-ын ажлын албаны зорилго, зорилт, Монгол 
улсад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны цар хүрээг 
сурталчилан таниулаагүй байна гэж ойлгож болохоор 
байна.  

12 
Нэгтгэлийн 
тайлангийн зохион 
байгуулалтын талаар 

Хэрэгжүүлээгүй Ажлын хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

13 

Орон нутагт 
төвлөрүүлсэн зарим 
нэгэн төлбөрт хяналт 
тавих талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлдэг байгаль орчныг нөхөн 
сэргээх барьцаа хөрөнгийг  тус орон нутагт олборлох үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй компаниуд буцаагаад авч байгаа 
эсэх, эсвэл уг барьцаа хөрөнгөөр байгаль орчныг нөхөн 
сэргээж байгаа үгүйд хяналт тавьж тайланг ил тод 
болгосон нь харагдахгүй байгаа.  

14 
Мэдээлэл авах 
хэлбэрийг 
хялбарчилах талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 
АМГ нь мэдээллийн баазыг хялбарчилах байтугай улам 
хүндрүүлж өгсөн. 

15 

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

Хэрэгжүүлээгүй 

Компаниудад энэ арга хэмжээ мэдэгдэхүйц авагдсан бол 
энэ жилийн тайланд компаниудын хандах хандлага өөр 
баймаар байхад мөн л хойрго ханддаг хэвээрээ байлаа. 

16 

Тайланг удаа дараа 
гаргаагүй, нэгтгэл 
тайлангийн ажилд 
хойрго хандсан 
компаниудад арга 
хэмжээ авах талаар 

Хэрэгжүүлээгүй 

  
Орон нутгийн түвшний тайланд 9, үндэсний тайланд 16, нийт 25 зөвлөмж өгсөн. 
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8.1 ОҮИТБС-ын нэгтгэл ажлын техник зөвлөмж 

8.1.1 Анхны зөрүүгийн шалтгаан  

 
ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажил зургаа дахь жилдээ хийгдэж байгаа хэдий ч анхны нэгтгэлийн зөрүү 
буурахгүй байна. Аудитын консерциумаас анхны зөрүүний шалтгааныг тодорхойлоод цаашид зөрүү 
үүсгэхгүй байх талаар ажил хэрэгч зөвлөмжүүдийг өгдөг. Үндэсний зөвлөлийн хуралдааны тогтоолоор уг 
зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх талаар шийдвэр гардаг.  
 
Монголын ОҮИТБС-ын он оны 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 өмнөх  
нэгтгэлүүдэд үүсэж байсан анхны зөрүүг харуулав. 

 (сая төгрөгөөр) 

  

Он 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

АМГ-т бүртгэлтэй 
лиценз эзэмшигч 
компанийн тоо 

        1900 гаруй 1840 

ОҮИТБС-ын тайлан 
гаргасан 
компаниудын тоо 

64 102 115 129 264 301 

Сангийн яамнаас 
гаргасан тайланд    
хамрагдсан 
компаниудын тоо 

137 184 184 363 478 518 

Монгол улсын 
нэгдсэн тайланд 
хамруулахаар 
Ажлын хэсгээс 
шийдвэрлэсэн 
компаниудын тоо 

25 38 46 101 150 200 

  

Анхны зөрүү 

Засгийн газрын 
байгууллагын 
тайлагнасан дүн нь 
компанийн 
тайлагнасан 
дүнгээс их  

6,407.5 58,973.4 7,069.9 2,462,121.0 131,343.8 654,790.9 

Компанийн 
тайлагнасан дүн нь 
Засгийн газрын 
байгууллагын 
тайлагнасан 
дүнгээс их 

             
(103,234.3) 

          
(82,415.8) 

            
(54,218.8) 

              
(267,969.9) 

          
(120,210.6) 

          
(177,237.6) 

Нийт зөрүү* 109,641.8 141,389.3 61,288.7 270,432.0 251,554.4 832,028.5 

Цэвэр зөрүү (96,826.8) (23,442.4) (47,148.9) (265,507.7) 11,133.2 477,553.3 

 

*Уг зөрүү нь анхны нэгтгэлийн татварын төрлөөр гаргасан дүн юм. 
 
Анхны нэгтгэл хийхэд зөрүү нь дараах зүйлсээс шалтгаалан үүсч байна. Үүнд:  
 

- ЗГ нь хүлээн авсан томоохон төлбөрүүдийг анхны нэгтгэл тайланд тусгадаггүй. 

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

- ЗГ уул уурхайн компаниудаас хүлээн авсан хураамж, үйлчилгээний хөлсийг нэгтгэл тайланд 
тусгадаггүй. 

- Мөн ЗГ нь компаниудаас хүлээн авсан хандив, дэмжлэгийн дүнг анхны тайландаа бүрэн тусгаж 
нэгтгүүлдэггүй. 

- ОҮИТБС-ын тайланд компаниуд хураамж, үйлчилгээний хөлс болон торгуулийн дүнг бүрэн 
хэмжээнд тусгадаггүй, нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж буюу хасч тусгадаг. 
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- Орон нутгийн төсөвт төлсөн гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, байгаль 
орчныг нөхөн сэргээх санд байршуулсан төлбөр зэргийг орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгаж өгдөггүй. 

- ОҮИТБС-ын ажлын алба нь тайлангаа огт гаргаж ирүүлээгүй компаниудыг нэгтгэлийн тайланд 
хамруулдаг, 

- Компаниуд бага хэмжээний төлбөрийг банкинд тушаахдаа компанийн нэрээр биш хувь хүн 
өөрийнхөө нэрээр төлдөг,  

- Компанийн нэрээр төлбөр хийгдсэн боловч баримт нь байхгүй зэргээс шалтгаалан аль нэг талын 
тайланд тусгагдаагүйгээс болж зөрүү үүсч байна. 

 
Ажлын хэсэг нь зөрүүгийн шалтгааны мөн чанарыг олж танин, компаниуд, ЗГ, орон нутгийн засаг захиргаа нь 
тайлангийн маягтыг үнэн зөв бөглөхөд анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл ажлын 
хэсгээс тайлан мэдээний чанарыг дээшлүүлэх, анхны зөрүү үүсэх асуудлыг багасгах үүднээс ОҮИТБС-ын 
маягтуудыг бөглөх болон тайланг нэгтгэхэд гардаг алдаа дутагдлыг багасгах чиглэлээр тодорхой арга 
хэмжээ авах шаардлагатай 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.  

Аймаг, сумын түвшингээс эхлээд ЗГ-ын түвшин хүртэл мэдээллийг нэгтгэх систем Засгийн газарт байхгүй 
байна. Түүнчлэн компаниас улсын түвшинд төлсөн зарим томоохон төлбөрийг Засгийн газар тайландаа 
тусгадаггүй нь анхны зөрүүг үүсгэж байна. Тухайлбал: Хайгуулын лиценз эзэмшиж байгаа компаниудын 
байршуулсан нөхөн сэргээлтийн барьцаа, “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 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. 

СЯ нь эдгээр мэдээллүүдийг нэгтгэх зохистой системийг бүрдүүлж, уг тайланг бэлтгэх ажлын удирдамж нь 
талуудын ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан байвал зохино. 
 
Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлдэг байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх барьцаа хөрөнгө, гадаадын 
мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрийн бүрдүүлэлт болон зарцуулалтад хяналт тавьж, 
буцаагдаагүй нөхөн сэргээлтийн хөрөнгийг орон нутгийн орлогод татаж байх.  

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төвлөрсөн татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг зэрэг санхүүгийн 
урсгалыг нэгтгэхгүй байна. Энэ алдаа нь жил болгон давтагдаж байна. Эндээс харахад Засгийн газрын 
харъяаны зарим байгууллагууд өөрөөр хэлбэл татварын төв болон орон нутгийн байгууллагын хоорондын 
мэдээллийн солилцоо, нэгтгэл, түүнд тавих хяналт сул байгаа нь нотлогдож байна. Энэ нь зөрүүгийн 
хамгийн гол, цорын ганц эх сурвалж юм.  

8.1.2 Орхигдсон орлого/төлбөр 

 
“Оюу толгой” ХХК-ийн 100 сая ам.долларын буюу 125.4 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг компани тайлагнасан 
боловч ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан.  

“Оюу толгой” ХХК нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу урьдчилгаа хэлбэрээр Сангийн яаманд 2012 оны 06 
дугаар сарын 7-нд 100 сая ам.доллар буюу 125.4 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг шилжүүлсэн тухайгаа нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн. 

Мөн “Эрдэнэс таван толгой” ХК-иас төлсөн хамтран ажиллах гэрээний урьдчилгаа хэлбэрээр ЗГ-т төлсөн 
250 сая ам.долларыг хоёр тал аль аль нь анхны нэгтгэлд оруулаагүй байна.  

Нэгтгэл ажлын цар хүрээнд төлсөн болон хүлээн авсан 2 талын орхигдуулсан төлбөр/орлогыг илрүүлж, 
баталгаажуулах ажил ороогүй бөгөөд ийм төлбөр, орлогууд нь илрэхгүй өнгөрч болох юм. Хэдий тийм ч 
энэхүү мэдээлэл нь олон нийтийн хэвлэл мэдээллээр цацагдсан бөгөөд энэ нь маргаангүй материаллаг 
дүнтэй учир олон нийтийн анхааралд байгаа юм. 

Ажлын хэсэг нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу Урьдчилгаа хэлбэрээр төлсөн төлбөрийг тайланд 
тусгах шинэ мөрийг тайландаа оруулж өгөх, иймэрхүү зүйлсийг төлөгч болон хүлээн авагч хоёр тал аль аль 
нь тайлагнасан болохыг тодорхой болгож байхыг зөвлөж байна.  

ОҮИТБС-ын тайлан нь мөнгөн сууриар бэлтгэгддэг. Иймээс Засгийн газарт компаниудаас урьдчилгаа 
хэлбэрээр төлсөн төлбөрийг хамруулах ёстой. Монголын ОҮИТБС нь компаниудад зориулан удирдамж 
боловсруулах, Засгийн газрын агентлагууд иймэрхүү ажил гүйлгээг зохих хугацаанд нь тайлагнасан эсэхийг 
баталгаажуулах ёстой. 
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8.1.3 Нэгтгэл тайланд хамрагдах компанийг сонгох талаар 

 
Нэгтгэл тайланд хамрагдах компаниудыг сонгохдоо АМГ-ын лиценз эзэмшигч компанийн мэдээлэлд 
үндэслэдэг байх. Өөрөөр хэлбэл тухайн онд ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
төлөлт, ашиглаж буй лицензийн идэвхтэй байдал зэргийг ТЕГ нь өөрийн мэдээлэлтэй харьцуулан оновчтой 
зөв сонголтыг хийдэг байх. ОҮИТБС-ын шаардлага 11-д тайлагнасан дүн ямарч тохиолдолд материаллаг 
бус байна гэдгийг компани тус бүрээр маш тодорхой харуулаагүй л бол бүх компани тайлан явуулах 
шаардлагатай. Энэ процессийг жил бүр явуулах шаардлагатай.  
Түүнчлэн, Засгийн газрын эсвэл компаниудын тайлагнасан сайн мэдээлэлд тулгуурласан системтэй арга 
чухал юм. Үндэсний зөвлөл үүнийг авч үзэх шаардлагатай. Боломжит арга замууд нь:  

a) Бүх компанийг тайлан ирүүлэхийг шаардах, мөн тухайн компани нь төлсөн төлбөрөө тайландаа 
тусгахаас гадна тухайн жилд нийт төлсөн төлбөр нь тогтоосон материаллаг түвшингээс бага бол 
бичгээр мэдэгдэх ёстой. 

b) Сангийн яам нь Ашигт малтмалын газрын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалтыг ашиглах, тэднээс 
хүлээн авсан нийт төлбөрийг харуулсан бүх компанийн жагсаалтыг бэлтгэх шаардлагатай. Сангийн 
яамны анхны мэдээлэл дутмаг байгааг туршлага харуулж байгаа бөгөөд сайн нягтлах 
шаардлагатай. 

8.1.4 Тодорхой бус тайлагналаас үүдэлтэй шийдвэрлэгдээгүй зөрүүнүүд 

 
Компаниуд гадаад, дотоодын компаниудтай гэрээ хийсний үндсэн дээр зарим ажил, үйлчилгээг 
гүйцэтгүүлдэг байна. Гэрээнд өөрт ногдох орлогоос улс болон орон нутгийн төсөвт төлөх татвар, төлбөр, 
хураамжийг хэрхэн төлөх талаар тодорхой тусгаж, тохиролцоогүйгээс шалтгаалан зарим зөрүү 
шийдвэрлэгдэхгүй тохиолдлууд гарч байна. Тухайлбал: бүх татвар, төлбөрийг гэрээлэгч компани 
хариуцахаар тохирч гэрээт компани татвар, төлбөр, үйлчилгээний хураамжийг гэрээлэгч компанийн нэр дээр 
(өмнөөс) шилжүүлсэн байна. Татвар, төлбөр, хураамжийг гэрээлэгч компани, гэрээт компанитай тухайн 
тайлангийн жилийн эцэст тооцоо нийлж, уг дүнг нягтлан бодох бүртгэлдээ бүртгэж, санхүүгийн тайландаа 
тусгаж, ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтын холбогдох дүнд оруулан тайлагнадаггүй байна.  

Харин Засгийн газар тайландаа гэрээлэгч компанийн нэр дээр төлөгдсөн төлбөр, үйлчилгээний хураамжийн 
дүнг нэгтгэж, гэрээлэгч компани нь уг дүнг тайлагнаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Зөрүүг шийдвэрлэхээр 
тухайн компаниас лавлахад мэдэхгүй байх тохиолдол их гарч байна. Энэ асуудал бусад орнуудад бас 
үүсдэг ба бүрэн шийдвэрлэхэд хэд хэдэн үе шаттай арга хэмжээнүүдийг зүй зохистойгоор авах 
шаардлагатай. Гэрээлэгчдийг ОҮИТБС-ын хамрах хүрээнд багтаах шийдвэр гарсан гэдгийг бид ойлгож 
байгаа. Үүний тулд гэрээлэгчдийг ОҮИТБС-д хэрхэн багтаах талаар нарийвчилсан зөвлөмжийг өгсөн болно.  

 
8.1.5 Ханшийн зөрүүний асуудлаас үүдэлтэй шийдвэрлэгдээгүй зөрүү 

 
Компаниуд зарим төлбөрийг ам.доллароор шилжүүлсэнээс зөрүү үүссэн байна. Тухайлбал: Засгийн газар 
төлбөр хүлээн авсан өдрийн ханшаар, шилжүүлсэн компани шилжүүлгээ хийсэн өдрийн ханшаар нягтлан 
бодох бүртгэлдээ тусгаснаас валютын ханшийн зөрүү гарч, энэ нь анхны нэгтгэлийн зөрүүнд нөлөөлөхөөс 
гадна Монгол улсын “Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай” хууль хэрэгжихгүй байгаа 
нь харагдаж байна. 

Гадаад валютаар хийсэн гүйлгээг ОҮИТБС-ын зорилгоор тухайн гадаад валютаар бүртгэлд тусгах нь 
хамгийн сайн шийдэл юм. Засгийн газар гадаад валютаарх дүнг төгрөгөөрх дүнтэй хамт тусгах 
шаардлагатай. Гэвч энэ нь Засгийн газрын бүртгэлийн системд өртөг өндөртэй бөгөөд тохируулахад хүнд 
томоохон өөрчлөлт хийх шаардлагыг бий болгож байна. 

Бас өөр нэг шийдэл /сайн биш/ бол ажлын хэсэг төлбөр төлж байгаа компаниудыг тайлангийн маягтанд 2 
валютаар тодорхойлон, төгрөгтэй адил хэмжээгээр бөглөхийг шаардах. Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс 
үүссэн төгрөгөөрх дүнгийн зөрүүг тухайн компаний мэдүүлсэн дүнтэй тохируулах, зөрүү гэж харуулахгүй 
байх шаардлагатай. 
 
8.1.7 ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтны үзүүлэлтийн талаар 

ОҮИТБС-н шаардлага 9-д Үндэсний зөвлөл материаллагийн түвшинг тогтоох, тайлангийн маягтыг 
тохиролцох талаар тусгасан. Шаардлага 9 (b)-д Үндэсний зөвлөл тохиромжтой материаллагийн түвшинд 
хүрэх сонголтыг авч үзэж, баримтжуулахыг шаардсан байна. Хэрэв түүнийг хасах эсвэл тайланд тусгахгүй 
байснаар ОҮИТБС-ын эцсийн тайланд материаллаг нөлөөлөл үзүүлэхээр бол орлогын урсгал материаллаг 
байна.     

Үндэсний зөвлөл уг асуудлыг 2010 онд авч үзээд, шийдвэрийг гаргасан. 

ОҮИТБС-ын 5 ба 6 дахь нэгтгэл тайлангийн туршлагаас авч үзвэл, тайлангийн маягтанд ямар үр ашигтай 
урсгалыг оруулах талаарх шийдвэрийг Үндэсний зөвлөл нягтлах хэрэгтэй гэж бид зөвлөсөн. Энэ асуудлыг 
авч үзэх нь ОҮИТБС-ын тайлангийн үндсэн зорилгод голлон анхаарах шаардлагатай ба тухайлбал ядуурлыг 
бууруулах, эдийн засгийг хөгжүүлэх талаар иргэдэд өгөөжтэй байхад үндэслэх шаардлагатай.    



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

57  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Нэгтгэл тайлангийн зорилгод онцгой ач холбогдолгүй жижиг хэмжээний татвар, төлбөр, хураамжууд тайланд 
хамрагдсан. Иймд тайлангаас зарим төрлийн татвар, төлбөр, хураамжийг ОҮИТБС-ын нэгтгэлийн 
тайлангаас хасахийг санал болгож байна. Ингэснээр тайлангийн хэмжээ багасаж, гол санаанд чиглүүлэхэд 
хялбар болно. Энэ нь тайланд нөлөө үзүүлэхгүй харьцангуй жижиг дүнг тайлагнах, нэгтгэхтэй холбоотой 
Засгийн газар болон компанийн дарамтыг багасгах болно. 

ОҮИТБС-ын маягтын зарим санхүүгийн урсгалын ангилал болон үзүүлэлт нь ойлгомжгүй байна. Тухайлбал 
маягтын 1.1.9-1.1.12, 1.1.13 дугаар мөр болон 2.2.7 дугаар  мөрний санхүүгийн урсгал нь ангилал буруу 
байна. Мөн хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу төлсөн урьдчилгаа төлбөрийн дүнг тусгах мөр байхгүйгээс 
ЗГ болон компани аль аль тал нь уг төлбөрийн дүнг тайланд тусгаж, нэгтгэхгүй зөрүү үүсгэж байна. Иймд 
татвар, төлбөр, хураамжийн ангилал нь татварын хуулийн ангилалтай зохицохгүй байгааг анхааралдаа авч 
ОҮИТБС-ын маягтыг зөв ангилалд нь залруулахыг зөвлөж байна. 

8.1.8 Хандив, тусламжийг бүртгэх бодлого, журмын мөрдөлт 

 
Засгийн газрын байгууллагууд нь 2010 онд Сангийн сайдын 45 тоот тушаалаар батлагдсан “Хандив, 
тусламжийг бүртгэх тухай” журмын талаар бүрэнойлголтгүй бөгөөд уг журмыг дагаж мөрддөггүй. Өнгөрсөн 
жил уг журмыг дагаж мөрдөх талаар өгсөн зөвлөмжтэй холбогдуулан тодорхой үүргүүдийг Засгийн газрын 
байгууллагуудад өгөөгүй, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах ажиллагаа явагдаагүй, үүнээс үүдэн хандив, 
тусламжтай холбоотойгоор зөрүү гарсаар байна.  

ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэхэд оролцох Төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийг шинэчлэх, Сангийн 
сайдын 2010 оны 45 тоот тушаалаар батлагдсан “Хандив, тусламжийг бүртгэх” журмыг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авах. Зургаа дахь удаагийн нэгтгэл ажил нь зохих горимуудыг хэрэгжүүлээгүйг харуулж байна.   

Энэ журамд мөнгөн бус хандивыг Засгийн газрын бүртгэлд зах зээлийн үнээр эсвэл өртгөөр бүртгэх талаар 
тусгасан. Энэ 2 тоон үзүүлэлтийн субьектив байдлаас болоод энэ хангалтгүй юм. Энэ нь компанийн 
мэдүүлсэн дүн Засгийн газрын бүртгэсэн дүнтэй тохирох баталгаа болж чадахгүй. Түүнчлэн бид нар мөнгөн 
бус хандивыг бүртгэсэн дүн нь компанийн өртгөөс давах ёсгүй байх талаар нэмэлт журам гаргахыг зөвлөж 
байна. Компани болон хүлээн авагч байгууллага хоорондоо энэ дүнг тохиролцох ёстой ба хандивыг 
компаниас хүлээн авагчид шилжүүлсэн өдөр бичгээр тохиролцох ёстой.  

    
8.1.9 АМГ-ийн лизензийн мэдээлэл дэх алдаатай байдал 

 
Бид “Синчи-Ойл”, “Ээрмэл” зэрэг ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланд хамрагдсан компаниудад тодорхой мэдээлэл 
гаргаж өгөх хүсэлтийг тавьсан. Гэвч эдгээр компаниуд нь  олборлох үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаггүй, үйл 
ажиллагааны чиглэл өөр зэрэг шалтгаанаар бидний хүссэн мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзаж байсан ч 
тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх баримт материалаа АМГ-т 2011 онд өгсөн, шилжилт хөдөлгөөн нь 2012 оны 
эхээр хийгдсэн тухай мэдээллийг АМГ-аас авч, дахин компаниуд руу хандаж, энэ байдлыг тайлбарласны 
эцэст холбогдох мэдээллийг гаргуулан авч, тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

“Синчи-ойл” ХХК нь 2007 оны үед ашиглалтын нэг лицензтэй байсан, уг лицензийг тэр ондоо өөр хуулийн 
этгээдэд шилжүүлсэн, “Ээрмэл” ХХК нь хайгуулын нэг лицензтэй байсан 2010 онд хугацаа нь дууссан гэсэн 
тайлбаруудыг өгч байхад АМГ-аас ирүүлсэн лицензийн судалгаанд тус хоёр компани нь ашиглалтын болон 
хайгуулын нэг нэг лиценз эзэмшиж байгаагаар мэдээлэгдэж байгаагаас харахад АМГ нь лицензийн 
хөдөлгөөнийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд хийж байгаа эсэх нь, эсвэл тус компаниуд нь “Ашигт малтмалын тухай” 
хуулийн 49-р заалтын дагуу ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад 
шилжүүлэх болон хүчингүйд тооцуулахад шаардлагатай бичиг баримтыг цаг хугацаанд нь бүрдүүлж өгч 
чадсан эсэх нь тодорхой бус байсан. 

Бид АМГ нь бүх лицензүүд нь байгаа эсэх, тухайн лицензийн огноо нь үнэн зөв эсэх зэргийг шалгаж 
мэдээллийн баазаа цэгцлэхийг зөвлөж байна.  

Дүрэм журмын дагуу бус шилжүүлсэн лицензтэй холбоотой асуудлыг хуулийн дагуу арга хэмжээ авахыг 
Ашигт малтмалын газарт бид зөвлөж байна. Ашигт малтмалын газарт өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүртэл 
шилжүүлэгч тал лицензтэй холбоотой болон ОҮИТБС-ын албанд тайлан хүргүүлэх бүх үүрэг хариуцлагыг 
хүлээнэ. Ашигт малтмалын газарт өөрчлөлтийг бүртгүүлсэнээр тус компани үүрэг харицлагаас 
чөлөөлөгдөнө. Бүртгэл зөв хийгдээгүй бол Ашигт малтмалын газраас тус лицензийн шилжүүлэлтийг хүчин 
төгөлдөр бус гэж олон нийтэд мэдэгдэх шаардлагатай ба хүлээн авагч хуулиас гадуур үйл ажиллагаа 
явуулж байгаад тооцогдоно. 

8.1.10 Нэгтгэл ажлын хүрээнд гэрээлэгчдийг оролцуулах 

 
2011 оны нэгтгэлд гэрээлэгчийг оруулах шаардлагатай гэсэнд 2012 онд Засгийн газрын шийдвэр гарсан. Энэ 
шийдвэр олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт цогц байдлыг бий болгох боломжтой. Гэсэн хэдий ч Үндэсний 
зөвлөл дараах асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол эргэлзээ үүснэ. Үүнд:   

a) ОҮИТБС-ын тайланд бүх гэрээлэгч орох эсэх талаар Үндэсний зөвлөл нарийн авч үзэх шаардлагатай.  
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b) Үндэсний зөвлөл орохгүй гэрээлэгчдийг яаж тодорхойлж, ялгах талаар Төрийн байгууллагуудад 
зааварчилгаа гаргаж өгөх шаардлагатай.  
c) Төрийн байгууллагууд төлбөр хүлээн авсан компанийн нэрийг тодорхой бүртгэх шаардлагатай. Лиценз 
эзэмшигчтэй холбоотой төлбөрийг гэрээлэгч төлсөн байвал Засгийн газар авч үзэх шаардлага байхгүй.  
d) Өөр компанийн өмнөөс төлсөн төлбөрийг тусад нь харуулах боломжийг компанид олгохын тулд 
компанийн тайлангийн маягтыг өөрчлөх шаардлагатай. 

 

8.2 Нэгтгэл ажлын удирдлагыг сайжруулах зөвлөмжүүд  

8.2.1 ОҮИТБС-ын тайлагналын урсгалын шаардлага  

 

Зарим компаниудын нягтлан бодогч солигдсон шинээр орсон нягтлан бодогч нь өмнөх нягтлан бодогчийнхоо 
ажлыг мэдэхгүй энэ ажлыг хийх зав байхгүй хэмээн цааргалан мэдээлэл өгөхөөс татгалзах явдал ихээр 
тохиолдож байна. Мөн хайгуулын лиценз эзэмшигч ихэнх компаниудын нягтлан бодогч нь жилийн жилд 
өөрчлөгддөгөөс шалтгаалан ЗГ-ын болон ОҮИТБС-ын тайланд тусгагдсан дүнг төлсөн төлөлт бүрээр 
дэлгэрэнгүй задаргаа гаргаж өгч мэдэхгүй, анхан шатны баримтыг нь олохгүй байна, энэ ажлыг хийх завгүй 
байна гэх зэргээр шалтгаан тоочиж  бидний ажилд хүндрэл учруулж байлаа. 

“Петро чайна дачин тамсаг” ХХК нь туслан гүйцэтгэгч компани олонтой, мөн жил болгон л ийм мэдээлэл авч 
байх юм, Манай компани гаргаж өгч чадахгүй хэмээн татгалзсан хариу бидэнд ирүүлж цаг хугацаа ихээхэн 
алдуулж байсаны эцэст үүсээд байсан томоохон зөрүүнд тайлбар гаргаж өгсөн. 

Мөн Газрын тосны газарт төлсөн төлбөрүүдээ ам.доллароор төлсөнөө санаачлагын албанд гаргаж өгсөн 
тайландаа төгрөгт хөрвүүлэн тайлагнаагүй нь Монгол улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулинд 
заасан “Бүртгэлийн үзүүлэлтийн нэгжийг Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт төгрөг, мөнгөөр илэрхийлнэ” гэсэн 
заалтыг зөрчиж байна.  

Нэгтгэл тайлангийн Ажлын даалгаврын дагуу бид холбогдох хавсралтуудыг бэлтгэж компаниудад хүргэсэн. 
Зарим компаниуд бүх шаардлагатай хавсралтуудыг бөглөж ирүүлээгүй. Зарим нягтлан бодогч нар татвар, 
төлбөр, үйлчилгээний хураамжийн төлөлт, СТОУС-ын хэрэгжилт зэргийг хагас дутуу бэлтгэж өгөөд байгаль 
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ, уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа, компанийн 
ерөнхий мэдээлэл зэрэг хавсралтуудыг огт ирүүлдэггүй, дахин нягтлан бодогчид хандахад иймэрхүү 
мэдээллийг геологичдоос ав гэх мэтээр хариу өгч байлаа. Үүгээр компаниуд нь ОҮИТБС-ын нийцлийг 
системтэйгээр зохион байгуулахгүй байгаа нь харагдаж байна. Компани бүр ОҮИТБС-д олон төрлийн 
тайланг бэлтгэн, танилцуулах нэг хүнийг томилж, Ажлын хэсэгт тухайн томилогдсон хүний нэр, албан 
тушаалыг мэдээлж байх ёстой.  

Төр, Засгийн байгууллагын хувьд Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газартай харьцахад бэрхшээлтэй байсан.  

Ашигт малтмалын газраас лицензийн төлбөр болон үйлчилгээний хураамжийн талаар мэдээлэл авахыг 
хүссэн албан бичиг илгээж, холбогдох мэргэжилтэнтэй холбогдсон. Хэдий тийм ч АМГ нэгтгэл тайланд 
хамрагдсан компаниудын мэдээлэл бус, ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч АМГ-т 
бүртгэлтэй бүх компанийнхаа мэдээллийг  электрон файлаар бидэнд ирүүлсэн.. 

Зарим компанийн нэрийг Монголоор өөр өөрөөр бичсэн, гүйлгээний утга нь тодорхой бус гэх мэтийн 
хүндрэлтэй байсан.  

Дээрхээс засгийн газрын зарим байгууллагууд нь ОҮИТБС-ын үйл ажиллагааг дэмждэггүй, Ажлын хэсгийн 
тодорхойлсон үйл ажиллагаанд нийцүүлэхгүй байхыг илүүд үздэг гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. 

8.2.2 ОҮИТБС-ын тайлагналд хойрго ханддаг байдал 

Нэгтгэл тайлангийн явцад үүссэн зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор компаниудад хандахад ОҮИТБС-ын ажлын 
албанд саяхан гаргаж өгсөн, нэг ажлыг хоёр удаа хийлгэж байна гэх зэрэг шалтгаанаар асар их хойрго 
ханддаг.  Тухайлбал албан бичгийн хариуг өгөлгүй ихээхэн цаг алдуулж байсан “Хүдэн, “Ээрмэл”, “Марко 
поло”, “Жем интернэйшнл”, “Бату майнинг монгол”, “Болд төмөр ерөө гол”, “Алтандорнод монгол”, “Бумбат”, 
“Тиенжинсанжо”, “Синчи-Ойл” зэрэг компаниуд байна. 

Гэрээт нягтлан бодогч ажиллуулдаг компаниуд нь цаг хугацаа хожимдуулах асуудлаас сэргийлэхийн тулд 
тухайн нягтлан бодогчдоо компанийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдох баримт, бичгүүдийг ямар нэгэн 
онцгой зөвшөөрөлгүйгээр толилуулах эрхийг өгч байх хэрэгтэй байна. 

“Гүнбилэг трейд”, “Гүнбилэг гоулд”,  “Эм Ар Си Эм Жи Эл”, “Броад”, “Биг могул коул энд энержи” зэрэг 
компаниуд нь дараах асуултуудыг тавьж байсан.  

- танай байгууллагын статус зохистой биш,  
- энэ тайланг заавал өгөхийг аль хууль, журманд заасан байдаг вэ, 
- тайлан өгөхгүй бол ямар нэгэн хариуцлага тооцно гэсэн хууль эрх зүйн акт байна уу, 
- хэрвээ байгаа бол тэр хууль эрх зүйн актаа явуул, тэр цагт өгөх эсэхээ шийднэ гэж байсан.  
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Эдгээр компаниуд мэдээлэл цуглуулж, зөрүүг тодруулах ажлыг удаашруулах хандлагатай байсан. ОҮИТБС-
ыг үл тоомсорлох, ОҮИТБС-ын үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулсан хариу үйлдэл үзүүлж байсан. Дараа 
дараагийн жилүүдэд дараах зүйлсийг хийхийг зөвлөж байна. Үүнд: 
 
1. Ажлын хэсэг нь нэгтгэл тайланд хамрагдсан бүх компаниудад тухайн нэгтгэлийн ажлыг холбогдох 

хуулийн дагуу гүйцэтгэхээр сонгогдсон  байгууллагын талаар мэдээлж байх, 
2. Ажлын хэсэг нь Монголын ОҮИТБС-ын цахим хуудсан дээрээ энэ талаар нийтэлж байх, 
3. Цааш цаашдаа дээрх шиг хариу үйлдэл үзүүлсэн компаниудыг ОҮИТБС-ын ажлын албанд ирэхийг урьж, 

ОҮИТБС-ын үйл ажиллагааны талаар тодорхой мэдээлэл өгч байх, 
4. Ажлын хэсэг нь ОҮИТБС-ын дүрэм 7 болон 11-ийн дагуу компаниудыг олон хэлбэрээр, цаг хугацаандаа 

тайлагнаж байхыг хуульчилан заах.  

Бид өмнө нь (ОҮИТБС-ын 5 дахь удаагийн нэгтгэл тайлангийн зөвлөмж 9.8) компаниуд нь ажил гүйлгээг 
бөөн дүнгээр биш тус бүрийг дэлгэрэнгүй байдлаар тайлагнаж байхыг зөвлөсөн. Ажлын хэсэг нь уг 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй, хэрэв хэрэгжүүлсэн бол цаг хугацаа алдах хүндрэл бэрхшээл багасах 
байлаа. 

8.2.3 Компаниудын санал гомдлын талаар 

Нэгтгэл тайлангийн явцад ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажил хийгдэж байгаа талаар өмнө нь нэгтгэлд 
хамрагдаж байгаагүй компаниудын удирдлага болон нягтлан бодогч, геологич нарт танилцуулах болдог. 
Энэ ажил нь Ажлын хэсгийн үүрэг бөгөөд шинэ компанийг сонгохдоо Ажлын хэсэгт багтсан компанийн 
төлөөлөгчдөд ОҮИТБС болон нэгтгэлийн үйл ажиллагааг тайлбарлаж байх нь зүйтэй.  
 
Зарим компанийн удирдлагууд ОҮИТБС-ын үйл явцын талаар гомдол гаргаж байсан. Тухайлбал: 

- 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 хийгдэхгүй байна. 

- Компаниуд ил тодын тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж өгсөн, нэгтгэл тайлангийн явцад нэгтгэлийн 
ажлыг гүйцэтгэж буй аудитын консерциумд хүссэн мэдээллийг хурдан шуурхай гаргаж өгч, 
тайлагнасан мөн тайланд тусгагдсан дүнгийн зөрүү шийдвэрлэгдээгүй компаниудад ямар арга 
хэмжээ авч байгаа нь мэдрэгдэхгүй ил тод бус байна гэсэн санал, шүүмжлэл тавьж байлаа. 

Компаниудын хүсэлтийг бодолцож Ажлын хэсэг нь ОҮИТБС-ын нэгтгэл ажилд идэвхтэй оролцдог болон 
оролцдоггүй компаниудын нэрийг албан ёсны цахим хуудсандаа нийтлэх нь зүйтэй байна.  
 
8.2.4 Нэгтгэл тайлангийн ажил цаг үеэ олоогүй талаар 

Анхны нэгтгэлийн зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор 8 дугаар сарын 14-нөөс компаниудад албан бичиг хүргэж 
эхэлсэн. Энэ үед ихэнх компанийн удирдлагууд нь хөдөө уурхай дээрээ ажиллаж байсан учраас гар утас нь 
холбогдох боломжгүй, нягтлан бодогч нар нь ээлжийн амралтаа авсан мөн эмчилгээ сувилгаанд явцгаасан, 
орлож байгаа хүн нь компанийн геологич, нярав гэх мэт хүмүүс байсан нь мэдээлэл авах боломжгүй болж, 
цаг хугацаа их алдаж, бидний ажлын гэрээний хугацаа зөрчигдөхөд хүрсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын цаг үе 
нь олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниудын ажлын улиралтай давхцаж байсан нь ажлын цагийн 
хуваарилалтыг бодит бус болгоход нөлөөлсөн. 

ОҮИТБС-ын 6 дахь удаагийн тайлан буюу нэгтгэл тайлангийн ажлыг зуны улиралд хийх нь компаниудын ид 
ажлын цаг үетэй давхцаж байсан нь үүссэн зөрүүг тохируулах, зөрүүний шалтгааныг тайлбарлахад ихээхэн 
хүндрэлтэй байсныг дурьдах нь зүйтэй болов уу. Ийм учраас нэгтгэл тайлангийн ажлыг дараа оны 3 дугаар 
сараас эхэлдэг болгохыг зөвлөж байна. Оролцогч компаниудын тоо жилээс жилд өсч байгаатай 
холбогдуулан нэгтгэл тайлангийн ажлыг гүйцэтгэх хугацааг нэмэгдүүлэх. Богино хугацаа нь нэгтгэлийн 
ажлын чанарт нөлөөлж байна. Иймээс нэгтгэл ажлыг гүйцэтгэх хугацааг 13 долоо хоногоос багагүй байхаар 
сунгахыг зөвлөж байна. 

Бид нэгтгэл ажлыг зуны баяр, наадамаас өмнө дуусгах зорилгоор тухайн жилийн 3 дугаар сараас оройтолгүй 
эхлүүлэхийг зөвлөмж байна. Ажлын хэсэг нь үүний дагуу худалдан авалтын журмыг өөрчлөх хэрэгтэй. 

8.2.5 Компаниуд мэдээллийг буруу бэлтгэдэг талаар 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудын гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд алдаа, дутагдлууд гарч 
байна. Тухайлбал,  

- үйлчилгээний хураамж болон хандив дэмжлэгийг хүлээн авсан Төрийн захиргааны байгууллагын 
нэрийг буруу бичих, 

- бүтнээр биш товчилж бичих, эсвэл ижил төстэй статустай байгууллагыг хооронд нь андуурч сольж 
бичих зэрэг зөрчил дутагдал их гаргадаг.  

 
Энэ байдал нь компаниуд руу дахин дахин хандаж цаг хугацаа их алддаг, мөн үйлчилгээний хураамж болон 
хандив, дэмжлэгийн дүнг тохируулах зорилгоор компаниас ирүүлсэн байгууллагын нэрээр албан бичиг 
хүргүүлэхэд нөгөө газраас манайд хамааралгүй төлбөр болон хандив, дэмжлэг байна гэсэн хариуг өгдөг, 
ийм тохиолдолд компанид дахин хандахад өмнөх мэдээлэлд нэр андуурсан байна гэж залруулж өгөх 
зэргээр түвэг учруулж байна. 
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8.2.6 ОҮИТБС-ын оролцооны үнэлгээ 

Жилийн ОҮИТБС-ын нэгтгэл ажлыг үр дүнтэй явуулахын тулд компаниудыг нэгтгэл тайланд оролцсон 
оролцоог үндэслэн сайшаан шагнах, шилдэг компанийг шагнаж, урамшуулах, зохистойгоор нийтэд 
мэдээллэхийг зөвлөж байна. Нөгөө талаар хангалтгүй оролцоо бүхий компаниудын нэрийг мөн олон нийтэд 
мэдээллэх хэрэгтэй. 

8.2.7 ОҮИТБС-ын тайланг нийтлэх ажлыг боловсронгуй болгох талаар 

 
ОҮИТБС-ын ажлын алба нь санхүүгийн болон албан ажлын хэрэглээний программ зохиодог байгууллагыг 
судалж,  ОҮИТБС-ын тайланд тохирсон санхүүгийн программтай болох нь зүйтэй байна. 

Монголын ОҮИТБС-ын нэтгэл тайланд хамрагдаж буй компанийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаатай 
холбогдуулан нэгтгэл тайлан хавсралтын хамт маш олон хуудас болж, хэрэглэгчид ашиглахад түвэгтэй 
байдал үүсч байхыг үгүйсгэхгүй. Иймд аудитын консерциум нь нэгтгэл тайлангийн ажлыг дуусгаад тайланг 
хэвлэхдээ зөвхөн тайлан хэсгийг хэвлэж, хавсралтуудыг онлайн эсэл CD дээр буулгаж электрон хэлбэрээр 
тараах нь зүйтэй байна.  

8.2.8 АМГ-ын мэдээллийн үнэн зөв байдлыг сайжруулах 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 байх талаар өнгөрсөн жилийн нэгтгэл тайлангаар өгсөн 
зөвлөмжийг АМГ нь хэрэгжүүлээгүй нь ажлын үр дүнг бууруулахад нөлөөлж байна.  

8.3 Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт ажиглагдсан бусад асуудлууд  

8.3.1 Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 

 
Монгол улсад байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээлттэй холбоотой нэлээд хууль тогтоомж, дүрэм журам 
(жагсаалтыг Хавсралт “Т”-с харна уу) үйлчилдэг боловч уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөлөл байсаар байна. Компаниудын Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх 
ажлын зардлын тооцоолол нь газар дээрээ хийгдэх ажилтай хэрхэн уялдаатай байгааг шалгаж 
баталгаажуулдаг байх, байгаль хамгаалах тусгай дансанд төвлөрүүлсэн мөнгө нь бодит гүйцэтгэлээр гарах 
зардалтай хэрхэн уялдаж байгаад дүн шинжилгээ хийх шаардлага байгаа нь харагдаж байна. Уг тайланд 
компаниуд тухайн орон нутгийн засаг захиргааны тусгай дансанд байршуулах урьдчилгаанаас зайлсхийх 
зорилгоор төлөвлөлт (бага үнийн дүн), түүний гүйцэтгэл (том үнийн дүн) хооронд маш том хэмжээний зөрүү 
байгааг харуулж байна. 

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг орон нутгийн иргэний нийгмийн бүлгүүд хэлэлцэж, ил тод 
болголтыг сайжруулах хэрэгтэй. 

8.3.2 Уул уурхайн НББ-тэй холбоотой санхүүгийн хариуцлагыг сайжруулах 

 
НББОУС 37-Нөөц, болзошгүй өр төлбөр ба болзошгүй хөрөнгө стандартад уурхайн хаалт, байгаль орчны 
нөхөн сэргээлттэй холбоотой өр төлбөрийг хэрхэн бүртгэх талаар удирдамжийг өгсөн байдаг. Үүнтэй 
холбоотойгоор Сангийн сайдын 2011 оны 12 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмалын хайгуулын 
болон ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх тухай” журамд байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн нөөцийг байгуулах талаар заасан байдаг. Гэвч СТОУС-ын судалгаанд хамрагдсан 176 
компанийн 40.9 хувь нь ямар нэгэн нөөц байгуулдаггүй, 24 компани энэ талаар хариулт өгөхөөс татгалзсан 
байна.  

Ашиглалтын хугацаа дуусаад уурхайг хаах үед нөхөн сэргээлттэй холбоотой нилээд материаллаг хэмжээний 
зардал гардаг тул компаниуд үүнтэй холбоотой нөөцийг анх уурхайг ашиглаж эхлэх үед байгуулах 
боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалттай холбоотой тооцоолсон ирээдүйн 
зардлуудын өнөөгийн үнэ цэнийн дүнг тооцоолон, тооцоолсон зардлыг уурхайн ашиглах хугацаанд хувь 
тэнцүүлэн эсвэл борлуулалттай уялдуулан зардалд шингээж, нөөцийн сан байгуулах замаар хугацааны 
эцэст хуримтлал үүсгэх ба үүсгэсэн хуримтлалаар уурхайг хаах, нөхөн сэргээх зардлыг санхүүжүүлэх явдал 
юм. Уурхайг хаах үед компани нь уурхайг хаах, байгаль орчныг нөхөн сэргээх хангалттай хөрөнгөтэй эсэхийг 
зохицуулсан тогтолцоог бий болгох шаардлагатай байна. Жишээлбэл: Уурхайн ашиглаж эхлэх үеэс 
компаниудын тооцоолж, тухайн жилд байгуулсан нөхөн сэргээлтийн нөөцийн дүнгээр Байгаль орчны яамны 
тусгай дансанд баталгаа хэлбэрээр мөнгөн хөрөнгийг жил бүр төвлөрүүлэн авдаг байх, эсвэл компаниуд 
өөрсдөө нөөцийн дүнгээр тусгай дансыг бий болгон мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлдэг байх, ямар нэгэн эрсдэл 
учраад нөхөн сэргээлтийг хийх боломжгүй болох эсвэл зохистой санг бүрдүүлээгүй үедээ компани 
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дампуурах тохиолдолд даатгуулсан байх тогтолцоог бий болгох шаардлагатай байна. Уг асуудлыг олборлох 
салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд болон олон улсын туршлагатай харьцуулан судалж үзэх.  

Сангийн сайдын 2011 оны 12 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмалын хайгуулын болон 
ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх тухай” журмыг илүү дэлгэрэнгүй, өргөн хүрээг 
хамарсан байдлаар, өөрөөр хэлбэл уул уурхайн хайгуулын үе шатнаас уурхайг хаах, нөхөн сэргээлт хүртэлх 
үе шатыг хамарсан, уул уурхайн салбарт мөрдөж буй хууль, дүрэм, журамтай уялдуулан дахин 
боловсруулж, мөрдөх шаардлагатай байна. 
 
8.3.3 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг сайжруулах талаар 
 
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны түвшинд: 

- Байгаль орчны хяналтыг сумдад ажиллах бүтэц зохион байгуулалтын эрх зүйн орчинг бий болгох 

- Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн боловсруулалтыг 
сайжруулах зорилгоор Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
зайлшгүй тусгах ажлын жагсаалт, түүнийг дүгнэх шалгуур гаргах 

- Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээн авахдаа мэргэжлийн байгууллагын хийсэн дэвсгэр зургийг үндэслэн 
хүлээн авах журамд шилжих 

- Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээн авдаг мэргэжлийн байгууллагын ажлыг шалгах 

Уул уурхайн яамны түвшинд: 

- Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч түрээсийн гэрээгээр иргэн аж ахуйн нэгжид ашигт 
малтмал олборлох эрхээ шилжүүлж байгааг таслан зогсоох арга хэмжээ авах 

- Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 

8.3.4 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар 

 
АМГ-аас гаргаж ирүүлсэн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээний чанар нь өнгөрсөн 
жилийнхтэй харьцуулахад тааруу байна. Энэ нь компаниуд уг тайланг бүрэн гүйцэд гаргаагүй юм уу, эсвэл 
нөхөн сэргээлтийн ажил ийм муу хийгдсэн юм уу ойлгомжгүй байна.  

8.3.5 Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн гэрээг тодорхой болгох талаар 

ОҮИТБС-ын ажлын удирдамжинд Орон нутгийн удирдлагатай байгуулсан гэрээнүүдийн жагсаалтыг гаргах, 
гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай заасан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 21 компаниас үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа тухайн орон нутгийн удирдлагатай байгуулсан гэрээ болон түүний биелэлтийн талаар мэдээлэл 
ирсэн.  

Ирсэн гэрээнүүдийг судалж үзэхэд орон нутгийн хөгжлийг дэмжих гэрээнээс гадна газар ашиглах, эзэмших, 
ус рашаан ашиглах гэх мэт гэрээнүүдийг ирүүлсэн. Бид ирүүлсэн гэрээнүүдийн ерөнхий утга, биелэлтийн 
байдлыг харуулсан жагсаалтыг нэгтгэлийн тайланд хавсралтаар оруулсан. 

Иймд Ажлын хэсэг нь ажлын удирдамжиндаа аль төрлийн гэрээг нь судалж, ямар заалтуудыг ил тод болгох 
талаар илүү тодорхой болгох нь зүйтэй байна.   
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Хавсралт А. Нэгтгэлийн дүнд үүссэн тохируулгууд (1)–санхүүгийн урсгалаар 

Энэхүү хавсралтаар Монголын ОҮИТБС-ын ажлын алба болон СЯ-наас гаргасан тайлангуудыг нэгтгэн, 
анхлан үүссэн зөрүүтэй дүнд хийгдсэн тохируулгуудыг харуулж байна.  
 

1. Татварууд 
   (мян.төг) 

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 78,050,048 2,753,617 80,802,900 765 

2.Гаалийн албан татвар 112,099,345 (60,946,219) 51,153,126 - 

3.Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 222,394,475 (125,866,209) 96,528,266 - 

4.Автобензин, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар 

10,909,524 (1,501,448) 9,405,301 2,775 

5.Автобензин, дизелийн түлшний албан 
татвар 

2,133,199 (653) 2,132,546 - 

6.Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн 
албан татвар 

1,191,983 (687) 1,191,296 - 

7.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 245,079 130,903 383,926 (7,945) 

8.Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар 

267,499 499 274,064 (6,065) 

9.Бусад (22,252,716) 6,343 (22,246,373) - 

Нийт 405,038,435 (185,423,854) 219,625,052 10,471 

 

1.1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар (ААНОАТ)   

  
          (мян.төг) 

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү,цэвэр ЗГ Компани 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 78,050,048 2,753,617 80,802,900 765 

ААНОАТ-ын анхны нэгтгэлийн зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал:  
 

 “Авдар баян” ХХК нь 1,791.7 мянган төгрөг, “Багануур” ХК нь 50,000.0 мянган төгрөг, “Дацан трейд” ХХК 
нь 14,048.2 мянган төгрөгийг анхны тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
эдгээр компаниуд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж  тусгаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “АГМ майнинг” ХХК 29,303.3 мянган төгрөг, “Алтайн хүдэр” ХХК  7,879.7 мянган 
төгрөг, “АУМ” ХХК 253,580.8 мянган төгрөг, “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 196,504.9 мянган төгрөг, 
“Гурвантөхөм” ХХК 19,606.6 мянган төгрөг, “Бату майнинг монгол” ХХК  32,200.9 мянган төгрөг, 
“Белгравия майнинг” ХХК 19,499.9 мянган төгрөг, “Гоби эксплорэйшн” ХХК 184,382.0 “Жем интернэйшнл” 
ХХК 930,041.8 “Каскейд майнинг” ХХК 295,528.5 мянган төгрөг, “Жей Кей Эм Кей” ХХК 43,978 мянган 
төгрөг, “Өрмөн-Уул” ХХК 243,256.3 мянган төгрөг, “Коммод” ХХК 12,138.3 мянган төгрөг, “Мондулаан 
трейд” ХХК 29,503.9 мянган төгрөг, “Шинэ Шивээ” ХХК 57,742.8 мянган төгрөг, “Шар нарст” ХХК 59,945.1 
мянган төгрөг, “Хоту” ХХК 16,549.1 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн. Эдгээр компаниуд нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад санаачлагын тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул холбогдох 
тохируулгуудыг хийсэн. 

 “Мон-Ажнай” ХХК нь 2011 оны эцэст төлсөн 8,000.0 мянган төгрөгийн татварыг оруулж тусгасан байна. 
Харин уг татвар нь он дамжиж улсын төсөвт орсон учраас компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч 
тохируулсан. 

 “Ханшижир” ХХК нь 9,649.7 мянган төгрөгийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр нэмж тохируулсан. 

 “Эрдэнэс таван толгой” ХК нь анхны тайландаа уг татварын дүнг мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр 
тусгасан тул 39,721,438.8 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Саусгоби сэндс” ХХК-иас хүлээн авсан 2,307,806.0 мянган төгрөгийн, Жинхуа орд 
ХХК-иас хүлээн авсан 112,037.1 мянган төгрөгийн татварыг дутуу тусгасан байна. ТЕГ нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад нэмэгдсэн өртгийн албан татварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнг нэмж тусгаж 
өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

 “Орчлон орд” ХХК нь анхны тайландаа 218,968.7 мянган төгрөгийн татварыг огт тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэнээр тухайн дүн тохируулагдсан. 

 “Монлаа” ХХК нь анхны тайландаа ААНОАТ-т 96,695.5 мянган төгрөгийг төлсөнөөр тайлагнасан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг дүнг 2011 оны эцэст төлөөгүй 
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үлдэгдэл, харин 2012 оны эхний улиралд төлсөн дүнгээ тусгаж өгсөн тухай тайлбар өгсөн тул хасч, 
тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь анхны тайландаа 66,719.2 мянган төгрөгийн татвар төлсөн гэж тайлагнасан нь ЗГ-
ын дүнгээс ихээхэн зөрүү үүссэн. Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөнөөр холбогдох тохируулгыг хийсэн. 

 “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК нь анхны тайландаа ноогдол ашгийн татвар болох 334,253.5 мянган 
төгрөгийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр нэмж 
тохируулсан.  

 “Шанлун” ХХК нь анхны тайландаа 51,963.6 мянган төгрөгийн татварыг илүү тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан.  

 ЗГ анхны тайландаа “Шижир Алт” ХХК-иас төлсөн 52,170.4 мянган төгрөгийн татварын торгуулийг аж 
ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын дүнд оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад ТЕГ болон компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн.  

 ЗГ анхны нэгтгэлд нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Ээрмэл” ХХК-ийг хамруулсаны улмаас тус 
компани дээр 33,577.7 мянган төгрөгийн татварын зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанид 
нэгтгэл тайлангийн ажлын талаар ойлголт өгч, хариу мэдээлэл авах гэж ихээхэн хүндрэлтэй тулгарсаны 
эцэст, уг компаниас холбогдох мэдээллийг гаргуулан авч тохируулгыг хийсэн.  

 1.2 Гаалийн албан татвар  
    

                    
(мян.төг)   

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Гаалийн албан татвар 112,099,345 (60,946,219) 51,153,126 - 

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 тайландаа “Адуунчулуун” ХК 12,295.5 мянган төгрөг, “Анхай Интернэшнл” ХХК 53,409.4 мянган 
төгрөг, “Багануур” ХК 71,214.8 мянган төгрөгийн татварыг тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. 
Эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул 
тохируулгыг хийсэн.  

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 2,231,600.4 мянган төгрөг, “АУМ” ХХК 132,221.2 мянган төгрөг, 
“Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 5,870.0 мянган төгрөг, “Дэлгэр орчлон” ХХК 911,782.0 мянган төгрөг, 
“Коммод” ХХК 87,591.8 мянган төгрөг, “Магнай трейд” ХХК 2,860,384.1 мянган төгрөг, “Олон овоот гоулд” 
ХХК 29,717.5 мянган төгрөг, “Хера Инвестмент” ХХК 859,244.9 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн 
байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Кожеговь” ХХК-иас хүлээн авсан 22,681.3 мянган төгрөгийн гаалийн албан 
татварыг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулгыг хийсэн. 

 “Могойн гол” ХХК нь санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайландаа 5,615.1 мянган төгрөгийн татварыг 
тусгаагүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Монгол-Алт” ХХК-иас хүлээн авсан 246.1 мянган төгрөгийн гаалийн албан 
татварыг 246,084.4 гэж мянгачилж тайлагнаагүй төгрөгөөр илэрхийлсэний улмаас анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ болон компанийн ирүүлсэн мэдээлэлээр нотлогдож хасч, тохируулсан. 

 “Хангад Эксплорэйшн” ХХК санаачлагын албанд өгсөн тайландаа гаалийн албан татвараа нэмэгдсэн 
өртгийн албан татвар мөрөнд тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба ГЕГ болон компанийн ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн НӨАТ-аас хасч, гаалийн албан татвар мөрөнд нэмж тохируулсан.   

 “Петрокоал” ХХК нь анхны тайландаа тухайн татварт төлсөн дүнгээ дутуу тайлагнаснаас зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан тул тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Гоби энержи партнерс” ХХК-ийн гаалийн албан татварт 44,871.9 мянган төгрөгийг 
тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас уг татварын дүнг тодруулахад манай компанийн 
нэр дээр өөр компани импортоор бараа оруулж ирсэн ба түүнд төлсөн татвар байна гэсэн хариу өгсөн 
учраас ЗГ талаас хасч, тохируулсан 

 “Шивээ Овоо” ХК нь анхны тайландаа 30,544.8 мянган төгрөгийн гаалийн татварыг дутуу тайлагнасан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж ирүүлсэн тул компани талд нэмж, 
тохируулсан. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд гаальтай холбоотой бүх 
татварыг оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас тус компаниас 
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төлсөн татваруудын дүнг дэлгэрэнгүй задаргаагаар гаргуулан авч, компаниас ирүүлсэн мэдээлэлтэй 
тулгаж, зохих тохируулгыг хийсэн. 

 1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ) 
    

                  
(мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
222,394,475 (125,866,209) 96,528,266 - 

  
НӨАТ-ын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 

 Анхны тайландаа “Адуунчулуун” ХК 25,820.6 мянган төгрөг, “Анхай Интернэшнл” ХХК 112,159.8 
мянган төгрөг, “Нордвинд” ХХК 27,933.9 мянган төгрөгийн НӨАТ-ыг огт тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул тохируулгыг 
хийсэн. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 5,022,866.2 мянган төгрөг, “АУМ” ХХК 426,492.7 мянган төгрөг, 
“Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 110,199.2 мянган төгрөг, “Геомин” ХХК 126,268.8 0 мянган төгрөг, 
“Коммод” ХХК 183,942.8 мянган төгрөг, “Хера Инвестмент” ХХК 555,999.9 мянган төгрөгийн зөрүү тус 
тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Кожеговь” ХХК-иас хүлээн авсан 49,606.6 мянган төгрөгийн татварыг 
тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

 “Пибоди Винсвэй ресорсиз” ХХК нь анхны тайландаа 426,762.4 мянган төгрөгийн худалдан авсан 
бараа, ажил үйлчилгээнд төлсөн НӨАТ-ыг тусгаснаас зөрүү үүссэн тул хасч тохирууллаа. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Оюу толгой” ХХК-иас төлсөн татварыг илүү дүнгээр тусгаж зөрүү үүсгэсэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын анхны тайланд тусгасан 
дүн 300,455,686.4 мянган төгрөгийг бууруулж 175,762,788.6 мянган төгрөгөөр тохируулсан. 

 “Редхил Монголиа“, “Улз гол” зэрэг компаниуд нь  анхны тайландаа уг татварыг буруу дүнгээр 
тайлагнаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ төлсөн 
татварын дүнг залруулж ирүүлсэн тул зөрүүг тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа Гоби энержи партнерс” ХХК-ийн НӨАТ-ийн дүнг 94,231.1 мянган төгрөгөөр 
нэгтгэсэн байна. ЗГ-аас ирүүлсэн энэ дүнг компаниас тодруулахад манай компани 2011 онд татвар 
төлөөгүй гэсэн хариу өгсөн. ТЕГ-т дахин хандаж тодруулахад тус компаниас 2012 онд төлсөн 
татварын дүнг нэтгэсэн байна гэсэн тайлбар өгсөний дагуу зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Шарын гол” ХК нь анхны тайландаа 627,064.1 мянган төгрөгийн НӨАТ-ын буцаалтыг НӨАТ-ын дүнд 
оруулж тусгасан тул зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 

 “Шивээ Овоо” ХК нь анхны тайландаа 158,571.6 мянган төгрөгийн гаальд төлсөн НӨАТ-ыг 
тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр зохих 
тохируулгыг хийсэн. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа НӨАТ-т төлсөн дүнгээ гаалийн албан татварын дүнгээс 
салгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар                    
(мян.төг) 

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Автобензин, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар 

10,909,524 (1,501,448) 9,405,301 2,775 

 

  
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 

 “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК нь анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Компани нь 
онцгой албан татвараас 2011 онд чөлөөлөгдсөн учраас уг татварыг төлөөгүй, манай компанийн нэр 
дээр НИК дизелийн түлш оруулж ирдэг, тэр компаниас төлсөн татвар гэсэн тайлбар өгсөн тул 
компани талаас хасч, тохируулсан. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс “Магнай трейд” ХХК 8,296,018.1 мянган 
төгрөг, “Монголын алт МАК” ХХК 16,098.0 мянган төгрөг “Казмонконтакт” ХХК 23,281.9 мянган 
төгрөгийн онцгой албан татварын зөрүү үүссэн байна. Эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад 
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санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Монголросцветмет” ХХК нь анхны тайландаа -ийн 115,338.9 мянган төгрөгийн татварыг автобензин 
дизелийн түлшний албан татварын дүнд оруулан тусгасан байна. ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

 Санаачлагын ажлын албанд өгсөн анхны тайландаа “Гоби коул энд энержи” ХХК нь тусгаагүйгээс 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч ирүүлээгүй учир ТЕГ-
ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Дорнынхүдэр” ХХк нь анхны тайландаа 6,955.7 мянган төгрөгийн онцгой албан татварыг гаалийн 
албан татварт оруулан тусгасан байсаныг салгаж, уг урсагалд оруулан компани талд нэмж, 
тохируулсан.  

 “Синчи ойл” ХХК нь өөрийн эзэмшилд байсан хайгуулын лицензээ 2012 оны эхэнд хувь хүнд 
худалдан борлуулсан бөгөөд анхны тайлангаа санаачлагын албанд гаргаж өгөөгүйгээс тухайн 
компанийн үндсэн үйл ажиллагаа болох автобензин, дизелийн түлшний албан татвар дээр 370,887.7 
мянган төгрөгийн зөрүү үүссэнн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүй 
ирүүлсэнээр компанийн дүнг тохируулж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 “Хера инвестмент” ХХК дээр 949,141.7 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба 2011 онд тус компаниас 
тусгаарласан "Хера фүүдс" ХХК нь шар айраг худалдаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ба 
тухайн компанийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь өөр боловч зарим нэг бизнесийн онцлогоос 
шалтгаалсан хүндрэл бэрхшээлээс шалтгаалан гаалиар оруулж ирсэн бараагаа "Хера инвестмент" 
ХХК-ийн нэр дээр бүрдүүлэлтээ хийж төлбөрийг нь "Хера фүүдс" ХХК төлж тайландаа тусгаж байсан 
байна. Компаниас албан бичгээр тайлбар авсаны үндсэн дээр компани талаас хасч тохируулсан. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа 923,635.6 мянган төгрөгийн татварыг гаалийн татварт 

оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн тохируулсан. 

 1.5 Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар  
  

               
(мян.төг) 

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Автобензин, дизелийн түлшний албан 
татвар 

2,133,199 (653) 2,132,546 - 

  
Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс “Магнай трейд” ХХК 1,779,052.2 мянган 
төгрөг , “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК 33,974.3 мянган төгрөг, “Казмонконтакт” ХХК 1,298.7 мянган 
төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад эдгээр компаниуд нь санаачлагын 
тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Монголросцветмет” ХХК нь анхны тайландаа 111,584.1 мянган төгрөгийн автобензин, дизелийн 
түлшний онцгой албан татварыг уг татварын дүнд оруулж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэсэлн тохируулсан. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа 54,059.8 мянган төгрөгийн татварыг гаалийн татварын 
дүнд оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
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 1.6 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар (ЗБҮӨАТ)               
(мян.төг) 

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн 
албан татвар 

1,191,983 (687) 1,191,296 - 

  
ЗБҮӨАТ-ын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 

 “Андын тэмүүлэл” ХХК нь анхны тайландаа андуурч өөр дүн тусгаснаас 33,495.5 мянган төгрөгийн 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ залруулж зөв дүнг тусгаж 
өгсөнөөр тохируулсан. 

 “Буд-Инвест” ХХК нь анхны тайландаа 4,368.0 мянган төгрөгийн татварын дүнг огт тусгаагүйгээс 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул тохируулгыг 
хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Жинхуа Орд” ХХК-иас хүлээн авсан 41,630,0 мянган төгрөгийн татварын 
дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ болон компани руу хандаж 
мэдээлэл авахад компани нь андуурч тусгасан, ТЕГ нь тус компаниас төлөлт байхгүй тухай хариу 
ирүүлсэний дагуу компани талаас хасч, тохируулсан. 

 “Цэвдэг” ХХК нь анхны тайландаа 9,998.8 мянган төгрөгийн татварын дүнг тусгаагүйн улмаас зөрүү 

үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж 

тохируулсан. 

 “Олон овоот гоулд” ХХК нь санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж ирүүлээгүйгээс 
ЗБҮӨАТ-т төлсөн 1,290,686.0 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад мэдээллээ 
ирүүлсэнээр компанийн дүн тохируулагдаж зөрүүг шийдвэрлэгдсэн. 

 “Хар тарвагатай” ХК нь анхны тайландаа ЗБҮӨАТ-т 38,634.9 мянган төгрөг төлсөн гэж ирүүлсэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад тухайн татварт буруу дүн ирүүлсэнээ нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ залруулж ирүүлсэнээр компанийн дүнг хасч, тохируулсан. 

 

1.7 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар(ҮХЭХАТ)          (мян.төг) 

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
245,079 130,903 383,926 (7,945) 

  
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. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал:  “Алтайн хүдэр” ХХК 7,428.3 мянган төгрөг, “Коммод” ХХК дээр 3,336.8  мянган 
төгрөг, “Олон овоот гоулд” ХХК 8,133.0 мянган төгрөг, “Лут чулуу” ХХК 2,756.0 мянган төгрөг, “МЕС” 
ХХК 1,500.0 мянган төгрөг,  “Мондулаан трейд” ХХК 3,338.6 мянган төгрөг, “Монполимет” ХХК 566.5 
мянган төгрөг, “Монгол алт МАК” ХХК 36,689.4 мянган төгрөг, “Монгол алт” ХХК 781.9 мянган төгрөг, 
“Монголболгаргео” ХХК 3,298.8 мянган төгрөг, “Сонор трейд” 11,185.0 мянган төгрөг,  “Таван толгой” 
ХК 18,000.0 мянган төгрөг,  “Тэн хун” ХХК 8,417.3 мянган төгрөгийн зөрүү  тус тус үүссэн ба эдгээр 
компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн.  

  “Хар тарвагатай” ХК анхны тайланд тухайн татварыг дутуу тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр нэмж ирүүлсэнээр тохируулсан. 

 ЗГ анхны нэгтгэлд нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Ээрмэл” ХХК-ийг хамруулсаны улмаас тус 
компани дээр 26,046.8 мянган төгрөгийн татварын зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанид 
нэгтгэл тайлангийн ажлын талаар ойлголт өгч, хариу мэдээлэл авах гэж ихээхэн хүндрэлтэй 
тулгарсаны эцэст, уг компаниас холбогдох мэдээллийг гаргуулан авч тохируулгыг хийсэн. 
Санаачлагын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс  

 “Эрэл” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тайлагнасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад 

гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
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1.8 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
  
               

(мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар 

267,499 499 274,064 (6,065) 

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

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 54,618.3 мянган төгрөг, “Булгангангат” ХХК 1,854.0 мянган 
төгрөг, “Буман олз” ХХК 1,606.0 мянган төгрөг, “Геомин” ХХК 1,968.0 мянган төгрөг, Гоби-эксплорэйшн 
ХХК 2,297.0 мянган төгрөг, “Гурван зам” ХХК 1,382.0 мянган төгрөг, “Гурван төхөм” ХХК 1,580.0 
мянган төгрөг, Жей Кей Эм Кей ХХК 2,261.0 мянган төгрөг, “Мондулаан трейд” ХХК 6,699.3 мянган 
төгрөг, “Монполимет” ХХК 3,623.2 мянган төгрөг, “Монгол алт МАК” ХХК 24,987.4 мянган төгрөг, “Олон 
овоот гоулд” ХХК 6,983.0 мянган төгрөг, “Тиенжинсанжо” ХХК 14,406.3 мянган төгрөг, “Шинэ Илион 
Нэн Юань” ХХК 97,303.6 мянган төгрөг, “Эжбалей” ХХК 1,485.0 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн 
ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Гацуурт” ХХК нь анхны тайландаа 3,160.9 мянган төгрөгийн татварыг тайлагнаснаас зөрүү үүссэн ба 
тус компани агаарын бохирдлын төлбөр оруулсаныг хасч тохируулсан.  

 “Монлаа” ХХК нь анхны тайландаа тухайн татварын дүнг илүү тайлагнаж ирүүлсэнээр зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хасч ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

  “Чингисийн хар алт” ХХК нь анхны тайландаа 1,162.4 мянган төгрөгийн татварыг дутуу тайлагнасан 
ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж 
тохирууллаа. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Эрвэн хүдэр” ХХК-иас хүлээн авсан 848.5 мянган төгрөгийн татварын дүнг 
тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ-т хандан, холбогдох мэдээллийг 
авч, тохируулгыг хийсэн.  

 “Эс Би Эф” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг татварын дүнг хасч ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

1.9 Бусад            (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бусад (22,252,716) 6,343 (22,246,373) - 

  
Бусад албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 

 Анхны тайландаа дараах компаниуд санаачлагын тайлангийн маягтаар тайлагнах санхүүгийн урсгал 
биш ХХОАТ-ыг тусгаж зөрүү үүсгэсэн байна. Үүнд: “Адуунчулуун” ХК 259,274.2 мянган төгрөг, “Андын 
илч” ХХК 5,135.0 мянган төгрөг, “Анхай Интернэшнл” ХХК 31,796.8 мянган төгрөг, “Бүүргэнт” ХХК 
28,016.0 мянган төгрөг, “Бэрэн групп” ХХК 26,100.0 мянган төгрөг, “Дацан трейд” ХХК 14,048.4 мянган 
төгрөг, “Дун-Эрдэнэ” ХХК 8,917.3 мянган төгрөг, “Кожеговь” ХХК 427,163.5 мянган төгрөг, “Мо Эн Ко” 
ХХК 280,034.7 мянган төгрөг, “Мон лаа” ХХК 61,615.2 мянган төгрөг, “Монгол металл майнинг” ХХК 
94,800.0 мянган төгрөг, “Оюу толгой” ХХК 5,831,579.9 мянган төгрөг, “Петро матад” ХХК 195,428.0 
мянган төгрөг, “Саус гоби сэндс” ХХК 1,336,009.7 мянган төгрөг, “Сентерра гоулд” ХХК 92,142.4 
мянган төгрөг, “Хангад эксплорэшн” ХХК 3,437.7 мянган төгрөг, “Хуади куонез” ХХК  38,700.0 мянган 
төгрөг, “Эм Пи Эйч Си Эл” ХХК 41,739.8 мянган төгрөг, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК 10,730,114.0 мянган 
төгрөгийн  зөрүү тус тус үүссэн. Эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ХХОАТ-ын төлсөн дүнг “Бусад” татвар хэсэгт тусгаж өгсөн тухайгаа тайлбар ирүүлсэн 
тул хасч, тохируулсан. 
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2. Төлбөрүүд             (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

123,105,212 12,776,722 135,881,934 - 

2 
Ашигт малтмалын ашиглалтын 
болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

(19,185,508) 4,066,187 (15,160,675) 41,354 

3 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул 
хийсэн ордын нөхөн төлбөр 

328,583 (7,433) 299,141 22,009 

4 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны 
ажлын байрны төлбөр 

3,592,072 1,052,893 4,790,175 (145,211) 

5 Агаарын бохирдлын төлбөр 
10,884,877 106,231 10,992,086 (978) 

6 Газрын төлбөр 
(2,002,665) 2,457,980 497,785 (42,469) 

7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
25,066 290,819 320,029 (4,144) 

8 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ 
бэлтгэж, ашигласны төлбөр 

(48,232) (413) (48,645) - 

9 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

(45,577) 167,372 121,795 - 

10 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны 
ажлын байрны төлбөр 

(8,568,398) 6,514,716 (2,053,682) - 

Нийт 
   108,085,430      27,425,074    135,639,944        (129,440) 

 

  
2.1 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр (АМНАТ)  

   (мян.төг)  

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү ЗГ Компани 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр 

123,105,212 12,776,722 135,881,934 - 

  
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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.  

 Санаачлагын албанд анх гаргаж өгсөн тайландаа “Авдар баян” ХХК нь 2,084.0 мянган төгрөг, 
“Эрдэнэт Үйлдвэр”ХХК 1,370,370.8 мянган төгрөг, “Энержи ресурс” ХХК 2,260,790.3 мянган төгрөг, 
“Шижир Алт” ХХК 239,435.3 мянган төгрөг “Шар нарст” ХХК 37,091.2 мянган төгрөгийн төлбөрийг тус 
тус дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 7,468,247.4 мянган төгрөг, “АУМ” ХХК 249,556.8 мянган төгрөг, 
“Булган гангат” ХХК 686,723.9 мянган төгрөг, “Гурвантөхөм” ХХК 182,477.9 мянган төгрөг, “Жи Энд Юу 
Голд” ХХК 367,394.4 мянган төгрөг, “Өрмөн-Уул” ХХК 556,167.1 мянган төгрөг, “Коммод” ХХК 9.936,1 
мянган төгрөг, “Мондулаан трейд” ХХК 1,878,448.4 мянган төгрөг, “Рэмет” ХХК 518,362.2 мянган 
төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Гацуурт” ХХК-иас төлсөн 108,884.3 мянган төгрөг, “Дацан трейд” ХХК-иас 
төлсөн 41,948.1 мянган төгрөгийг дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн ба ТЕГ-аас нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Бэрэн групп” ХХК нь анхны тайландаа тухайн онд төлсөн 289,621.6 мянган төгрөгийн төлбөрийг, 
“Чингисийн хар алт” ХХК-ийн 34,705.2 мянган төгрөгийн төлбөрийг тус тус огт тусгаагүйгээс зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж ирүүлсэн тул тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Саусгоби сэндс” ХХК-ийн НӨАТ-ын илүү төлөлтөөс ашигт малтмалын нөөц 

ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөрт шилжүүлэн тооцсон 8,419,433.4 мянган төгрөгийг 

тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. ТЕГ нь нэгтгэл тайлангийн явцад тус компани дээр үүссэн зөрүүнд 

нэмэлт тодруулга өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Баянтэгш импекс” ХХК-иас хүлээн авсан төлбөрийг 19,700.0 1 мянган 
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төгрөгөөр дутуу, харин компани уг төлбөрийн дүнг 37,501.0 1 мянган төгрөгөөр илүү тусгаснаас зөрүү 

үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн холбогдох 

тохируулгыг хийсэн. 

 “Дадиази юиан” ХХК нь ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас 287,276.2 

мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 

гаргаж өгсөнөөр тохируулга хийгдсэн. Мөн ЗГ нь анхны тайландаа тус компаниас хүлээн авсан 

төлбөрийн дүнг 86,182.9 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан ба ТЕГ нь нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн учраас ЗГ талд нэмж тохируулгыг хийсэн. 

 “Хотгор” ХХК нь анхны тайландаа 35,835.2 мянган төгрөгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

нөөц ашигласны төлбөрийг ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр гэж андуурч тайлагнасан ба 

нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ залруулж тусгаж өгсөн тул уг татварын дүнгээс 

хасч, тохируулсан. 

 “Хүрээ дэл” ХХК нь анхны тайландаа “Таван толгой” ХК-иас нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээний 

дагуу суутган тооцсон татвар 619,013.2 мянган төгрөгийг тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Уг татвар нь 

“Таван толгой” ХК-иас улсын төсөвт төлсөн татвар учраас “Хүрээ дэл” ХХК-ийн дүнгээс хасч, 

тохируулсан. Энэ зөрүүгийн шалтгааныг нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн тодруулсан.  

 “Хэрлэн Энерго” ХХК нь анхны тайландаа 42,039.4 мянган төгрөгийн төлбөрийг илүү тусгаснаас зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг төлбөрийн дүнг хасч 
тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

  
 

          

 2.2 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
   (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү ЗГ Компани 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

(19,185,508) 4,066,187 (15,160,675) 41,354 

 

  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “АГМ майнинг” ХХК 179,658.4 мянган төгрөг, “Алтайн хүдэр” ХХК 25,903.5 мянган 
төгрөг, “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 121,580.7 мянган төгрөг, “Булгангангат” ХХК 14,090.8 мянган 
төгрөг, “Гурвантөхөм” ХХК 8,531.8 мянган төгрөг, “Жей Кей Эм Кей” ХХК 15,039.4 мянган төгрөг, 
“Занадуметалс монголиа” ХХК 284,201.7 мянган төгрөг, “Коммод” ХХК 133,852.2 мянган төгрөгийн 
зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Багануур” ХК нь анхны тайландаа тухайн онд төлсөн төлбөр 32,894.0 мянган төгрөгийг тусгаагүйгээс 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан тул тохируулгыг 
хийсэн.  

 ЗГ нь анхны тайландаа “Жи Эс Би майнинг” ХХК-иас хүлээн авсан 164,901.5 мянган төгрөгийн 
төлбөрийг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. АМГ нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн.  

 ЗГ нь анхны тайландаа “Зараяа Холдингс” ХХК-иас хүлээн авсан 791,414.9 мянган төгрөг, “ЗБАА” 

ХХК-иас хүлээн авсан 161,314.4 мянган төгрөгийн тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг тусгаагүйгээс зөрүү 

үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Цөмийн энергийн газарт хандаж, холбогдох мэдээллийг авч, зөрүүг тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Монголын-Алт МАК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг “Монгол-Алт” 

ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт оруулан, андуурч тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад АМГ болон компаниас гаргаж ирүүлсэн мэдээллээр зөрүү нь нотлогдсон тул зохих 

тохируулгыг хийсэн.  

 “Самтон Морис” ХХК нь 2011 онд “Женерал Метал Минералс” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулсан ба “Женерал Метал Минералс” ХХК нь тус компанийн нэрийн өмнөөс тусгай зөвшөөрлийн 

төлбөрийг төлсөнийг анхны тайландаа тусгаагүйгээс 31,146.7 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба 

нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохируулсан. 

 “Хунан жинлэн” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн анхны тайландаа 5,258.9 мянган төгрөгийн тусгай 

зөвшөөрлийн төлбөрийг ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр хэсэгт 
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тайлагнаж анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр 

тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Пенинсуламайнинг” ХХК-иас хүлээн авсан 86,387.4 мянган төгрөгийн тусгай 

зөвшөөрлийн төлбөрийг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-т хандаж, тус 

байгууллагаас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Броад” ХХК-иас хүлээн авсан 230,422.4 мянган төгрөгийн төлбөрийг огт 

тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн тохируулсан. 

 “Гоби консолидетед” ХХК нь анхны тайландаа 17,671.9 мянган төгрөгийн төлбөрийг дутуу тусгаж 

зөрүү үүсгэсэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ болон компанид хандаж, холбогдох мэдээллийг 

авч, тохируулгыг хийсэн.  

 “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн 32,473.1 мянган төгрөгийн зөрүү нь валютын ханшийн зөрүү учраас АМГ-

ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Хүдэн” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа мянгачлаагүй 323,230.00 төгрөөр тусгаж 

322,906.8 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

              

2.3 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 
     (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү ЗГ Компани 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордын нөхөн төлбөр 

328,583 (7,433) 299,141 22,009 

  

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн 
томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 ЗГ анхны тайландаа “Монголын Алт Мак” ХХК-ийн 7,597.8 мянган төгрөгийн төлбөрийг “Монгол-Алт” 

ХХК-ийн тайланд нэгтгэснээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас гаргаж 

ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдсон тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Хар тарвагатай” ХК нь анхны тайланд улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 
хэсэгт 28,500.0 мянган төгрөг тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлдээ уг 
төлбөрийг андуурч тусгасан тухайгаа тайлбарласан тул хасч, тохируулсан.  

 
 

 2.4 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
     (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

3,592,072 1,052,893 4,790,175 (145,211) 

 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 

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

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 132,794.7 мянган төгрөг, “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 
14,774.4 мянган  
төгрөг, “Си Эм Кэй Ай” ХХК 29,073.0 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Анхай Интернэшнл” ХХК нь анхны тайландаа 22,464.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг дутуу тусгаснаас 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн нэмж, тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Зараяа Холдингс” ХХК-иас төлсөн 10,843.2 мянган төгрөгийн, “Кожеговь” ХХК-
иас төлсөн 56,734.4  мянган төгрөгийн, “Шинь Шинь” ХХК-иас төлсөн 96,585.8 мянган төгрөгийн 
төлбөрийг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-т хандаж, тус газраас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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 “Зон Хэн юу тиан” ХХК нь 114,323.6 мянган төгрөг, “Монголжүюаньли” ХХК 7,641.0 мянган төгрөгийн 

төлбөрийг улсын төсөвт төлсөн төлбөр хэсэгт тайлагнаагүй, орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөр хэсэгт 

тайлагнаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ болон компаниас гаргаж ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Саусгоби сэндс” ХХК-ийн анхны тайланд тайлагнасан дүн ХХҮГ-ийн тайлагнасан дүнгээс дутуу байсан 

ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул зохих тохируулгыг 

хийсэн. 

 “Си Өү Эй Эл” ХХК нь анхны тайландаа 66,549.6 мянган төгрөгийн төлбөрийг төлсөн гэж тайлагнасан 

ба нэгтгэл тайлангийн явцад тухайн дүнг хасч ирүүлсэнээр компанийн дүнг тохируулсан. 

 “Шивээ овоо” ХК санаачлагын албанд өгсөн тайландаа 2,052.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг 

тайлагнаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул 

нэмж тохируулсан.  

 2.5 Агаарын бохирдлын төлбөр 
        (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Агаарын бохирдлын төлбөр 
10,884,877 106,231 10,992,086 (978) 

 
Агаарын бохирдлын төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 1,885.0 мянган төгрөг, “Болд Фо Ар Да” ХХК 20,098.5 мянган 
төгрөг,  “Бэрх-Уул” ХХК-д 8,038.8 мянган төгрөг, “Жинхуа Орд” ХХК 7,107.5 мянган төгрөг, “Тэн хун” ХХК 
238,2 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад 
санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Андын илч” ХХК нь ОҮИТБС-ын ажлын албанд өгсөн тайландаа 9,603.3. мянган төгрөгийн татварыг 
дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул 
зөрүүг тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь анхны тайландаа 1,389.5 мянган төгрөг төлсөн гэж тайлагнасан ба Засгийн газар 
талд дүн байхгүй байснаас зөрүү үүссэн. ТЕГ-аас тухайн дүнг ирүүлсэнээр Засгийн газар талд нэмж 
тохируулсан. Компанийн дүн Засгийн газрын дүнгээс 1,800.00 төгрөгөөр дутуу тайлагнаж ирүүлсэн нь 
материаллаг түвшинд хүрэхгүй дүн учир Засгийн газрын дүнд үндэслэж тохируулсан. 

 “Редхил Монголиа” ХХК тухайн төлбөрт 60,457.4 мянган төгрөг төлсөн ба тухайн дүнг Засгийн газар 
тайлагнаагүй байснаас зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сүхбаатар дүүргийн татварын 
хэлтсээс ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Засгийн газрын дүнг нэмж тохируулсан. 

 

 2.6 Газрын төлбөр 
            (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Газрын төлбөр 
(2,002,665) 2,457,980 497,785 (42,469) 

  
Газрын 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. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 8,362.1 мянган төгрөг, “АУМ” ХХК 7,305.1 мянган төгрөгийн 
зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Мон-Ажнай” ХХК-иас Хөвсгөл аймаг, мөн тус аймгийн Бүрэнтогтох сумын төсөвт 

төлсөн 15,640.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг тайлагнаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тус аймгийн ЗДТГ-т 

албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.  

 ЗГ анхны тайландаа “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн 2,015,007.1 мянган төгрөгийн "Эрдэнэт-Ус ДТС" 
ОНӨХК-тай холбоотой усны төлбөрт суутган тооцуулсан дүнг тусгаагүй байна. Компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Орхон аймгийн ЗДТГ-т хандаж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 
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Дараах компаниудаас зарим аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газрын алба болон татварын байгууллагуудад 
төлсөн төлбөрүүдийг ТЕГ нь анхны тайландаа тайлагнаагүй байна. Үүнд:  

№ Компанийн нэр 
Төлбөр хүлээн авсан 

Аймгийн нэр Сумын нэр 

1 Авдар баян ХХК  Төв  Аймаг  

2 АГМ майнинг ХХК  Өмнөговь  Аймаг  

3 Адил-Оч ХХК Дундговь  Өлзийт  

4 Азиагоулд монголиа ХХК  Өмнөговь  Ханбогд  

5 Айвуун тэс ХХК Хэнтий Батширээт 

6 Алтай хангай бүрд ХХК Хэнтий Өмнөдэлгэр  

7 Андын илч ХХК  Сүхбаатар  Аймаг 

8 Андын тэмүүлэл ХХК  Баянхонгор  Аймаг  

9 АУМ ХХК   Өвөрхангай  Аймаг  

10 Баялаг орд ХХК Баянхонгор Галуут  

11 Баянтэгш импекс ХХК  
Дорноговь Иххэт 

Хэнтий Дархан 

12 Баянтээг ХК Өвөрхангай  Аймаг 

13 Биг могул коул энд энержи ХХК Дундговь Аймаг 

14 
Бороо гоулд ХХК  

Сэлэнгэ  Аймаг 

15 Төв  Аймаг 

16 Буд-Инвест ХХК  Төв  Аймаг 

17 Булган гангат ХХК  Төв  Заамар  

18 Бүүргэнт ХХК  Сэлэнгэ  Аймаг 

19 Бэрх-Уул ХХК  Хэнтий   Аймаг 

20 Гацуурт ХХК 

Булган Сэлэнгэ 

Сэлэнгэ Зүүнбүрэн 

Сэлэнгэ Мандал  

Сэлэнгэ Түшиг 

Төв Батсүмбэр 

21 Дацан трейд ХХК  
Хэнтий   Норовлин  

Увс  Тариалан  

22 Жамп-Алт ХХК  
Баянхонгор  Галуут  

Дорнод  Баяндун  

22 Жей Кей Эм Кей ХХК  Төв  Аймаг 

23 Жи Эл Ди Ви ХХК Дорноговь Даланжаргалан 

24 Жотойн бажууна ХХК  Төв  Аймаг 

25 Капкорп Монголиа ХХК Өвөрхангай  Төгрөг  

26 Кожеговь ХХК 

Дорноговь Улаанбадрах 

Сүхбаатар Онгон 

Сүхбаатар Дарьганга 

27 Магнай трейд ХХК 

Архангай Аймаг 

Баянхонгор Аймаг 

Булган Аймаг 

Говь-Алтай Аймаг 

Дорнод Аймаг 

Өвөрхангай Аймаг 

Төв  Аймаг 

Ховд Аймаг 

Хөвсгөл Мөрөн 

Хэнтий Аймаг 

28 Мон-Ажнай ХХК 
Хөвсгөл Аймаг 

Хөвсгөл Бүрэнтогтох 

29 Монгол Алт Мак ХХК 
Дорноговь Даланжаргалан 

Дорноговь Мандах 
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Дорнод Баянтүмэн 

Дорнод Хэрлэн 

Дорнод Аймаг 

Дундговь Дэлгэрхангай 

Өмнөговь Гурвантэс 

30 Монголболгаргео ХХК 

Баянхонгор Аймаг 

Баянхонгор Баян-Овоо 

Баянхонгор Галуут 

31 Монголжүюаньли ХХК Сүхбаатар Түмэнцогт 

32 Монголрудпром ХХК Хэнтий Батноров 

33 Мондулаан трейд ХХК Төв Аймаг 

34 МоЭнКо ХХК Ховд Дарви 

35 Нордвинд ХХК Хэнтий  Галшар 

36 Олова ХХК Төв Аймаг 

37 Өрмөн-Уул ХХК   Төв  Аймаг 

38 Петро Матад ХХК 

Дорнод Аймаг 

Дорнод Матад 

Сүхбаатар  Эрдэнэцагаан 

39 Петрокоал ХХК Төв Баян 

40 Редхил монголиа ХХК Сэлэнгэ Түшиг 

41 Саусгоби сэндс ХХК Өмнөговь Гурван тэс сум 

42 Си Эм Кэй Ай ХХК Хэнтий Татварын хэлтэс 

43 Сонор трейд ХХК Сэлэнгэ  Аймаг  

44 Төгрөг нуурын энержи ХХК Төв Баян 

45 Хангад Эксплорэйшн ХХК Өмнөговь Ханхонгор 

46 Хар тарвагатай ХК Увс Тариалан 

47 Хурай ХХК Сэлэнгэ Аймаг 

48 Хургатай Хайрхан ХХК Хөвсгөл Цэцэрлэг 

49 Чингисийн хар алт ХХК Дорноговь  Аймаг  

50 Цайрт минерал ХХК 
Сүхбаатар Асгат 

Сүхбаатар Баяндэлгэр 

51 Шижир алт ХХК Төв Аймаг 

52 Энгүй тал ХХК Баянхонгор Шинэжинст 

53 Эрвэн хүдэр ХХК Сүхбаатар Сүхбаатар 

54 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Орхон Аймаг 

55 Эрдэс холдинг ХХК 

Сэлэнгэ Ерөө 

Сэлэнгэ Хүдэр 

Сэлэнгэ Шаамар 

56 Эрэл ХХК 
Дархан-Уул Аймаг 

Дорноговь Аймаг 

57 Эс Би Эф ХХК Төв Аймаг 

 

 2.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
          (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Ус, рашаан ашигласны төлбөр 25,066 290,819 320,029 (4,144) 

 

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

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК-д 20,063.0 мянган төгрөг, “АУМ” ХХК 52,950.0 мянган төгрөг, 
“Жей Кей Эм Кей” ХХК 6,488 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
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 ЗГ нь анхны тайландаа “Андын тэмүүлэл” ХХК-иас төлсөн 11,550.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг 
нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. ТЕГ нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

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

№ Компанийн нэр 
Төлбөр хүлээн авсан 

Аймгийн нэр Сумын нэр 

1 Авдар баян ХХК  Төв  Заамар  

2 АГМ майнинг ХХК  Өмнөговь  Аймаг 

3 Адил-Оч ХХК Дундговь  Өлзийт  

4 Азиагоулд монголиа ХХК  Өмнөговь  Ханбогд  

5 Айвуун тэс ХХК Хэнтий Батширээт 

6 Алтай хангай бүрд ХХК Хэнтий Өмнөдэлгэр  

7 Андын илч ХХК  Сүхбаатар  Аймаг 

8 Андын тэмүүлэл ХХК  Баянхонгор  Аймаг 

9 Анхай-Интернэшнл ХХК  Төв  Аймаг 

10 АУМ ХХК  Өвөрхангай  Уянга  

11 Баян айраг эксплорэйшн ХХК  
Завхан  Дөрвөлжин  

Завхан  Эрдэнэхайрхан  

12 Баянтэгш импекс ХХК  
Дорноговь Иххэт 

Хэнтий Дархан 

13 Биг могул коул энд энержи ХХК Дундговь Баянжаргалан 

14 Бороо гоулд ХХК  Сэлэнгэ  Аймаг 

15 Буд-Инвест ХХК  Төв  Заамар  

16 Булган гангат ХХК  Төв  Заамар  

17 Бэрхресорсиз ХХК  Увс  Өлгий  

18 Голден Гоби майнинг ХХК Өмнөговь Хүрмэн 

19 Дацан трейд ХХК  Хэнтий   Норовлин  

20 Доншен Газрын тос ХХК  Дорноговь  Сайншанд  

21 Дун юань ХХК Өмнөговь Номгон  

22 Жамп-Алт ХХК  
Баянхонгор  Аймаг 

Дорнод  Баяндун  

23 Жей Кей Эм Кей ХХК  Төв  Аймаг 

24 Зараяа Холдингс ХХК 
Дорноговь Өргөн 

Дорноговь Хөвсгөл 

25 Капкорп Монголиа ХХК Өвөрхангай  Төгрөг  

26 Кожеговь ХХК 

Дорноговь Улаанбадрах 

Сүхбаатар Баяндэлгэр 

Сүхбаатар Онгон 

Сүхбаатар Дарьганга 

27 Кью Жи Экс Монгол ХХК Ховд Алтай 

28 Мон лаа ХХК Дорноговь  Хатанбуга 

29 Монгол Алт Мак ХХК 
Дорнод Баянтүмэн 

Дорноговь Баянжаргалан 

30 Монголболгаргео ХХК Баянхонгор Аймаг 

31 Монголрудпром ХХК Хэнтий Батноров 

32 Мондулаан трейд ХХК Төв  Заамар 

33 МоЭнКо ХХК 

Ховд Дарви 

Ховд Мөст 

Ховд Булган 

34 Нордвинд ХХК Хэнтий  Галшар 

35 Петро Матад ХХК 

Дорнод Аймаг 

Дорнод Матад 

Сүхбаатар  Эрдэнэцагаан 

36 Редхил монголиа ХХК 
Сэлэнгэ Аймаг 

Сэлэнгэ Цагаан нуур 
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37 Саусгоби сэндс ХХК 
Өмнөговь Аймаг 

Өмнөговь Гурван тэс 

38 Сентерра гоулд Монголиа ХХК 

Дорнод Цагаан-Овоо 

Сүхбаатар Түвшинширээ 

Сүхбаатар Уулбаян 

39 Сонор трейд ХХК Сэлэнгэ Аймаг 

40 Төгрөг нуурын энержи ХХК Төв Баян 

41 Ханшижир ХХК Дархан-Уул Хонгор 

42 Хар тарвагатай ХК Увс Тариалан 

43 Хурай ХХК Сэлэнгэ Аймаг 

44 Хургатай Хайрхан ХХК 

Хөвсгөл  Аймаг 

Хөвсгөл Бүрэнтогтох 

Хөвсгөл Цэцэрлэг 

45 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Орхон Аймаг 

46 Эрдэс холдинг ХХК Сэлэнгэ Хүдэр 

 

  

2.8 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

      (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

(48,232) (413) (48,645) - 

  

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

 

 “Сентерра гоулд Монголиа” ХХК нь анхны тайландаа тухайн татварт 1,762.0 мянган төгрөг төлсөн гэж 

ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрнгүй мэдээлэлдээ тухайн дүнг залруулж  ирүүлсэнээр 

компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

 “Тэн хун” ХХК анхны тайлангаа санаачлагын албанд гаргаж өгөөгүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийж 

зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 “Шанлун” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тайлагнаж 48,070.2 мянган төгрөгийн 

анхны зөрүү үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг төлбөрийн 

дүнг хасч ирүүлсэн тул зохих тохируулыг хийсэн.  

2.9 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр   
    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

(45,577) 167,372 121,795 - 

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

 “Алтайн хүдэр” ХХК нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас 107,878.9 мянган 
төгрөгийн,  “Баян-Эрч” ХХК нь 11,700.0 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тус компани тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Бороо гоулд” ХХК-иас хүлээн авсан 187,299.2 мянган төгрөгийн төлбөрийг 
тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Шарын гол”ХК-иас хүлээн авсан 92,274.5 мянган төгрөгийн төлбөрийг илүү 

тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад Татварын ерөнхий газраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн хасч, тохируулсан.  

 “Хотгор” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа 35,835.2 мянган төгрөгийн “Түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр”-ийг “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр” хэсэгт андуурч тайлагнаж анхны зөрүү үүсгэсэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
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дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ залруулж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

 “Си Өү Эй Эл” ХХК нь анхны тайландаа тухайн төлбөрт 10,000.0 мянган төгрөг төлсөн гэж тайлагнасан 

байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг төлөөгүй гэж ирүүлсэнээр компанийн дүнг хасч 

тохируулсан. 

 “Таван толгой” ХХК нь анхны тайлангаа санаачлагын албанд гаргаж өгөөгүйгээс зөрүү үүссэн ба 

нэгтгэл тайлангийн явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих 

тохируулгыг хийсэн. 

 

2.10 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр-(орон нутгийн төсөв)  
     (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

(8,568,398) 6,514,716 (2,053,682) - 

  
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрийн  анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал:  

 ЗГ анхны тайландаа “Оюу толгой” ХХК-иас Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ-т төлсөн 
6,339,332.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг нэтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа улсын төсөвт төлсөн 1,511,577.3 мянган төгрөгийн 
төлбөрийг улс болон орон нутгийн төсвийн төлбөр хэсэгт давхардуулж тайлагнасан байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 

 
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
 

       (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү ЗГ Компани 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын 
нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 

шимтгэл 

12,113,459 1,981,964 13,925,799 169,623 

Нийт 
12,113,459 1,981,964 13,925,799 169,623 

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон залруулгуудыг 
дурьдвал: 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст төлсөн шимтгэлийн дүнг тусгаагүй байна.  

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “АГМ майнинг” ХХК 25,128.6 мянган төгрөг, “Алтайн хүдэр” ХХК 2,991,264.0 мянган 
төгрөг, “Булгангангат” ХХК 85,175.9 мянган төгрөг, “Буман олз” ХХК 61,435.0 мянган төгрөг, 
“Гурвантөхөм” ХХК 52,504.6 мянган төгрөг, “Жей Кей Эм Кей” ХХК 79,944.2 мянган төгрөг, “Жи Энд 
Юу Голд” ХХК 12,440.3 мянган төгрөг“Коммод” ХХК 5,367.3 мянган төгрөг, “Тэн хун” ХХК 244,111.1 
мянган төгрөг,  “Эжбалей” ХХК 155,292.1 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд 
нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд гаргаж өгсөн тайландаа “Адуунчулуун” ХК 188,186.1 мянган төгрөг, “Андын 
тэмүүлэл” ХХК 5,656.9 мянган төгрөгийн шимтгэлийг огт тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан тул тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Бүүргэнт” ХХК-иас төлсөн 12,498.9 мянган төгрөг, “Зараяа Холдингс” ХХК-иас 
төлсөн 68,129.0 мянган төгрөг, “Кожеговь” ХХК-иас төлсөн 608,101.1 мянган төгрөгийн шимтгэлийг 
тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад НДЕГ-т хандаж, холбогдох мэдээллийг 
авч, тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Бэрэн групп” ХХК-ийн НДШ-ийн дүнд салбар компаниас төлсөн 40,295.7 мянган 
төгрөгийн шимтгэлийг оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Уг зөрүү нь нэгтгэл тайлангийн явцад 
хоёр талаас ирүүлсэн мэдээллээр салбар компаниас төлсөн дүн болох нь нотлогдсон тул, “Бэрэн 
групп” ХХК-ийн шимтгэлийн дүнгээс хасч, тохируулгыг хийсэн. 

 “Жамп Алт” ХХК нь анхны тайландаа төлсөн шимтгэлийг 62,728.4 мянган төгрөгөөр, мөн  “Шинэ 
шивээ” ХХК-ийн 91,423.4 мянган төгрөгөөр дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Компаниуд нь дутуу 
тусгасан дүнгээ нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
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өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

 Санаачлагын албанд өгсөн тайландаа “Ододгоулд” ХХК нь 124,448.1 мянган төгрөгийн, “Олон овоот 

гоулд” ХХК нь 520,785.8 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг орхигдуулж тусгаснаас 

анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж ирүүлсэнээр 

тохируулсан. 

 ЗГ  нь анхны тайландаа “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК-ийн  шимтгэлийг 2,015,719.9 мянган 

төгрөгөөр илүү тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

  

4. Хураамжууд, үйлчилгээний хөлсүүд 
 

         (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1.Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
11,612,415 (222,738) 11,389,677 - 

2.Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

(492,874) 232,327 (247,831) (12,715) 

3.Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс 

(823,297) 817,369 (76,512) 70,583 

4.Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж 

(953,262) 436,622 (504,526) (12,114) 

5.Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж 

(2,700) 173 (2,527) - 

6.Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж 

(324,924) 338,322 16,179 (2,780) 

7.Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

17,903 59,977 90,050 (12,170) 

Нийт 

        

9,033,261         1,662,053      10,664,510         (30,804) 

  

4.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
          (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
11,612,415 (222,738) 11,389,677 - 

  
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. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 1,270,877.6 мянган төгрөг, “Жи Эл Ди Ви” ХХК 36,945.0 мянган 
төгрөг, “Зө Юү Э” ХХК 55,862.0 мянган төгрөг, “Казмон контакт” ХХК 225,185.0 мянган төгрөг, “Лут 
чулуу” ХХК 157,763.0 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Монлаа” ХХК-ийн гаалийн үйлчилгээний хураамжийн дүн дээр 130,257.1 мянган 

төгрөгөөр тайлагнаагүй 13,257.1 мянган төгрөгөөр тайлагнасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 

талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул тохируулгыг хийсэн.  

 ЗГ нь анхны тайландаа “Цайртминерал” ХХК-иас хүлээн авсан гаалийн үйлчилгээний  хураамжийг  

99,196.8 мянган төгрөгөөр, “Энержи ресурс” ХХК-иас хүлээн авсан гаалийн үйлчилгээний хураамжийг 

614,616.3 мянган төгрөгөөр тус тус илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг компаниуд руу илгээж, зөрүү үүссэн шалтгааныг тодруулж, ЗГ-ын дүнг 

бууруулж тохируулсан.  

 “Оюу толгой” ХХК-ийн гаалийн үйлчилгээний хураамжийн дүнг анхны тайланд Засгийн газар болон 

компани 2 талаасаа буруу дүнгээр нэгтгэгдэж ирүүлсэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 

талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулсан. 

 “Монгол металл майнинг” ХХК гаалийн үйлчилгээний хураамжид төлсөн 76,648.2 мянган төгрөгийг 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

78  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

анхны тайланд ирүүлээгүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тусгаж өгсөнөөр 

тохируулсан. 

 “Шинь Шинь” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа хураамжийн дүнг 17,337.8 мянган 

төгрөгөөр илүү тайлагнаж анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг дүнг хасч өгсөн тул компани талд зохих тохируулгыг хийсэн.  

 “Эрдэнэс таван толгой” ХХК-ийн санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хураамжийн дүнг анхны тайланд тусгасан дүнгээс 

бууруулж тусгаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн.  

 
4.2 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

      (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 

Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж 

(492,874) 232,327 (247,831) (12,715) 

              

4.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
      (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

(823,297) 817,369 (76,512) 70,583 

              
              

4.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
      (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж 

(953,262) 436,622 (504,526) (12,114) 

  
 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.  

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “АГМ майнинг” ХХК 897.5 мянган төгрөг, “Алтайн хүдэр” ХХК 6,474.6 мянган төгрөг, 
“Орчлон Орд” ХХК 16,171.7 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 

    4.5 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн хураамж 
    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж 

(2,700) 173 (2,527) - 

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

 “Гацуурт” ХХК нь анхны тайландаа уг хураамжийн дүнг  андуурч тусгаснаас 2,700.0 мянган төгрөгийн 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ залруулж тусгаж өгсөн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
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4.6 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

 
       (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж 

(324,924) 338,322 16,179 (2,780) 

              

  
 

          

4.7 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
 

     (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

17,903 59,977 90,050 (12,170) 

Тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 ЗГ нь анхны тайландаа  “Гацуурт” ХХК-иас төлсөн 3,227.6 мянган төгрөгийг нэгтгээгүйгээс зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад  Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүдээс хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь орон нутгийн төсөвт 6,474.5 мянган төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн гэж 
анхны тайланд ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумаас тухайн дүн 
баталгаажиж ирсэнээр Засгийн газар талд нэмж тохируулсан. 

 “Саусгоби сэндс” ХХК нь хураамж үйлчилгээний дүнг дэлгэрэнгүй байдлаар ирүүлсэний дагуу 
Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгаас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

 “Энержи ресурс” ХХК-ийн ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс 288,606.4 мянган төгрөгийн анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон Стандарт 
хэмжилзүйн хэлтэст хандаж, хариу мэдээлэл авсанаар зөрүү тохируулагдсан.    

5. Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 
 

         (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого 

53,885,525 - 53,885,525 - 

2 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 
дагуу ЗГ-т төлсөн урьдчилгаа 
төлбөр 

705,153 461,469,015 462,174,168 - 

3 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд 
тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал 

(287,535) 273,650 (13,884) - 

4 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 
тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал 

284,175 183,896 468,070 - 

5 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд 
заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

491,487 (125,856) 365,631 - 

6 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд 
заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны 
үйлчилгээний шимтгэл 

(249,070) 249,070 - - 

7 

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

157,433 76,146 233,578 - 

8 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

(446,871) 435,051 (11,820) - 

Нийт 

        

54,540,297  

        

462,560,971  

        

517,101,268  - 
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 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны орлого хэсгийн 
анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 

 “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа Газрын тосны газарт төлсөн 

төлбөрөө төгрөгөөр бус ам.доллараар илэрхийлж тайлагнасан учраас 53,885,525.3 мянган төгрөгийн 

зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулга хийсэн. 

 

5.1 Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу Засгийн газарт төлсөн урьдчилгаа төлбөр 
    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу ЗГ-т 
төлсөн урьдчилгаа төлбөр 

705,153 461,469,015 462,174,168 - 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу ЗГ-т төлсөн урьдчилгаа төлбөрийн анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьвал: 

 ЗГ анхны тайландаа “Оюу толгой” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй, компани нь улсын төсөвт 
төлсөн торгууль хэсэгт тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сангийн яамны төрийн сангийн 
газарт албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, ЗГ талд тохируулсан. 

 “Эрдэнэс таван толгой” ХК болон ЗГ нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу төлсөн, нөгөө талаас 
хүлээн авсан төлбөрийн дүнг тусгаагүй байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

     
5.2 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшуулал 

    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал 

(287,535) 273,650 (13,884) - 

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

 ЗГ нь анхны тайландаа “М Си Эс петро монголиа” ХХК-ийн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба 

нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГТГ-с ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохирууллаа.  

 “Магнай трейд” ХХК нь санаачлагын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад санаачлагын тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих 

тохируулгыг хийсэн.  

5.3 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 
    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

284,175 183,896 468,070 - 

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

 “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа ГТГазарт төлсөн төлбөрөө 

төгрөгөөр бус ам.доллараар илэрхийлж тайлагнаснаас 257,902.2 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба 

нэгтгэлийн явцад ГТГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулга хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “М Си Эс петро монголиа” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад компаниас болон ГТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 97,725.0 мянган 

төгргөөр нэмж тохируулсан. 

 “Магнай трейд” ХХК нь санаачлагын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад санаачлагын тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих 

тохируулгыг хийсэн. 
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 ЗГ нь анхны тайландаа “ Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК-ийн нэрийг “АПЕКСПРО” гэсэн англи нэрээр тусгаж 
өгсөнөөс тус компанийн төлбөр анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй байна. Тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж 
шалтгааны тодруулан зохих тохируулгыг хийсэн. 

              

5.4 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 
    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

491,487 (125,856) 365,631 - 

  

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчингийн анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 ЗГ анхны тайландаа “М Си Эс петро монголиа” ХХК-иас хүлээн авсан 81,906.58 мянган төгрөгин 
төлбөрийг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас болон ГТГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан.  

 “Голден сий петролиум”, “Магнай трейд” зэрэг компаниуд нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа 
гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК-ийн нэрийг “АПЕКСПРО” гэсэн англи нэрээр тусгаж 
өгсөнөөс тус компанийн төлбөр анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй байна. Тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж 
шалтгааны тодруулан зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Эн Пи Ай” ХХК-ийн төлбөрийг 229,028.2 мянган төгрөгөөр илүү тайлагнасаны 
улмаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн ГТГ-т хандахад дүнг зөв болгон залруулж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. 
   

5.5 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны 
шимтгэл 

    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргаанй шимтгэл 

(249,070) 249,070 - - 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэлийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
 ЗГ нь анхны тайландаа “Гоби энержи партнерс” ХХК-иас хүлээн авсан  249,070.0 мянган төгрөгийн 

эрх сольсон талбайн төлбөр болох  шимтгэлийг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 

компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Газрын тосны газарт хандан, холбогдох 

мэдээлэл авч, тохируулсан.  

              

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

    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр 

157,433 76,146 233,578 - 

 

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

 “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа ГТГазарт төлсөн төлбөрөө 
төгрөгөөр бус доллараар илэрхийлж тайлагнаснаас 137,916.1 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэлийн явцад ГТГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулга хийсэн. 

 “Голден сий петролиум”, “Магнай трейд” зэрэг компаниуд нь санаачлагын албанд тайлангаа гаргаж 
өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани 
талд 88,979.1 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. Ханшын зөрүүнээс үүссэн 132.7 төгрөгийг компани 
тал дээр нэмж, ЗГ талын дүнгээр тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “М Си Эс петро монголиа” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас болон ГТГ-аас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

82  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

39,090.0 мянган төгргөөр нэмж тохируулсан. 
 

 ГТГ нь анхны тайландаа “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК-ийн нэрийг “АПЕКСПРО” гэсэн англи нэрээр 
тусгаж өгсөнөөс тус компанийн 36,912.6 мянган төгрөгийн төлбөр анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй байна. 
Тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж шалтгааны тодруулан зохих тохируулгыг хийсэн.  
 

5.7 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг-(орон нутгийн төсөв) 
    (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 
хүлээн авсан дэмжлэг 

(446,871) 435,051 (11,820) - 

 
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. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Доншен газрын тос” ХХК-иас Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т төлсөн 30,000.0 
мянган төгрөгийн төлбөрийг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад тус аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Гоби энержи партнерс” ХХК-ийн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГТГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн ЗГ талд нэмж тохирууллаа.  

 ЗГ анхны тайландаа “Капкорп” ХХК-иас орон нутгийн ЗДТГ-т төлсөн төлбөрийг тайлагнаагүйгээс 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Говь-Алтай, Өвөрхангай, Баянхонгор зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж холбогдох мэдээлэл 
авч, тохируулсан. 

 М Си Эс петро монголиа:ЗГ анхны тайландаа  тусгаагүй байсан ба тохируулагыг компанийн 
ирүүлсэн ерөнхий мэдээлэл болон ГТГазрын ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж 
тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Шэйман” ХХК-иас хүлээн авсан төлбөрийн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад Газрын тосны газраас дахин тодруулж хариу ирүүлсэнээр нэмж 
тохирууллаа.  

ЗГ анхны тайландаа “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК-иас Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т төлсөн төлбөрийг, “Эн 
Пи Ай” ХХК-иас Дорнод аймгийн ЗДТГ-т хүлээн авсан 62,894.5 мянган төгрөгийг тус тус тусгаагүйгээс 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тус 
аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч зөрүүг тохируулсан.   

 
            

 6.Төрийн болон орон нутгийн ногдол ашиг 
 

         (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1 Төрийн өмчийн ногдол ашиг 41,928 20 41,948 - 

2 
Орон нутгийн төрийн өмчийн 

ногдол ашиг 
32,801,558 2,116 32,803,674 - 

 
32,843,486 2,136 32,845,622 - 

 

Төрийн болон орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
 

 “Эрдэнэс МГЛ” ХХК нь анхны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйгээс 15,228.0 мянган төгрөгийн 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар тохирууллаа.  

 “Таван толгой” ХК нь ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас орон нутгийн 
төрийн өмчийн ногдол ашиг 34,917,093.0 мянган төгрөгөөр зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компани тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

 “Могойн гол” ХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашгийг 
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2,113.4 мянган төгрөг гэж тайлагнаагүй 2,113,419.50 төгрөгөөр тайлагнаж, мөн ЗГ нь орон нутгийн 
төрийн өмчийн ногдол ашгийг анхны тайландаа тусгаагүй зэрэг шалтгааны улмаас зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ анхны тайланд мянгачлаагүй, 
төгрөгөөр тусгаж өгсөн тухайгаа тайлбар ирүүлсэн. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, ЗГ талд 
нэмж, тохируулга хийсэн. 

7. Торгууль 
 

             (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1 Улсын төсөвт төлсөн торгууль (124,403,679) 618,288 (123,799,004) 13,612 

2 Орон нутагт төлсөн торгууль (212,027) 117,256 (88,111) (6,660) 

Нийт (124,615,706) 735,544 (123,887,114) 6,952 

              

7.1 Улсын төсөвт төлсөн торгууль 
          (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Улсын төсөвт төлсөн торгууль (124,403,679) 618,288 (123,799,004) 13,612 

  
Улсын төсөвт төлсөн торгуулийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Оюу толгой” ХХК нь анхны тайландаа ЗГ-т хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу төлсөн урьдчилгаа 
төлбөр болох 125.4 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төлсөн торгууль хэсэгт тусгаж зөрүү үүсгэсэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр (Сангийн яам, Компани) талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн “Торгууль” хэсгээс хасч, тохируулсан. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Алтайн хүдэр” ХХК 18,096.3 мянган төгрөг, “Алтандорнод монгол” ХХК 816,873.5 
мянган төгрөг, “Бату майнинг монгол” ХХК 17,305.8 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр 
компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

  “Мо Эн Ко” ХХК-ийн 111,379.7 мянган төгрөгийн зөрүү нь улсын төсөвт төлсөн торгуулиа орон 
нутгийн төсөвт төлсөн торгууль хэсэгт тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 

 “Сонор трейд” ХХК нь анхны тайландаа 19,461.3 мянган төгрөгийн торгууль төлсөн гэж тайлагнасан. 
Харин ТЕГ-аас тухайн торгуулийн 8,909.3 мянган төгрөгийг ААНОАТ-т 3,379.8 мянган төгрөгийг НӨАТ-
т 7,172.2 мянган төгрөгийг торгууль гэж ирүүлсэн тул холбогдох тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Шижир Алт” ХХК-иас төлсөн 52,170.7 мянган төгрөгийн торгуулийг ААОАТ-ын 
дүнд оруулж тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдсон тул 
холбогдох тохируулгыг хийсэн. 

 “Шивээ Овоо” ХХК нь анхны тайландаа илүү тайлагнаж 24,968.8 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн 
ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хасч, тусгаснаар тохирууллаа.   

 “Хоту” ХХК нь анхны тайландаа НӨАТ, ААНОАТ-ын нөхөн татвар болон торгуулийн дүнг 
тайлагнаснаас 25,498.5 мянган төгрөгийн анхын зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ салгаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн.  

              

7.2 Орон нутагт төлсөн торгууль 
          (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Орон нутагт төлсөн торгууль (212,027) 117,256 (88,111) (6,660) 

 
Орон нутагт төлсөн торгуулийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

  “Шинь шинь” ХХК-ийн орон нутагт төлсөн 54,540.0 мянган төгрөгийн торгуулийг ЗГ анхны тайландаа 

тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авч, тохирууллаа.  
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8. Байгаль хамгаалах 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
      (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн 

(680,113) 257,210 (418,603) (4,300) 

  
Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгааний анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

ЗГ нь анхны тайландаа хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Х” лицензтэй компаниудаас орон нутгийн 
засаг даргын нээсэн тусгай данс буюу байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх санд төвлөрүүлсэн 
дүнг тусгаагүй байна. 
Компаниуд анхны тайландаа өмнө онд төвлөрүүлсэн дүнг дараа оны урьдчилгаанд суутган тооцуулсан 
дүнг тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Суутган тооцсон дүн нь тайлагнагдах ажил гүйлгээ биш учир 
компанийн тайланд тусгагдах ёсгүй юм. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа гаргөж өгөөгүйн улмаас дараах компаниуд дээр зөрүү үүссэн 
байна. Тухайлбал: “Гурвантөхөм” ХХК 6,990.0 мянган төгрөг, “Жи Энд Юу Голд” ХХК 6,000.0 мянган 
төгрөгийн  зөрүү тус тус үүссэн ба эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад санаачлагын 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа Кожеговь” ХХК-иас орон нутгийн тусгай дансанд төвлөрүүлсэн 59,898.4  
мянган төгрөгийн барьцаа төлбөрийг нэгтгэгдээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн холбогдох орон нутгийн ЗДТГ-т 
албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Трейжа маунтайн интернейшнл” ХХК-ийн барьцаа төлбөрийг тусгаагүйгээс 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад БОНХЯ-ны Байгалийн нөөцийн газраас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

 ”Мөнх ноён суварга” ХХК нь анхны тайландаа байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх барьцаа 
100,000.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн гэж ирүүлсэн. Энэ дагуу БОНХЯ-ны Байгалийн нөөцийн 
газарт хандсан боловч, тус компаниас 2011 онд төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 
Компанид дахин хандахад анхны тайланд андуурч тусгасан тухайгаа тайлбар ирүүлсэн тул компани 
талаас хасч, тохируулсан. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа байгаль хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулсан зардлын 
дүнг тусгаж өгсөнөө нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээрээ нотолсон 
тул, компани талаас хасч, тохируулсан. 

              

9. Төрийн байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгүүд 
 

       (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

(9,844,067) 10,689,846 848,279 (2,500) 

2 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(450,651) 290,327 (150,796) (9,528) 

3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

(1,254,976) 4,794,052 3,611,557 (72,481) 

4 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(3,612,006) 309,065 (3,291,620) (11,321) 

5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

1,554,490 (386,861) 1,188,750 (21,120) 

6 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(3,931,096) 4,888,980 978,753 (20,869) 

7 Бусад 
байгууллага

д өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

(221,444) 89,665 (131,779) - 

8 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(1,045,502) 384,340 (661,162) - 

Нийт (18,805,254) 21,059,415 2,391,980 (137,818) 
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9.1 Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэгүүд  
 

       (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
(9,844,067) 10,689,846 848,279 (2,500) 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(450,651) 290,327 (150,796) (9,528) 

Нийт (10,294,718) 10,980,174 697,483 (12,028) 

 

 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. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Бороо гоулд” ХХК-иас ЭБЭХЯ-нд өгсөн 10,380.0 мянган төгрөгийн хандив, 
дэмжлэгийг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад тус яаманд албан бичиг илгээж 
хариу мэдээлэл авсан тул тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь анхны тайландаа яам агентлагт 8,939,883.2 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг 
өгсөн гэж тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн МБСГ, ХХҮГ, ГИХАЭГ зэрэг байгуллагуудад албан бичиг илгээж, тус 
байгууллагуудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн Засгийн газар талд тохируулсан. Тухайн 
дүнгүүдийг баталгаажуулах явцад “Оюу толгой” ХХК зарим хандив дэмжлэгүүдийг орхигдуулж 
тайлагнасан байсаныг компани талд нэмж тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь МХЕГ-т 194,362.9 мянган төгрөгийн мөнгөн бус /машин/ хандив өгсөн гэж 
тайлагнасан ба МХЕГ-аас тухайн дүнг баталгаажуулж авахад 213,799.2 мянган төгрөг /НӨАТ орсон 
дүн/-өөр орлогод авсан байсан ба тухайн дүнгээр Засгийн газар талд нэмж, тохируулсан. 

 ЗГ нь анхны тайландаа ЭБЭХЯам, ГИХАЭГ-т “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК-иас өгсөн мөнгөн 
хандив, дэмжлэгийн дүнг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэд үндэслэн тус байгууллагууд руу албан бичиг илгээх, холбогдох хариу мэдээлэл 
авч, тохируулсан. 

 “Саусгоби сэндс” ХХК нь Шивээ хүрэн дэх гаалийн газарт хилчдийн орон сууцны зорилгоор 191,387.2 
мянган төгрөгийн контейнэр хандивласан гэж тайлагнасан ба Шивээ хүрэнгийн гаалиас 
баталгаажуулахад энэ нь орлогод аваагүй, хандив биш,Засгийн газрын төлөвлөгөөний дагуу 
хилчдийн байр ашиглалтанд орохоор тус компанид буцааж өгнө гэж мэдэгдсэн тул компанийн дүнгээс 
хасч, тохируулсан. 

 “Энержи ресурс”ХХК-иас яам, агентлагт өгсөн хандивыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад тус компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Гаалийн төв лабортори, 
МУ-ын ШУ-ны академи, Хөрөнгийн бирж зэрэг байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлэн, тус 
байгууллагуудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.   

 “Эрдэнэ жас” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа Төв аймгийн Бүрэн, Толбо, Дэлгэрхаан, 
Эрдэнэдалай сумдуудад өгсөн 60,050.0 мянган төгрөгийн хандивийг яам, агентлагт өгсөн хандив дээр 
буруу ангилж тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдсон тул 
зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-иас яам, агентлагт өгсөн хандивыг тусгаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад тус компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн МУ-ын ШУ-ны академи 
30,000.0 мянган төгрөг, Төрийн өмчийн хороо 443,208.3 мянган төгрөгийн хандивыг тухайн 
байгууллагууд руу албан бичиг хүргүүлэн тус байгууллагуудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн 
тохирууллаа.   
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9.2 Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэгүүд  

 

       (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Аймаг, нийслэлд  
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
(1,254,976) 4,794,052 3,611,557 (72,481) 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(3,612,006) 309,065 (3,291,620) (11,321) 

Нийт (4,866,982) 5,103,117 319,937 (83,802) 

  
 Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 
 

 ЗГ нь анхны тайландаа нэгтгээгүйгээс “Баян-Эрч” ХХК-д 50,000.0 мянган төгрөг, “Болд төмөр ерөө гол” 
ХХК-д 200,000.0 мянган төгрөг, “Бороо гоулд” ХХК-д 129,459.7 мянган төгрөг, “Гацуурт” ХХК-д 7,575.0 
мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад тус компаниудын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Сэлэнгэ, Сүхбаатар зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгуудын ЗДТГ-аас 
хариу мэдээлэл авч холбогдох тохируулгыг ЗГ талд хийсэн. 

 ЗГ-ын дүн нэгтгэгдээгүйгээс“Бороо гоулд” ХХК-д 3,291,609.0 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн. Уг хандив, 
дэмжлэгийн дүн нь тус компаниас Клиникийн I амаржих газрын барилгын санхүүжилт байна. Энэ 
хандив, дэмжлэгийн дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хандаж, 
холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан.  

 ЗГ анхны тайландаа “Гоби Коул энд энержи” ХХК-иас өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг дутуу тусгасан 

байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийс гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь аймгуудын ЗДТГ-т хандаж, тус аймгуудын ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл 

авч тохируулсан. 

 “Монголын алт МАК” ХХК нь санаачлагын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорнод аймгийн ЗДТГ-т 100,000.0 мянган 

төгрөгийн хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж ирүүлсэний дагуу тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Монголросцветмет” “Одод гоулд”, Петро чайна дачин тамсаг” зэрэг компаниудын 

хандив, дэмжлэгийг буруу ангилж тусгасан. Компаниудаас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь анхны тайландаа аймаг нийслэлд 810,258.2 мянган төгрөгийн мөнгөн болон 

мөнгөн бус хандив дэмжлэг өгсөн гэж тайлагнасны дагуу Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээж, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн Засгийн 

газрын дүнд нэмж тохируулсан. 

 “Редхил Монголиа” ХХК-ийн анхны тайланд аймаг нийслэлд төлсөн мөнгөн хандив дэмжлэг Засгийн 

газрын талд илүү дүнтэй зөрүү үүсч байсан ба компани анхны тайланд хандив дэмжлэгүүдийг буруу 

ангилж тайлагнаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад залруулж ирүүлсэнээр тохируулсан. 

 

 “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК-иас аймаг, нийслэлд өгсөн хандивыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

ба нэгтгэл тайлангийн явцад тус компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр Өмнөговь аймаг ЗДТГ-т 

24,758.4 мянган төгрөг, Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн түргэн тусламжийн төвд 26,427.0 

мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг өгсөн гэж ирүүлсэн. Тус аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэн 

хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.  

 

 “Эн Пи Ай” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа аймаг, нийслэлд өгсөн 61,046.0 мянган 

төгрөгийн хандивыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дахин тодруулахад хандив 

өгөөгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-иас аймаг, нийслэлд өгсөн хандивыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад тус компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЦЕГ-ын эрүүгийн 

цагдаагийн газар 15,000.0 мянган төгрөг, Хөвсгөл аймгийн хил хамгаалах 0257-р анги 12,618.6 мянган 

төгрөг, Дундговь аймгийн ЗДТГ 50,000.0 мянган төгрөг, Орхон аймгийн ЗДТГ 19,531.4 мянган төгрөгийн 

хандивын дүнг холбогдох байгууллагууд руу албан бичиг хүргүүлэн, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.   
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9.3 Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэгүүд 
 

         (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр ЗГ Компани 

Сум, дүүрэгт  
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
1,554,490 (386,861) 1,188,750 (21,120) 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(3,931,096) 4,888,980 978,753 (20,869) 

Нийт (2,376,606) 4,502,120 2,167,502 (41,989) 

  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 
 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд тайлангаа өгөөгүйгээс “Агм майнинг” ХХК-д 48,000.0 мянган төгрөг, 
“Алтайн хүдэр” ХХК-д 179,300.0 мянган төгрөг, “Өрмөн-Уул” ХХК-д 215,000.0 мянган төгрөгийн зөрүү 
үүссэн нэгтгэл тайлангийн явцад эдгээр компаниуд нь санаачлагын тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд өгсөн тайландаа “Анхай Интернэшнл” ХХК нь 3,549.5. мянган төгрөгөөр 
дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад тус компани нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Болд төмөр ерөө гол” ХХК-иас өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг 33,340.0 мянган 
төгрөгөөр дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ аймгийн холбогдох сумдын ЗДТГ-
аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ-ын дүн нэгтгэгдээгүйгээс“Бороо гоулд” ХХК-д 703,617.6 мянган төгрөгийн, “Болд төмөр ерөө гол” 
ХХК-д 730,000.0 мянган төгрөгийн зөрүү тус тус үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ 
аймгийн Ерөө, Мандал, Баянгол сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ОҮИТБС-ын ажлын албанд өгсөн тайландаа “Анхай Интернэшнл” ХХК нь 5,450.5. мянган төгрөгөөр 
хандив, дэмжлэгийн дүнг дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Гоби Коул энд энержи” ХХК-иас 56,252,0 мянган төгрөгийн мөнгөн хандив, 
дэмжлэг хүлээн авсан, компани санаачлагын албанд тайлангаа гаргаж өгсөн тайландаа 61,367.2 
мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг өгсөн гэж өөр өөр дүнгээр тайлагнасан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т 50,806.2 мянган 
төгрөгийн, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т 32,000.0 мянган төгрөгийн, Дундговь аймгийн ЗДТГ-т 2,000.0 
мянган төгрөгийн хандив буюу нийт 84,806.2 мянган төгрөгийн хандив өгсөн гэж тайлагнасаны дагуу 
аймагуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээллүүдийг авч тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Гоби Коул энд энержи” ХХК-иас хүлээн авсан мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийг 
15,759,9 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан, харин компани нь санаачлагын албанд гаргаж өгсөн 
тайландаа 5,782.6 мянган төгрөгөөр тус тус дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хандив өгсөн аймагуудын ЗДТГ-т хандахад Дундговь 
аймгийн Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ мэдээлэл ирүүлээгүй, Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын 
ЗДТГ-аас бөөн дүнгээр хариу ирүүлсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Монголын алт МАК”, “Хангад эксплорэйшн” зэрэг компаниудын хандив, 
дэмжлэгийн дүнг дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Төв аймгийн Сэргэлэн, Дундговь 
аймгийн Баянжаргалан, Дорноговь аймгийн Мандах зэрэг сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Монголросцветмет”, “Петро чайна дачин тамсаг” зэрэг компаниудаас орон 
нутгийн захиргааны байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниудаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн 
Наранбулаг, Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Дорноговь аймгийн Айраг, Төв аймгийн Заамар, 
Дорнод аймгийн Матад, Халхгол зэрэг сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

 “Энержи ресурс” ХХК-иас сум, дүүрэгт өгсөн хандивыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад тус компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Өмнөговь аймаг 1,712,214.0 
мянган төгрөгийн нүүрс, Өмнөговь аймагийн Цогтцэций сумын ЗДТГ-т 4,752.4 мянган төгрөгийн нүүрс 
өгсөн гэж ирүүлсэний дагуу холбогдох байгууллагууд руу албан бичиг хүргүүлэн, хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан.   
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9.4 Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгүүд  
 

       (мян.төг)  

Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү ЗГ Компани 

Бусад 
байгууллагад 

 өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
(221,444) 89,665 (131,779) - 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

(1,045,502) 384,340 (661,162) - 

Нийт (1,266,946) 474,005 (792,942) - 

 
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

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. 

 “Бороо гоулд” ХХК нь анхны тайландаа иргэдэд болон хувийн компаниудад өгсөн хандив, дэмжлэг 
тусгасан тул компани талаас хасч, тохируулсан. 

 “Оюу толгой” ХХК нь энэ ангилалд Говьсүмбэр аймгийн Чойр дахь МСҮТ-д оюутны дотуур байр барих 
зориулалттай хуучин байр худалдаж авч өгсөн ба тухайн МСҮТ-ийн нягтлан бодох бүртгэлд уг барилгыг 
хүлээж авах үеийн ямар ч бүртгэл байхгүй байсан ба компаниас ирүүлсэн гурван талт гэрээнд үндэслэн 
тохирууллаа. 

 “Монголросцветмет” ХХК нь анхны тайландаа төрийн бус байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийг тусгаж 
өгсөн тул, компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч, тохируулсан. 

 “Шинь шинь” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайлангийн бусад хандив хэсэгт 600.0 мянган төгрөгийн 
төрийн бус байгууллагад өгсөн хандивыг мянгачлаагүй дүнгээр тусгаснаас 600,000.0 мянган төгрөгийн 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ залруулж ирүүлсэн тул 
компани талд хасч, тохируулсан.  

 “Шинэ шивээ” ХХК нь санаачлагын албанд өгсөн тайлангийн бусад хандив хэсэгт 32,000.0 мянган 
төгрөгийн хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгаж өгсөн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ төрийн бус байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг гэж ирүүлсэн тул хасч, 
тохируулсан. 
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Хавсралт Б. Хамрагдсан компаниудын жагсаалт 
 

      
(Мянган төгрөгөөр) 

д/д Компанийн нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Тохируулгын 
дараах 
Засгийн 

газрын дүн 

д/д Компанийн нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Тохируулгын 
дараах 
Засгийн 

газрын дүн 

1 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 
зэс 
молибдены 
баяжмал 

548,545,771.1 101 Каскейд майнинг ХХК 
хайгуул-
төмөр 

369,777.1 

2 Оюу толгой ХХК 
хайгуул-алт, 
зэс 

398,355,763.9 102 Эмээлт майнз ХХК хайгуул-уран 366,069.8 

3 
Эрдэнэс таван толгой 
ХК 

нүүрс 339,812,394.3 103 Их Хан Уул ХХК алт 354,655.1 

4 Тавантолгой ХХК нүүрс 168,935,591.9 104 Орчлон орд ХХК хайгуул 341,363.3 

5 Монгол Алт МАК ХХК нүүрс 158,504,558.1 105 Бэрэн майнинг ХХК 
хайгуул-
төмрийн 
хүдэр 

325,404.0 

6 Энержи ресурс ХХК нүүрс 83,726,391.2 106 Зө Юү Э ХХК төмөр 322,167.7 

7 Саусгоби сэндс ХХК нүүрс 64,875,778.0 107 Гүнбилэг трейд ХХК хайгуул-алт 309,106.0 

8 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

газрын тос 59,054,962.8 108 Буман-Олз ХХК нүүрс 306,852.4 

9 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

төмрийн 
хүдэр 

39,981,220.5 109 Эрдэс холдинг ХХК 
төмрийн 
хүдэр 

294,627.1 

10 Магнай трейд  ХХК 
хайгуул-
газрын тос 

36,474,348.7 110 Эрдэнэ жас ХХК 
хайгуул-алт, 
зэс 

293,802.1 

11 
Доншен газрын тос 
ХХК 

газрын тос 25,002,743.0 111 Монгол метал майнинг ХХК төмөр 292,936.0 

12 Цайртминерал ХХК цайр 22,772,737.3 112 Монгол газар ХХК хайгуул-алт 291,525.8 

13 Бороо гоулд ХХК алт 21,098,958.4 113 Эс Би Эф ХХК алт 287,903.7 

14 Алтайн хүдэр ХХК төмөр 19,594,215.0 114 Агммайнинг ХХК хайгуул-алт 286,631.7 

15 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

нүүрс 18,535,111.9 115 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК хайгуул-алт 285,623.7 

16 Шинь Шинь ХХК хар тугалга 11,975,812.3 116 Занадуметалс монголиа ХХК хайгуул 285,310.2 

17 
Монголросцветмет 
ХХК 

жонш 10,758,758.9 117 Геомин ХХК хайгуул 278,571.9 

18 Багануур ХК нүүрс 7,820,404.5 118 Эн Пи Ай ХХК 
хайгуул-
газрын тос 

277,594.9 

19 Мон полимет ХХК алт 5,347,116.5 119 Жей Кей Эм Кей ХХК алт 276,120.7 

20 
Жем Интернэйшнл 
ХХК 

хайгуул-жонш 4,742,650.0 120 Ээрмэл ХХК хайгуул 275,917.6 

21 Олон овоот гоулд ХХК алт 4,584,264.0 121 Монголчехметалл ХХК жонш 272,399.4 

22 
Сентерра гоулд 
монголиа ХХК 

хайгуул-алт 4,333,825.0 122 Кью Жи Экс Монгол ХХК хайгуул 269,714.2 

23 Мо Эн Ко ХХК нүүрс 3,559,026.3 123 Дацан трейд ХХК алт 263,726.8 

24 Шижир алт ХХК алт 3,284,939.1 124 МЕС ХХК элс хайрга 262,493.4 

25 Очир-Ундраа ХХК хайгуул-алт 3,256,881.9 125 Улзгол ХХК алт 261,126.3 

26 
Мон дулаан трейд  
ХХК 

алт 2,472,907.1 126 Самтан морес ХХК хайгуул 259,830.4 

27 Шивээ овоо ХК нүүрс 2,430,762.1 127 Монгол цамхаг ХХК хайгуул 252,217.6 

28 
Анхай интернэшнл 
ХХК 

төмөр 2,263,556.6 128 Камекс /Camex/ ХХК хайгуул 245,712.1 

29 Гацуурт ХХК алт 2,174,431.5 129 Гоби консолидетед ХХК хайгуул 244,741.0 

30 Марко поло ХХК алт 2,161,531.1 130 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК хайгуул 240,030.8 

31 Кожеговь ХХК хайгуул-уран 1,984,124.7 131 Эжбалей ХХК 
хайгуул-алт, 
зэс 

238,890.3 

32 Эрэл ХХК алт 1,971,758.4 132 Монгол алтай ресорсиз ХХК хайгуул 235,297.0 

33 Шарын гол ХК нүүрс 1,889,845.6 133 Хургатай хайрхан ХХК хайгуул 234,406.2 

34 АУМ ХХК алт 1,643,135.3 134 Адил оч ХХК жонш 232,111.4 

35 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК 
хайгуул-алт, 
зэс 

1,468,036.2 135 Броад ХХК нүүрс 231,975.2 

36 ОНТРЭ ХХК хайгуул-алт 1,462,549.2 136 Хоту ХХК алт 229,360.9 

37 Хера Инвестмент ХХК хайгуул 1,449,446.8 137 Цэвдэг ХХК алт 228,144.0 

38 Лутчулуу ХХК төмөр 1,444,816.2 138 Баянтээг ХХК нүүрс 223,684.0 

39 Өрмөн-Уул ХХК алт 1,407,118.2 139 Бэрх ресорсиз ХХК хайгуул 216,165.6 

40 
Хангад эксплорэшн 
ХХК 

хайгуул-нүүрс 1,405,806.0 140 Монгол ураниум ресурс ХХК 
хайгуул-
төмөр 

214,826.3 
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Хавсралт Б. Хамрагдсан компаниудын жагсаалт 
 

      
(Мянган төгрөгөөр) 

д/д Компанийн нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Тохируулгын 
дараах 
Засгийн 

газрын дүн 

д/д Компанийн нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Тохируулгын 
дараах 
Засгийн 

газрын дүн 

41 
Пибоди винсвей 
ресорсез ХХК 

хайгуул 1,364,417.4 141 Таац мөрөн ХХК алт 193,897.5 

42 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

нүүрс 1,224,212.2 142 Монголрудпром ХХК жонш 182,566.6 

43 Шанлун ХХК цайр 1,186,197.1 143 Си Эм Кэй Ай ХХК жонш 181,877.7 

44 Баян эрч ХХК хайгуул 1,175,130.2 144 Дун эрдэнэ ХХК алт 179,480.7 

45 Казмон контакт ХХК хайгуул 1,165,970.9 145 Ханшижир ХХК алт 173,729.0 

46 Хуади куонез ХХК хайгуул 1,146,624.9 146 Азиагоулд монголиа ХХК хайгуул 171,965.8 

47 Андын илч ХХК нүүрс 1,114,500.0 147 Жи Эл Ди Ви ХХК нүүрс 171,220.3 

48 Тефис Майнинг ХХК хайгуул 1,102,887.5 148 Монголжүюаньли ХХК жонш 164,037.1 

49 
Алтан дорнод монгол 
ХХК 

алт 1,082,330.2 149 ЗБАА ХХК хайгуул 163,191.4 

50 Петро матад ХХК 
хайгуул-
газрын тос 

1,002,326.2 150 Хотгор шанага ХХК нүүрс 159,310.4 

51 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 
хайгуул-алт, 
зэс 

998,236.1 151 Хотгор ХХК нүүрс 156,559.7 

52 Тэн хун ХХК алт 983,865.5 152 Белгравия майнинг ХХК хайгуул 149,686.5 

53 Зараяа холдингс ХХК хайгуул 968,250.6 153 Голден гоби майнинг ХХК хайгуул 148,888.3 

54 Дэлгэр-Орчлон ХХК хайгуул 914,164.3 154 Бүүргэнт ХХК алт 148,039.0 

55 Жамп алт ХХК алт 912,862.0 155 Хар тарвагатай ХК нүүрс 146,322.0 

56 
Голден сий петролиум 
ХХК 

хайгуул-
газрын тос 

866,103.4 156 Сод газар ХХК хайгуул 144,015.1 

57 
Гоби энержи партнерс 
ХХК 

хайгуул-
газрын тос 

863,007.8 157 Могойн гол ХК нүүрс 137,658.9 

58 Зон хэн юу тиан ХХК 
хайгуул-
газрын тос 

835,318.5 158 Лоншэнда ХХК хайгуул 136,485.3 

59 Алшаахайрхан ХХК хайгуул 824,638.0 159 Хүрээ дэл ХХК хайгуул-жонш 136,374.7 

60 Булган гангат ХХК алт 822,258.0 160 Си Си И Эм ХХК хайгуул-нүүрс 135,940.9 

61 Одод гоулд ХХК алт 753,046.0 161 Жотойн бажууна ХХК алт 135,146.4 

62 Рэмет ХХК төмөр 722,629.4 162 Дорнын хүдэр ХХК 
төмрийн 
хүдэр 

131,937.8 

63 Бэрэн групп ХХК 
төмрийн 
хүдэр 

683,612.7 163 Жи Эс Би майнинг ХХК хайгуул-алт 129,891.1 

64 Эрдэнэс МГЛ ХХК хайгуул-нүүрс 654,227.0 164 Болд фо ар да ХХК нүүрс 126,526.4 

65 Мон Лаа төмөр 654,188.4 165 Баянтэгш импекс ХХК жонш 126,387.4 

66 
Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

хайгуул-
алт,зэс 

642,943.7 166 Андын тэмүүлэл ХХК алт 125,086.8 

67 Рэдхил Монголиа ХХК нүүрс 642,758.4 167 Мон ажнай ХХК нүүрс 124,390.9 

68 Шинэ шивээ ХХК хайгуул 629,022.4 168 Гурван зам ХХК хайгуул-нүүрс 123,554.7 

69 Монголболгаргео ХХК алт 604,668.2 169 Си Өү Эй Эл ХХК хайгуул-нүүрс 120,984.9 

70 Дун Юань ХХК хар тугалга 598,911.7 170 Баялаг орд ХХК нүүрс 120,836.6 

71 Капкорп монголиа ХХК 
хайгуул-
газрын тос 

570,037.3 171 Бумбат ресорсес ХХК хайгуул 115,141.4 

72 
Гоби-эксплорэйшн 
ХХК 

хайгуул 568,206.0 172 Оюут улаан ХХК 
хайгуул-алт, 
зэс 

114,065.9 

73 Адуунчулуун ХХК нүүрс 563,911.0 173 Гурвантөхөм ХХК алт 110,177.6 

74 Жинхуа орд ХХК төмөр 558,974.3 174 Олова ХХК 
хайгуул-
цагаан 
тугалга 

109,101.2 

75 Си Си Эм ХХК хайгуул-нүүрс 531,912.6 175 Бэрх-Уул ХХК нүүрс 104,397.8 

76 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

хайгуул-алт 495,496.2 176 Чингисийн хар алт ХХК нүүрс 104,208.4 

77 Терра-Энержи ХХК хайгуул-нүүрс 487,481.5 177 Төгрөг нуурын энержи ХХК нүүрс 101,426.4 

78 ГБНБ ХХК Алт 484,801.0 178 Үүртгоулд ХХК алт 94,726.6 

79 
Бату Майнинг Монгол 
ХХК 

хайгуул 474,418.3 179 Хэрлэн энерго ХХК жонш 90,847.9 

80 
Мөнх ноён суварга 
ХХК 

нүүрс 473,797.9 180 Илт гоулд ХХК алт 76,398.5 
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Хавсралт Б. Хамрагдсан компаниудын жагсаалт 
 

      
(Мянган төгрөгөөр) 

д/д Компанийн нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Тохируулгын 
дараах 
Засгийн 

газрын дүн 

д/д Компанийн нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Тохируулгын 
дараах 
Засгийн 

газрын дүн 

81 Тиенжинсанжо ХХК хайгуул 471,757.1 181 Кэй Ви Пи ХХК хайгуул-алт 74,400.6 

82 Синчи-Ойл ХХК хайгуул 461,573.8 182 Эф Эм Ай ХХК хайгуул-алт 71,384.5 

83 Ти Би И ХХК хайгуул 461,104.5 183 Зуунмод Уул ХХК алт 67,035.8 

84 Коммод ХХК жонш 450,934.8 184 Хүслэмж ХХК алт 66,650.3 

85 
Их монгол майнинг 
ХХК 

хайгуул 450,547.8 185 Хурай ХХК алт 65,383.5 

86 
М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

хайгуул-
газрын тос 

448,102.6 186 Буд инвест ХХК алт 63,783.6 

87 Бумбат ХХК алт 428,871.1 187 Тайшэн девелопмент ХХК 
хайгуул-
төмөр 

61,976.2 

88 
Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

хайгуул-
газрын тос 

423,803.3 188 Петрокоал ХХК нүүрс 59,121.1 

89 Шэйман ХХК 
хайгуул-
газрын тос 

423,618.1 189 Авдар баян ХХК алт 56,562.8 

90 Голден крос ХХК хайгуул 421,592.5 190 Айвуун тэс ХХК Алт 56,533.2 

91 Гүнбилэг гоулд ХХК хайгуул 417,530.8 191 Баяжмал алт ХХК алт 56,090.8 

92 Дадизи юиан ХХК алт 413,031.8 192 Хос хас ХХК алт 54,462.1 

93 Эм Си Ти Ти ХХК жонш 407,118.2 193 
Биг Могул Коул энд Энержи 
ХХК 

нүүрс 53,317.7 

94 Эрвэн хүдэр ХХК 
хайгуул-
төмрийн 
хүдэр 

404,020.2 194 Пенинсуламайнинг ХХК хайгуул-алт 40,336.3 

95 Шар нарст ХХК алт 402,386.8 195 Монгол-Алт ХХК хайгуул 37,997.3 

96 Нордвинд ХХК жонш 396,230.5 196 Алтай хангай бүрд ХХК Алт 28,039.9 

97 
Эй Пи И Экс Пи Ар Өү 
ХХК 

хайгуул-
газрын тос 

395,379.2 197 
Вестерн проспектор 
монголиа ХХК 

хайгуул-уран 23,655.4 

98 Жи Энд Юу Голд ХХК алт 395,255.6 198 
Трейжа маунтайн 
интернэшнл майнинг ХХК 

бар/мат-л 
(баргилт 
чулуу) 

19,987.5 

99 Хүдэн ХХК нүүрс 376,116.4 199 Хунанжинлэн ХХК алт 323.2 

100 Сонор трейд ХХК алт 370,360.5 200 МГМК ХХК төмөр - 

  
    

Нийт 
 

2,150,734,066.8 
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Хавсралт В (а). Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд-(Яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллага, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

(Мян.төг) 

д/
д 

Компанийн нэрс 
Регистр

ийн 
дугаар 

ТЕГ ГЕГ АМГ, ЦЭГ НДЕГ ХХҮГ 
ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, 

МХЕГ 
АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, 

ЦЭГ 
Орон нутгийн 
засаг захиргаа 

Хот, 
дүүрэг, 

орон 
нутаг 

Хот, дүүрэг, орон 
нутаг 

БОАЖЯ 

 Бүгд 
/мянган 

төгрөгөөр
/  

 Àæ 
àõóé

í 
íýãæ
èéí 

îðëî
ãûí 

àëáà
í 

òàòâ
àð   

 ¯ë 
õºäëº

õ 
õºðºíã

èéí 
àëáàí 
òàòâàð 
/орон 
нутаг/                

 
Àâòîòý
ýâýð, 
ººðºº 
ÿâàã÷ 
õýðýãñ
ëèéí 

àëáàí 
òàòâàð 
/орон 
нутаг/  

 Газрын 
төлбөр 
/орон 
нутаг/  

 Ус, 
рашаа

н 
ашигл
асны 
төлбө

р 
/орон 
нутаг/  

 
Агаа
рын 
бохи
рдл
ын 

төлб
өр 

/улс
ын 

төсө
в/  

 
Автоб
ензин, 
дизел
ийн 

түлшн
ий 

онцгой 
албан 
татвар  

 Àøèãò 
ìàëòì
àëûí 
àøèãë
àëòûí 
áîëîí 
õàéãóó
ëûí 

òóñãàé 
çºâøº
ºðëèé

í 
òºëáº

ð                

 
Óëñûí 
òºñâèé

í 
õºðºíã

ººð 
õàéãóó

ë 
õèéñýí 
îðäûí 
íºõºí 
òºëáº

ð  

 
Нийгмий
н болон 
эрүүл 

мэндийн 
даатгал

ын 
шимтгэл  

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëò

ýí, 
àæèë÷íû 
àæëûí 
áàéðíû 
òºëáºð 
/улсын 
төсөв/  

 
Торгуу

ль 
/улсын 
төсөв/  

 
Торгуул
ь /орон 
нутаг/  

 Яам, 
төрийн 

захиргаа
ны 

байгуул
лагад 
төлсөн 

тэмдэгти
йн 

хураамж   

 Яам, 
төрийн 

захиргаан
ы 

байгуулла
гад төлсөн 
үйлчилгээ
ний хөлс  

 
Нутгий

н 
захирг
ааны 

байгуу
ллагад 
төлсөн 
тэмдэг
тийн 
хураа

мж  

 Нутгийн 
захиргаа

ны 
байгуул
лагад 
төлсөн 
үйлчилг
ээний 
хөлс  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ÿàì, 

àãåíòëàã 
¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-
ýýñ 

àéìàãò 
¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí 

ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-
ýýñ ñóì, 
дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí 

ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаал

ах 
зардлын 

50 
хувийг 
тусгай 

дансанд 
шилжүү
лсэн дүн  

  
  

1.1.1 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 1.2.9 1.1.4 1.1.7 1.2.1 1.1.13 1.2.2 1.6.1 2.5.1 
1.1.9-
1.1.12, 
1.3.2 

1.3.4, 1.3.3 2.3.1 2.3.2 3.2.1-3.2.2 
3.2.3-
3.2.4 

3.2.5-
3.2.6 

3.1.1 
 

1 
Азиагоулд монголиа 
ХХК 

2678179 - - - - - - - - - - - - - - (1,036) - - - - - - (1,036) 

2 Алтай хангай бүрд ХХК 5029953 - - - (1,893) - - - - - - - - - - - - - - - - - (1,893) 

3 Алтайн хүдэр ХХК 5095549 - - - (602) - - - - - - 7,146 - (1,131) - 1,414 - - - - (1,563) - 5,264 

4 АУМ ХХК 5056721 - - - - - - - - - - - - - - - - - (500) - - - (500) 

5 Баяжмал алт ХХК 2861429 - - - - - - - - - - - - - - (650) - - - - - - (650) 

6 Баян эрч ХХК 5023998 - - (1,216) 260 - - - - - - (115,279) 162 - - 213 - - - - - - (115,860) 

7 
Биг Могул Коул энд 
Энержи ХХК 

5369223 - - - - (507) - - - - - - - - - - - - - - - - (507) 

8 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2855119 - - - - - - - - - - - - - - (9,243) - - - - - - (9,243) 

9 Бороо гоулд ХХК 2094533 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (37,362) - - (37,362) 

10 Бэрх ресорсиз ХХК 5210402 - - - - - - - - - - (2,808) - - - (66) - - - - - (450) (3,324) 

11 Гацуурт ХХК 2054701 - - - (33,897) - - - - - 168,044 3,586 - - - 8,119 - - - - - - 145,852 

12 Геомин ХХК 2866773 - - - - (600) - - - - - - - - - - - - - - - - (600) 

13 Гоби консолидетед ХХК 5426952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (500) - (500) 

14 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

2862468 - - - - - - - - - - - - - - - - (340) - (15,000) (3,223) - (18,563) 

15 Гүнбилэг гоулд ХХК 5215757 15 - - - - - - (296) 22,009 - - 1,000 - - 952 (1,800) - - - - - 21,880 

16 Гүнбилэг трейд ХХК 2765853 750 - (15) - - - - 28,761 - - - 7,159 - - 20,862 - - - - - - 57,518 

17 Дадизи юиан ХХК 5179173 - - (5,112) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5,112) 

18 Дацан трейд ХХК 2061848 - - - - - - - - - - - - - - (36) - - - - - - (36) 

19 Их монгол майнинг ХХК 5014131 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (400) (400) 

20 Казмон контакт ХХК 5041538 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1,200) - - (1,200) 

21 Коммод ХХК 2685841 - - - (2,451) - - - - - (0) - - - - - - - - - - - (2,451) 

22 Лутчулуу ХХК 5396662 - - - - - - - - - - - - - - (9,605) - - - - - - (9,605) 

23 Мо Эн Ко ХХК 5141583 - - - - - - - - - - - - - - - - - (2,000) (4,618) (300) - (6,918) 

24 
Монгол метал майнинг 
ХХК 

5239168 - - - - - - - - - 1,580 - - - - - - - - - - - 1,580 

25 
Монгол ураниум ресурс 
ХХК 

5150884 - - - - - - - 11,848 - - - - - - - - - - - - - 11,848 

26 Монгол-Алт ХХК 2024101 - - - - - - - - - - - - - - 4,710 - - - - - - 4,710 

27 Монголболгаргео ХХК 2550245 - (7,945) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (7,945) 

28 Монголросцветмет ХХК 2550466 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1,000) - - (1,000) 

29 Монголчехметалл ХХК 5051134 - - - - - - - - - - - 9,982 (739) - - - - - - - - 9,243 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (а). Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд-(Яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллага, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

(Мян.төг) 

д/
д 

Компанийн нэрс 
Регистр

ийн 
дугаар 

ТЕГ ГЕГ АМГ, ЦЭГ НДЕГ ХХҮГ 
ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, 

МХЕГ 
АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, 

ЦЭГ 
Орон нутгийн 
засаг захиргаа 

Хот, 
дүүрэг, 

орон 
нутаг 

Хот, дүүрэг, орон 
нутаг 

БОАЖЯ 

 Бүгд 
/мянган 

төгрөгөөр
/  

 Àæ 
àõóé

í 
íýãæ
èéí 

îðëî
ãûí 

àëáà
í 

òàòâ
àð   

 ¯ë 
õºäëº

õ 
õºðºíã

èéí 
àëáàí 
òàòâàð 
/орон 
нутаг/                

 
Àâòîòý
ýâýð, 
ººðºº 
ÿâàã÷ 
õýðýãñ
ëèéí 

àëáàí 
òàòâàð 
/орон 
нутаг/  

 Газрын 
төлбөр 
/орон 
нутаг/  

 Ус, 
рашаа

н 
ашигл
асны 
төлбө

р 
/орон 
нутаг/  

 
Агаа
рын 
бохи
рдл
ын 

төлб
өр 

/улс
ын 

төсө
в/  

 
Автоб
ензин, 
дизел
ийн 

түлшн
ий 

онцгой 
албан 
татвар  

 Àøèãò 
ìàëòì
àëûí 
àøèãë
àëòûí 
áîëîí 
õàéãóó
ëûí 

òóñãàé 
çºâøº
ºðëèé

í 
òºëáº

ð                

 
Óëñûí 
òºñâèé

í 
õºðºíã

ººð 
õàéãóó

ë 
õèéñýí 
îðäûí 
íºõºí 
òºëáº

ð  

 
Нийгмий
н болон 
эрүүл 

мэндийн 
даатгал

ын 
шимтгэл  

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëò

ýí, 
àæèë÷íû 
àæëûí 
áàéðíû 
òºëáºð 
/улсын 
төсөв/  

 
Торгуу

ль 
/улсын 
төсөв/  

 
Торгуул
ь /орон 
нутаг/  

 Яам, 
төрийн 

захиргаа
ны 

байгуул
лагад 
төлсөн 

тэмдэгти
йн 

хураамж   

 Яам, 
төрийн 

захиргаан
ы 

байгуулла
гад төлсөн 
үйлчилгээ
ний хөлс  

 
Нутгий

н 
захирг
ааны 

байгуу
ллагад 
төлсөн 
тэмдэг
тийн 
хураа

мж  

 Нутгийн 
захиргаа

ны 
байгуул
лагад 
төлсөн 
үйлчилг
ээний 
хөлс  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ÿàì, 

àãåíòëàã 
¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-
ýýñ 

àéìàãò 
¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí 

ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-
ýýñ ñóì, 
дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí 

ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаал

ах 
зардлын 

50 
хувийг 
тусгай 

дансанд 
шилжүү
лсэн дүн  

  
  

1.1.1 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 1.2.9 1.1.4 1.1.7 1.2.1 1.1.13 1.2.2 1.6.1 2.5.1 
1.1.9-
1.1.12, 
1.3.2 

1.3.4, 1.3.3 2.3.1 2.3.2 3.2.1-3.2.2 
3.2.3-
3.2.4 

3.2.5-
3.2.6 

3.1.1 
 

30 Мөнх ноён суварга ХХК 5314577 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6,412) - (6,412) 

31 Нордвинд ХХК 5003539 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,652 - - - - 5,652 

32 Олон овоот гоулд ХХК 5099005 - - - - - (452) - - - (0) - - - - - - - - - (570) - (1,022) 

33 Очир-Ундраа ХХК 2659603 - - 26 - - - 2,775 - - - - - - - - - - - - - - 2,800 

34 Оюу толгой ХХК 2657457 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2,700) - - (2,700) 

35 Оюут улаан ХХК 2678187 - - (148) - (300) - - - - - - - - - - - - - - - - (448) 

36 Петро матад ХХК 2867095 - - - - - - - - - - - - - - (293) - - - - - - (293) 

37 Рэдхил Монголиа ХХК 5068827 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4,353) - - (4,353) 

38 Саусгоби сэндс ХХК 5084555 - - - - - - - 0 - - - - - - (704) - - - (5,938) 0 - (6,642) 

39 Сод газар ХХК 5031974 - - - (91) - - - - - - - - - - - - - - (8,950) - - (9,041) 

40 
Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2777223 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (500) - (500) 

41 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

2873575 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2,300) - (2,300) 

42 Тэн хун ХХК 2839717 - - 285 - - - - - - 0 0 - - - (105) - - - - - - 180 

43 Хангад эксплорэшн ХХК 2887134 - - - - - - - - - - - - - - 4,204 - - - - (10,167) - (5,963) 

44 Ханшижир ХХК 2608758 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (150) - (150) 

45 Хотгор шанага ХХК 2662647 - - - - - - - - - - (11,332) - (250) - (520) - - - - - - (12,102) 

46 Хүрээ дэл ХХК 2697734 - - - - - - - - - - - - - - 669 - - - - - - 669 

47 Цайртминерал ХХК 2548747 - - - - - - - (0) - - - - - (5,652) (1,271) - - - - - - (6,923) 

48 Чингисийн хар алт ХХК 5031869 - - - - - - - - - - - - - - (138) - - - - - (2,750) (2,888) 

49 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

2697947 - - - - - - - - - 0 - - - (967) (10,664) - - - - - - (11,631) 

50 Шар нарст ХХК 2618621 - - - - - (171) - - - - - - - - - - - - - - - (171) 

51 Шарын гол ХК 2050374 - - - - - - - 1,041 - - - - - - 3,550 - - - - (2,004) - 2,587 

52 Шивээ овоо ХК 2004879 - - - - - - - - - - - - - (800) - - - - - - - (800) 

53 Шижир алт ХХК 2072947 - - - - - - - - - - - - - - (412) - - - - - - (412) 

54 Шинь Шинь ХХК 2830213 - - - - - - - - - - - - (4,540) 3,661 (149) (951) (17,406) (9,528) (2,180) (3,300) - (34,394) 

55 
Шинэ Илион Нэн Юань 
ХХК 

5250862 - - - - - - - - - - - (4,690) - 160 3,838 - - - - - - (692) 

56 
Эм Ар Си Эм Жи Эл 
ХХК 

5402166 - - - - - - - - - - - - - - 4,650 - - - - - - 4,650 

57 Эм Си Ти Ти ХХК 5015243 - - - - - - - - - - (26,525) - - - 70 - - - - - - (26,454) 

58 Эмээлт майнз ХХК 2776804 - - - - - - - (0) - - - - - (103) - - - - - - - (103) 

59 Энержи ресурс ХХК 2887746 - - - - - - - - - - - - - (5,764) 1,468 - - - - - - (4,296) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (а). Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд-(Яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллага, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

(Мян.төг) 

д/
д 

Компанийн нэрс 
Регистр

ийн 
дугаар 

ТЕГ ГЕГ АМГ, ЦЭГ НДЕГ ХХҮГ 
ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, 

МХЕГ 
АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, 

ЦЭГ 
Орон нутгийн 
засаг захиргаа 

Хот, 
дүүрэг, 

орон 
нутаг 

Хот, дүүрэг, орон 
нутаг 

БОАЖЯ 

 Бүгд 
/мянган 

төгрөгөөр
/  

 Àæ 
àõóé

í 
íýãæ
èéí 

îðëî
ãûí 

àëáà
í 

òàòâ
àð   

 ¯ë 
õºäëº

õ 
õºðºíã

èéí 
àëáàí 
òàòâàð 
/орон 
нутаг/                

 
Àâòîòý
ýâýð, 
ººðºº 
ÿâàã÷ 
õýðýãñ
ëèéí 

àëáàí 
òàòâàð 
/орон 
нутаг/  

 Газрын 
төлбөр 
/орон 
нутаг/  

 Ус, 
рашаа

н 
ашигл
асны 
төлбө

р 
/орон 
нутаг/  

 
Агаа
рын 
бохи
рдл
ын 

төлб
өр 

/улс
ын 

төсө
в/  

 
Автоб
ензин, 
дизел
ийн 

түлшн
ий 

онцгой 
албан 
татвар  

 Àøèãò 
ìàëòì
àëûí 
àøèãë
àëòûí 
áîëîí 
õàéãóó
ëûí 

òóñãàé 
çºâøº
ºðëèé

í 
òºëáº

ð                

 
Óëñûí 
òºñâèé

í 
õºðºíã

ººð 
õàéãóó

ë 
õèéñýí 
îðäûí 
íºõºí 
òºëáº

ð  

 
Нийгмий
н болон 
эрүүл 

мэндийн 
даатгал

ын 
шимтгэл  

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëò

ýí, 
àæèë÷íû 
àæëûí 
áàéðíû 
òºëáºð 
/улсын 
төсөв/  

 
Торгуу

ль 
/улсын 
төсөв/  

 
Торгуул
ь /орон 
нутаг/  

 Яам, 
төрийн 

захиргаа
ны 

байгуул
лагад 
төлсөн 

тэмдэгти
йн 

хураамж   

 Яам, 
төрийн 

захиргаан
ы 

байгуулла
гад төлсөн 
үйлчилгээ
ний хөлс  

 
Нутгий

н 
захирг
ааны 

байгуу
ллагад 
төлсөн 
тэмдэг
тийн 
хураа

мж  

 Нутгийн 
захиргаа

ны 
байгуул
лагад 
төлсөн 
үйлчилг
ээний 
хөлс  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ÿàì, 

àãåíòëàã 
¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-
ýýñ 

àéìàãò 
¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí 

ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-
ýýñ ñóì, 
дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí 

ба 
мөнгөн 

бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаал

ах 
зардлын 

50 
хувийг 
тусгай 

дансанд 
шилжүү
лсэн дүн  

  
  

1.1.1 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 1.2.9 1.1.4 1.1.7 1.2.1 1.1.13 1.2.2 1.6.1 2.5.1 
1.1.9-
1.1.12, 
1.3.2 

1.3.4, 1.3.3 2.3.1 2.3.2 3.2.1-3.2.2 
3.2.3-
3.2.4 

3.2.5-
3.2.6 

3.1.1 
 

60 Эрвэн хүдэр ХХК 5069068 - - - - - - - - - - - - - - (2,401) - - - - - - (2,401) 

61 Эрдэнэ жас ХХК 2715619 - - - - - - - - - - - - - - 2,744 - - - - (11,000) - (8,256) 

62 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192 - - - - - - - - - - - - - - 8,366 - - - - - - 8,366 

63 Эрдэс холдинг ХХК 2655772 - - - (3,795) (2,737) - - - - - - - - - (40) - - - - - - (6,572) 

64 Эрэл ХХК 2027194 - - - - - (355) - - - - - - - (3,250) 15,430 (29) (75) - (500) - - 11,221 

65 Эс Би Эф ХХК 5184851 - - 114 - - - - - - - - - - - 1,992 - - - - - - 2,106 

66 Эф Эм Ай ХХК 5209552 - - - - - - - - - - - - - - 12,550 - - - - - (700) 11,850 

  ДҮН 
 

765 (7,945) (6,065) (42,469) (4,144) (978) 2,775 41,354 22,009 169,623 (145,211) 13,612 (6,660) (12,715) 58,469 (2,780) (12,170) (12,028) (83,802) (41,989) (4,300) (74,650) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Татвар, ЭМНДШимтгэл 

    

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Àæ àõóéí 

íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð 

Гүнбилэг гоулд ХХК 15 

Компани анхны тайландаа 

тусгасан, харин ЗГ анхны 

тайландаа тусгаагүй байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй. 

Компанид дахин хандаж, олон удаа утсаар 

шаардсан боловч, хариу өгөөгүй. 

Гүнбилэг трейд ХХК 750 

Компани анхны тайландаа 

тусгасан, харин ЗГ анхны 

тайландаа тусгаагүй байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй. 

Компанид дахин хандаж, олон удаа утсаар 

шаардсан боловч, хариу өгөөгүй. 

Дүн 

 

765 

   

Автобинзен, 

дизелийн 

түлшний онцгой 

албан татвар 

"Очир-Ундраа" ХХК 2,775 

ЗГ анхны тайландаа тусгасан, 

харин компани тайландаа 

тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Хариу 

мэдээлэл өгсөн боловч уг татварыг 

төлсөн талаар дурьдаагүй. 

Компанид дахин хандахад тухайн дүнг манайх 

төлөөгүй, хариуцахгүй гэж ирүүлсэн. 

Дүн 

 

2,775 

   

Үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн 

албан татвар 

Монголболгаргео 

ХХК 
(7,945) 

ЗГ анхны тайландаа орон 

нутгийн төсөвт төлсөн дүнг 

тусгаагүй байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Нийслэлийн татварын газарт 

албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл 

авсан боловч тус компанийн харьцдаг 

дүүргийн татварын хэлтсээс тодруулах 

тухай хариу өгсөн. 

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст хандсан 

боловч уг төлөлт байхгүй байна гэсэн хариу өгсөн. 

Компанид дахин хандахад бэлэн мөнгөний кассын 

тайланд уг татварыг төлсөн гэсэн гүйлгээ байгаа 

боловч анхан шатны баримт нь олдохгүй байна 

гэсэн хариу өгсөн. 

Дүн 

 

(7,945) 

   

 

 

Баян-Эрч ХХК (1,216) 
Компани анхны тайландаа ЗГ-

ын дүнгээс илүү тусгасан. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 

мэдээлэл авсан. Компани анхны 

дүнгээрээ дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж 

өгсөн. 

Хоёр талд дахин хандсан боловч эхний тайланд 

тусгагдсан дүнгээр ирүүлсэн. 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Татвар, ЭМНДШимтгэл 

    

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

 

 

Автотээврийн 

болон өөрөө 

явагч 

хэрэгслийн 

албан татвар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гүнбилэг трейд ХХК (15) 

Компани анхны тайландаа 

тусгасан, харин ЗГ анхны 

тайландаа тусгаагүй байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй. 

Компанид дахин хандаж, олон удаа утсаар 

шаардсан боловч, хариу өгөөгүй. 

Дадизи Юиан ХХК (5,112) 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан, 

компани санаачлагын ажлын 

албанд тайлангаа гаргаж 

өгөөгүй. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээллээс 

хайхад байхгүй байсан учир харъялагдах 

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст 

албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компаниас анхан шатны баримтыг хувилуулж авч, 

дахин Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст 

хандахад манай дүүргийн татварын орлогын данс 

мөн боловч уг татварын дүнг шүүгээд олохгүй 

байна гэсэн хариу өгсөн. 

"Очир-Ундраа" ХХК 26 

Засгийн газар анхны тайландаа  

тусгасан, компани тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 

мэдээлэл авсан. Компани дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй. 

Компанид дахин хандахад манай компани 

автомашингүй, тухайн дүнг манайх төлөөгүй гэж 

ирүүлсэн. 

"Оюут-Улаан" ХХК (148) 

Компани анхны тайландаа 

тусгасан, харин ЗГ анхны 

тайландаа тусгаагүй байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

гаргаж ирүүлсэн дэлгээрнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн СБД-ийн татварын хэлтэст 

албан бичиг хүргүүлсэн. 

СБД-ийн татварын хэлтсээс уг татвар нь манай 

дансанд ороогүй байна гэсэн хариу ирсэн. 

"Тэн хун" ХХК 285 

Засгийн газар анхны тайландаа  

тусгасан, компани тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 

мэдээлэл авсан. Компани дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ анхны тайланд тусгасан 

дүнгээ тусгаж өгсөн. 

Компанид дахин хандаж, олон удаа утсаар 

шаардсан боловч, хариу өгөөгүй. 

Эс Би Эф ХХК 114 
Анхны тайландаа ЗГ илүү, 

компани дутуу тусгасан байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 

мэдээлэл авсан. Компани дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ анхны тайланд тусгасан 

дүнгээ тусгаж өгсөн. 

Компанид дахин хандахад хувийн машины татвар 

орсон байх  сайн мэдэхгүй гэсэн хариу өгсөн. 

Дүн 

 

(6,065) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Татвар, ЭМНДШимтгэл 

    

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Нийгмийн 

даатгалын 

шимтгэл, эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

хураамж 

Гацуурт ХХК 168,044 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд өгсөн тайландаа уг 

шимтгэлийг дутуу тусгасан 

байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлж, мэдээлэл 

авахад анхны тайланд тусгасан дүнгээ л 

гаргаж өгсөн. 

НДЕГ-ын мэдээлэлтэй өөрийн төлөлтийг тулгаад 

манай төлөлт биш, эсвэл өмнөх тайланд 

мэдээлэлээ дутуу ирүүлсэн тухайгаа тайлбар 

өгөхгүй, сүүлдээ утсаа ч авахгүй болсон. 

"Монгол металл 

майнинг" ХХК 
1,580 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд өгсөн тайландаа уг 

шимтгэлийг дутуу тусгасан 

байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлж, мэдээлэл 

авахад анхны тайланд тусгасан дүнгээ л 

гаргаж өгсөн. 

Нягтлан бодогч: анхны тайлагнасан дүнгээрээ зөв, 

энэ дүнгээрээ тайланд тусгагдсан. НДЕГ-аас 

ирүүлсэн дүнг мэдэхгүй байна гэсэн тайлбар өгсөн. 

Дүн 

 

169,623 

   

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төлбөрүүд 

     

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

1.2 Төлбөр 

     

Àøèãò ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí òóñãàé 

çºâøººðëèéí òºëáºð 

Гүнбилэг гоулд ХХК (296) 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд өгсөн тайландаа уг 

төлбөрийг илүү тусгасан байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах тухай 

албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 

өгөөгүй. Компанид дахин хандаж, олон удаа 

утсаар шаардсан боловч, хариу өгөөгүй. 

Гүнбилэг трейд ХХК 28,761 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд өгсөн тайландаа уг 

төлбөрийг дутуу тусгасан байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах тухай 

албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ анхны 

дүнгээ тусгаж өгсөн. Компанид дахин хандаж, 

олон удаа утсаар шаардсан боловч, хариу 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төлбөрүүд 

     

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

өгөөгүй. 

"Монгол ураниум 

ресурс" ХХК 
11,848 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд өгсөн тайландаа уг 

төлбөрийг дутуу тусгасан байна. 

Засгийн газрын дүнд АМГ болон Цөмийн 

энергийн газраас ирүүлсэн мэдээлэл багтсан 

ба тухайн дүнгүүдийн дэлгэрэнгүй задаргааг 

компанид танилцуулсан. 

Компани АМГ-тай ямар нэгэн тооцоо 

хийдэггүй, зөвхөн ЦЭГ-тай тооцоо хийдэг. Энэ 

төлбөрийг мэдэхгүй, өмнөх онд өөр 

удирдлага байсан, тэр хүний хийсэн гүйлгээ 

байх. Манайх хариуцахгүй гэж мэдэгдсэн. 

Шарын гол ХХК 1,041 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд өгсөн тайландаа уг 

төлбөрийг дутуу тусгасан байна. 

АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй 

нэг бүрчлэн тулгаж компани руу дахин 

хандсан. Компаниас төлөөгүй гэсэн хариу 

ирсэн тул АМГ руу дахин албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

АМГ-аас анхны дүнгээ тусгаж ирүүлсэн тул 

компанид дахин хандахад анхан шатны 

баримтаасаа хайгаад олохгүй байна гэсэн 

хариу өгсөн. 

Дүн 

 

41,354 

   

Óëñûí òºñâèéí 

õºðºíãººð õàéãóóë 

õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð 

Гүнбилэг гоулд ХХК 22,009 
Анхны тайландаа ЗГ тусгасан, 

харин компани тусгаагүй байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах тухай 

албан бичиг хүргүүлсэн. Хариу ирүүлсэн 

боловч уг төлбөрийн дүнг тусгаагүй байсан. 

Компанид дахин хандаж, олон удаа утсаар 

шаардсан боловч, хариу өгөөгүй. 

Дүн 

 

22,009 

   

Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òºëáºð 

Баян-Эрч ХХК (115,279) 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, 

компани уг төлбөрийг орхигдуулж 

тусгасан байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд ЗГ-ын 

дүнгээс илүү дүнгээр тусгагдаж ирсэн тул  

ХХҮГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. Тус газарт 

албан бичгээр хэд хэдэн удаа хандсан, мөн 

нэгтгэл тайлангийн ажлын хэсгийн гишүүдээс 

очиж ажилласан хэдий ч шаардлага хангасан 

ХХҮГ-ын бүтцийн өөрчлөлтөөс шалтгаалаад 

уг мэдээллийг гаргаж өгөх албан тушаалтан 

тодорхойгүй байсан нь нилээд их цаг хугацаа 

алдсан. ХХҮГ болон компаниуд руу олон удаа 

хандаж, мэдээлэл авсан хэдий ч өмнөх дүнгээ 

л дахин ирүүлж байгаа нь зөрүүг 

шийдвэрлэхэд хангалттай мэдээлэл болж 

Эм Си Ти Ти ХХК (26,525) 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, 

компани уг төлбөрийг дутуу 

тусгасан байна. 
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Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төлбөрүүд 

     

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Хотгор шанага ХХК (11,332) 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, 

компани уг төлбөрийг дутуу 

тусгасан байна. 

мэдээлэл авч чадаагүй. чадахгүй байна. 

Бэрх ресорсиз ХХК (2,808) 
Анхны тайланд компани ЗГ-ын 

дүнгээс илүү дүн тусгасан байсан. 

Гацуурт ХХК 3,586 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, 

компани уг төлбөрийг дутуу 

тусгасан байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ болон 

компанид албан бичиг хүргүүлж, хариу 

мэдээлэл авсан. Ирүүлсэн мэдээлэлдээ ЗГ нь 

анхны тайланд тусгасан дүнг нэмэгдүүлж, 

компани нь дутуу тусгаж өгсөн. 

Компанид дахин хэд хэдэн удаа хандсан 

боловч хариу өгөөгүй. 

Алтайн хүдэр ХХК 7,146 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд тайлангаа өгөөгүй, харин 

ЗГ тусгасан. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах тухай 

албан бичиг хүргүүлсэн. Хариу ирүүлсэн 

боловч уг төлбөрийн дүнг дутуу тусгаж өгсөн. 

Компанид дахин хандахад уг төлбөрийг 

төлөөгүй гэсэн тайлбар өгсөн. 

Дүн 

 

(145,211) 

   

Агаарын бохирдлын 

төлбөр 

"Олон овоот гоулд" 

ХХК 
(452) 

Анхны тайланд ЗГ тусгаагүй, харин 

компани тусгаж өгсөн. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  

Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст албан 

бичгээр хүргүүлж, хариуцсан байцаагчтай нь 

утсаар холбогдсон. 

Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст тухайн 

төлбөр ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн. 

Шар нарст ХХК (171) 
Анхны тайланд ЗГ тусгаагүй, харин 

компани тусгаж өгсөн. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 

СБД-ийн татварын хэлтэст албан бичиг 

хүргүүлсэн. Дахин компани руу хандахад 2011 

оны 4 сарын 26-нд СБД-ийн татварын хэлтэст 

төлсөн гэж ирүүлсэн. 

СБД-ийн татварын хэлтсээс манай дансанд уг 

төлбөр ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн. 

Эрэл ХХК (355) 
Анхны тайланд ЗГ тусгасан, харин 

компани илүү тусгаж өгсөн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 

мэдээлэл ирсэн боловч анхны тусгасан дүн 

Хоёр талын дүн зөрүүтэй дүнгийн шалтгааныг 

аль аль талаасаа тодорхойлж чадаагүй. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төлбөрүүд 

     

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

байсан. 

Дүн 

 

(978) 

   

Газрын төлбөр 

Гацуурт ХХК (33,897) 
Компани анхны тайландаа илүү 

тусгасан байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас  гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн. 

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ нь компанийн төлсөн 

төлбөрийн дүнгээс дутуу ирүүлсэн.  Компанид 

дахин хандсан боловч хариу ирүүлээгүй. 

Эрдэс холдинг ХХК (3,795) 
ЗГ нь анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Компани нэгтгэл тайлангийн явцад  анхны 

тайланд тусгасан дүнг хаана, хэзээ төлсөнийг 

дэлгэрэнгүй гаргаж өгөөгүй. 

Компани дэлгэрэнгүйгээр ирүүлээгүйн улмаас  

хаана төлсөн нь тодорхойгүй байгаа учраас 

тохируулах боломжгүй болсон. 

Коммод ХХК (2,451) 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн 

төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

мирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст хандаж 

мэдээлэл авсан. 

Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс уг 

төлбөрийн дүн тодорхойлогдож ирээгүй. 

Алтайхангай бүрд 

ХХК 
(1,893) 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн 

төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангын явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ТЕГ-с 

ирүүлсэн мэдээллээс хайхад байхгүй байсан 

учир  Хэнтий аймагийн татварын хэлтэст 

хандсан. Компани төлсөн гэсэн анхан шатны 

баримт нь Төрийн банкны 180000943 гэсэн 

төрийн сангийн дансанд 1,892.8 мянган төгрөг 

төлсөн гэж гаргаж өгсөн. 

Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс нь манай 

дансанд ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн. 

Алтайн хүдэр ХХК (602) 
Анхны тайландаа ЗГ тусгасан, 

харин компани тусгаагүй байна. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ЗГ-ын 

дүнгээс илүү тусгаж ирүүлсэн. ТЕГ-т дахин 

хандахад анхны дүнгээ ирүүлсэн. 

Компани руу дахин хандсан боловч хариу 

өгөөгүй. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төлбөрүүд 

     

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

"Сод газар" ХХК (91) 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн 

төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй 

байна. 

Тухайн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 

Нийслэлийн газрын албанд албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

НГА-наас компанийн тайлагнасан дүнгээс 

дутуу дүнгээр ирсэн. 

Баян-Эрч ХХК 260 
Компани ЗГ-ын дүнгээс их дүн 

тусгасан. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ болон 

Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын 

татварын хэлтсээс ирүүлсэн дүн нь 

компанийн дүнгээс илүү байсан. 

Компанид дахин хандсан боловч уг төлбөрийг 

төлсөн тухайгаа хариу тайлбар өгөөгүй. 

Дүн 

 

(42,469) 

   

Ус, рашаан 

ашигласны төлбөр 

Эрдэс холдинг ХХК (2,737) 
ЗГ анхны тайландаа дутуу 

тусгасан. 

Компани нэгтгэл тайлангийн явцад  анхны 

тайланд тусгасан дүнг хаана, хэзээ төлсөнийг 

дэлгэрэнгүй гаргаж өгөөгүй. 

Компани дэлгэрэнгүйгээр ирүүлээгүйн улмаас  

хаана төлсөн нь тодорхойгүй байгаа учраас 

тохируулах боломжгүй болсон. 

Геомин ХХК (600) 

ЗГ тайландаа тусгаагүй, компани 

санаачлагын ажлын албанд 

тайлангаа гаргаж өгөөгүй 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ ирүүлсэний дагуу  

Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтэст 

хандсан. Компаниас анхан шатны баримтыг 

хувилуулж авахад 3 удаагийн төлөлтөөр 

600.0 мянган төгрөг төлсөн байна. 

Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтсээс  уг 

төлбөр ороогүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул уг 

зөрүү шийдэгдээгүй. 

Биг могул коул энд 

энержи ХХК 
(507) 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн 

төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлээс хайхад байхгүй 

байсан учир Дундговь аймгийн Баянжаргалан 

сумын татварын хэлтэст хандсан. Компаниас 

анхан шатны баримтыг хувилуулж авахад 2 

удаагийн төлөлтөөр адилхан 1,006.74 мянган 

төгрөгийг төлсөн гэсэн хариу өгсөн. 

Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын 

татварын хэлтсээс 500.0 мянган төгрөгийн 

төлбөр дутуу ирсэн. 

"Оюут-Улаан" ХХК (300) ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн 

төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй 

Тухайн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 

татварын хэлтсээс тухайн дүн манай дансанд 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төлбөрүүд 

     

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

байна. татварын хэлтэст  албан бичиг хүргүүлсэн. ороогүй байна гэж ирүүлсэн. 

Дүн 

 

(1,407) 

   

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Хураамж үйлчилгээний хөлс-улсын төсөв 

    

      

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү (мян. 

төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Яам, төрийн 

захиргааны 

байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж 

Энержи ресурс ХХК (5,764) 

Анхны тайланд ЗГ 

тусгаагүй, харин компани 

тусгаж өгсөн. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хураамж 

үйлчилгээний хөлс хүлээн авсан 

байгууллагуудад албан бичиг илгээж хариу 

мэдээлэл авсан. 

Байгууллагууд нь манай дансанд 

ороогүй, эсвэл компанийн дүнгээс 

дутуу дүнгээр хариу ирүүлсэнээс 

зөрүү шийдэгдэхгүй байна. 

Цайртминерал ХХК (5,652) 

Эрэл ХХК (3,250) 

Чинхуа МАК нарийн сухайт 

ХХК 

(967) 

Шивээ овоо ХК (800) 

Эмээлт майнз ХХК (103) 

Шинь шинь ХХК 3,661 
Анхны тайланд ЗГ 

тусгасан, харин компани 

тусгаагүй. 

Компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 

өгөөгүй, дахин компанид хандахад төлсөн 

төлөлт болон анхан шатны баримтыг олохгүй 

байна гэсэн хариу өгсөн. 

Компаниуд төлсөн дүнг тодорхойлж 

өгч чадаагүй. Шинэ Илион Нэн юань ХХК 160 

Дүн 
 

(12,715) 
   

Яам, төрийн 

захиргааны 

байгууллагад төлсөн 

Чинхуа МАК нарийн сухайт 

ХХК 
(10,664) Анхны тайланд ЗГ 

тусгаагүй, харин компани 

тусгаж өгсөн. Мөн 

компаниуд нэгтгэл 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах тухай албан бичиг 

илгээж, хариу мэдээлэл авч, уг мэдээлэлд 

үндэслэн Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар, 

Хураамж үйлчилгээний хөлс, 

шимтгэлийн дүн ЗГ-ын тайланд бүрэн 

тусгагдахгүй, мэдээлэл нэгтгэгдэхгүй, 

мэдээлэлийг нэгтгэх тайлагнах Лутчулуу ХХК (9,605) 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Хураамж үйлчилгээний хөлс-улсын төсөв 

    

      

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү (мян. 

төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

үйлчилгээний хөлс Болд төмөр ерөө гол ХХК (9,243) тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 

нэмж тусгаж өгсөн. 

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. 

механизм нь тодорхойгүй байгаа нь 

үүссэн зөрүүг шийдвэрлэх боломжгүй 

болгож байна. 
Эрвэн хүдэр ХХК (2,401) 

Цайртминерал ХХК (1,271) 

Азиагоулд монголиа ХХК (1,036) 

Саусгоби сэндс ХХК (704) 

Баяжмал алт ХХК (650) 

Хотгор шанага ХХК (520) 

Шижир алт ХХК (412) 

Петро матад ХХК (293) 

Шинь Шинь ХХК (149) 

Чингисийн хар алт ХХК (138) 

Тэн хун ХХК (105) 

Бэрх ресорсиз ХХК (66) 

Эрдэс холдинг ХХК (40) 

Дацан трейд ХХК (36) 

Гүнбилэг трейд ХХК 20,862  

 

 

 

 

Анхны тайланд ЗГ 

тусгасан, харин компани 

 

 

 

Компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 

өгөөгүй, дахин компанид хандахад төлсөн 

төлөлт болон анхан шатны баримтыг олохгүй 

байна гэсэн хариу өгсөн. 

 

 

 

 

 

ЗГ-ын дүнг компаниуд өөрийн нягтлан 

бодох бүртгэл болон, санхүүгийн 

Эрэл ХХК 15,430 

Эф Эм Ай ХХК 12,550 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 8,366 

Гацуурт ХХК 8,119 

Монгол-Алт ХХК 4,710 

Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 4,650 

Хангад эксплорэшн ХХК 4,204 

Шинэ Илион Нэн Юань ХХК 3,838 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Хураамж үйлчилгээний хөлс-улсын төсөв 

    

      

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү (мян. 

төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Шарын гол ХК 3,550 тусгаагүй. тайлангаас хайгаад олохгүй байна 

гэсэн хариуг компаниуд өгсөн 

байдлаас харахад компанийн аливаа 

нэгэн албан тушаалтан ямар нэгэн 

төлбөр, хураамжийг төлөөд анхан 

шатны баримтаа санхүүдээ өгч, 

нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулаагүй 

байх тохиолдол байгааг үгүйсгэхгүй 

байна. 

Эрдэнэ жас ХХК 2,744 

Эс Би Эф ХХК 1,992 

Энержи ресурс ХХК 1,468 

Алтайн хүдэр ХХК 1,414 

Гүнбилэг гоулд ХХК 952 

Хүрээ дэл ХХК 669 

Баян эрч ХХК 213 

Эм Си Ти Ти ХХК 70 

Дүн 

 

58,469 

   

 

Хураамж үйлчилгээний хөлс-орон нутгийн төсөв 

   

      

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдвэрлэгдэ

эгүй үлдсэн 

зөрүү (мянган 

төгрөгөөр) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Нутгийн захиргааны 

байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж 

Гүнбилэг гоулд ХХК (1,800) Анхны тайланд ЗГ 

тусгаагүй, харин компани 

тусгаж өгсөн. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ тодорхой 

өгөөгүйн улмаас ямар байгууллагад хандах нь 

тодорхойгүй болсон. 

Компанид олон удаа хандсан боловч 

хариу өгөөгүй, утсаа ч авахгүй болсон. Шинь Шинь ХХК (951) 

Эрэл ХХК (29) 

Дүн 
 

(2,781) 
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Хураамж үйлчилгээний хөлс-орон нутгийн төсөв 

   

      

Санхүүгийн урсгал Компанийн нэр 

Шийдвэрлэгдэ

эгүй үлдсэн 

зөрүү (мянган 

төгрөгөөр) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Нутгийн захиргааны 

байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс 

Шинь Шинь ХХК (17,406) 

 

 

 

 

 

Анхны тайланд ЗГ 

тусгаагүй, харин компани 

тусгаж өгсөн. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ тодорхой 

өгөөгүйн улмаас ямар байгууллагад хандах нь 

тодорхойгүй болсон. 

Компанид олон удаа хандсан боловч 

хариу өгөөгүй, утсаа ч авахгүй болсон. 

Гоби коул энд Энержи ХХК (340) 
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т албан бичгээр 

хандсан. 

Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ нь 

компанийн төлсөн дүнгээс дутуу 

дүнгээр хариуг өгсөн. 

Эрэл ХХК (75) 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ тодорхой 

өгөөгүйн улмаас ямар байгууллагад хандах нь 

тодорхойгүй болсон. 

Компанид олон удаа хандсан боловч 

хариу өгөөгүй, утсаа ч авахгүй болсон. 

Нордвинд ХХК 5,652 

Анхны тайланд ЗГ 

тусгасан, харин компани 

тусгаагүй. 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч тусгаж өгөөгүй. 

Компани нь уг төлөлт манай бримтаас 

олдохгүй байна гэсэн хариу өгсөн тул 

шийдэгдээгүй үлдсэн. 

Дүн 

 

(12,170) 

   

Нийт 

 

(14,950) 
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Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Торгууль 

     

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг)  

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Торгууль-улсын 

төсөв 

Шинэ Илион Нэн юань 

ХХК 
        (4,690) 

Компани тайлангаа санаачлагын 

ажлын албанд гаргаж өгөөгүй ба 

нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ЗГ-ын 

дүнгээс илүү дүнгээр тусгаж 

өгсөн. 

Компанид дахин хандахад дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд тусгасан дүнгээ дахин 

ирүүлсэн. 

Компани руу хандахад  7,026.1 мянган 

төгрөгийн торгууль төлсөн гэж торгуулийн 

актыг ирүүлсэн боловч ТЕГ-ийн мэдээлэлд  

2,335.8 мянган төгрөгийн торгуулийг хүлээн 

авсан, хоёр талын дүн зөрүүтэй байгаа 

учраас зөрүү шийдвэрлэгдсэнгүй.  

Монголчехметалл ХХК          9,982  
Компани анхны тайландаа 

тусгаж өгөөгүй байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ЗГ-ын 

дүнгээс бага дүнгээр ирүүлсэн. 

Компанид дахин хандсан боловч 

торгууль төлсөн төлөлтөө гаргаж 

өгөөгүй. 

Компани торгуулийн дүнг тодорхойлж өгч 

чадаагүй. 

Гүнбилэг трейд ХХК          7,159  
Компани анхны тайландаа ЗГ-

ын дүнгээс бага дүн тусгасан. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 

тусгаж өгөөгүй. 

Компанид дахин тодруулга өгсөн боловч 

хариу ирүүлээгүй. 

Гүнбилэг гоулд ХХК          1,000  

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, 

компани уг төлбөрийг 

орхигдуулж тусгасан байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 

тусгаж өгөөгүй. 

Компанид дахин тодруулга өгсөн боловч 

хариу ирүүлээгүй. 

Баян-Эрч ХХК             162  

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, 

компани уг төлбөрийг 

орхигдуулж тусгасан байна. 

Компанид  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 

тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ЗГ-

ын дүнгээс бага дүнгээр тусгаж өгсөн. 

Компанид дахин хандахад баримтаар ийм дүн 

төлөөгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн.  

Дүн          13,612        
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Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Торгууль 

     

Торгууль-орон 

нутгийн төсөв 

Шинь Шинь ХХК         (4,540) 

Анхны тайланд ЗГ тусгагүй, 

компани уг төлбөрийг тусгасан 

байна. 

Компаниас нэгтгэл тайлангийн явцад 

гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн 

ЗДТГ-т албан бичиг илгээж хариу 

авсан. 

Дорнод аймгийн ЗДТГ нь компанийн дүнгээс 

дутуу дүнгээр ирүүлсэн. 

Алтайн хүдэр ХХК         (1,131) 

Компани нь нэгтгэл тайлангийн 

явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ ЗГ-ын дүнгээс илүү 

тусгаж өгсөн. 

ЗГ нь анхын тайландаа орон нутгийн 

төсөвт төлсөн торгуулийн дүнг 

тусгаагүй байсан тул Говь-Алтай 

аймгийн Бугат, Алтай сумын  ЗДТГ-т 

албан бичиг хүргүүлсэн. 

Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ЗДТГ-аас 

компанийн дүнтэй тэнцүү дүн, харин Алтай 

сумын  ЗДТГ-аас дансанд ороогүй гэсэн хариу 

ирсэн. Компанид дахин хандсан боловч хариу 

ирээгүй. 

Монголчехметалл ХХК            (739) 

ЗГ болон компани аль аль нь 

анхны тайландаа тусгаагүй 

байсан. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 

торгуулийн дүн тусгагдаж ирсэн 

боловч компанийн дүн илүү ирсэн. 

Компани орон нутгийн аль байгууллагад ямар 

торгууль төлсөнөө дэлгэрэнгүй задаргаагаар 

ирүүлээгүй учраас зөрүү шийдвэрлэгдээгүй. 

Хотгор шанага ХХК            (250) 

Анхны тайланд ЗГ тусгагүй, 

компани уг төлбөрийг тусгасан 

байна. 

Компаниас уг торгуулийн дүнг хаана, 

хэзээ төлсөн болохыг тодруулахаар 

албан бичиг хүргүүлсэн боловч, 

татварын хяналт шалгалт хийгдэж 

байгаа, анхан шатны баримт байхгүй 

байгаа гэсэн хариу өгсөн. 

Тус компани татварын шалгалтанд орж 

байгаа гэсэн шалтгаанаар уг торгуулийн дүнг 

дэлгэрэнгүй байдлаар ирүүлээгүй. 

Дүн           (6,660)       

Нийт            6,952        
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Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Бусад төлбөр ба зардал 

    

      

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг)  

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 хувийг 

тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн 

Бэрх ресорсиз ХХК            (450) 
Нэгтгэл ажлын явцад 

үүссэн. 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн 

дагуу Баян-Өлгий, Булган, Сэлэнгэ, 

Дорноговь, Сүхбаатар, Увс зэрэг аймгуудийн 

ЗДТГ-уудад албан бичиг илгээсэн. 

Булган, Баян-Өлгий аймгуудийн ЗДТГ-уудаас 

компанийн ирүүлсэн дүнгээс бага дүн 

ирүүлсэн. 

Их монгол майнинг ХХК             (400) 

ЗГ тайландаа тусгаагүй, 

Компани санаачлагын 

ажлын албанд тайлангаа 

гаргаж өгөөгүй.   

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Өмнөговь,  Дундговь,  Баян-Өлгий, 

Ховд  аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн.  

Эдгээр аймгийн ЗДТГ-аас компанийн дүнгээс 

бага дүнгээр, мөн аваагүй гэсэн хариуг өгсөн. 

Чингисийн хар алт ХХК         (2,750) 
Компани санаачлагын 

ажлын албанд өгсөн 

тайландаа тусгасан, харин 

ЗГ тусгаагүй байна.  

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ БОАЖЯ-

нд төлсөн төлбөр гэж ирүүлсэн.   

 БОАЖЯ -наас ирүүлсэн мэдээлэлд тус 

компаниас төвлөрүүлсэн дүн байхгүй байсан. 

Дахин компанид хандсан боловч уг төлсөн 

дүнг тодорхойлж өгч чадаагүй. 

Эф Эм Ай ХХК            (700) 

Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн. 

Өмгөговь аймгийн Гурван тэс, Ханбогд зэрэг 

сумдын ЗДТГ-аас  хариу дутуу ирүүлсэн тул 

зөрүүг шийвдэрлэх боломжгүй болсон.  

Дүн           (4,300)       
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Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

   

      

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Яам, агентлагт 

өгсөн мөнгөн 

болон мөнгөн бус 

хандив дэмжлэг 

Шинь Шинь  ХХК (9,528) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн дагуу ГИХАЭГ-т албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

ГИХАЭГ-аас хариу ирсэн боловч, уг мэдээлэлд тус 

компаниас хандив авсан талаар тусгаагүй байсан. 

Дахин хандсан боловч хариу өгөөгүй. 

Мо Эн Ко ХХК (2,000) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

ЭБЭХЯ-нд албан бичиг илгээж, хариу 

мэдээлэл авсан. 

ЭБЭХЯ-аас хариу ирүүлэхдээ мөнгөн хандив 

2,000.0 мянган төгрөг авсан, түүнээс ном 

хэвлүүлэхэд хандив 2,000.0 мянган төгрөг аваагүй 

гэж ирүүлсэн. Компани нь ном хэвлүүлэх зардлыг 

санхүүжүүлсэн учраас тус яаманд өгсөн хандив гэж 

тайлбарласан. 

АУМ ХХК (500) 

ЗГ болон компани аль аль нь 

анхны тайландаа тусгаагүй. 

Компани нэгтгэл тайлангийн 

явцад гаргаж ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 

тусгаж өгсөн. 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн дагуу Нийслэлийн 

автотээврийн газарт албан бичиг өгсөн. 

Нийслэлийн автотээврийн газар нь тус компаниас 

хандив аваагүй гэсэн хариу өгсөн. Компанид дахин 

хандахад АШБаримтаа явуулсан. 

Дүн 

 

(12,028) 

   

Аймаг нийслэлд 

өгсөн мөнгөн ба 

мөнгөн бус  

хандив дэмжлэг 

Бороо гоулд ХХК (37,362) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ 

аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн. 

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ нь тус компаниас хандив, 

дэмжлэг аваагүй гэж хариу өгсөн. 

Гоби коул энд 

энержи ХХК 
(15,000) 

ЗГ тайландаа тусгаагүй, 

Компани санаачлагын ажлын 

албанд тайлангаа дутуу 

тусгасан. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор 

аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн. 

Баянхонгор аймгийн ЗДТГ нь тус компаниас 

хандив, дэмжлэг авсан талаар ямар нэгэн 

мэдээлэл ирүүлээгүй. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

   

      

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Сод газар ХХК (8,950) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Тухайн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 

Нийслэлийн ЗДТГ-т албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн ЗДТГ  тухайн хандивыг аваагүй 

болохоо албан бичгээр ирүүлсэн. 

Саусгоби сэндс ХХК (5,938) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Тухайн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ /Шивээ хүрэн дэх 

гааль/-т албан бичиг хүргүүлсэн. 

Шивээ хүрэн дэх гаалийн газар компаниас уг 

хандивыг  хүлээж аваагүй гэж хариу ирүүлсэн. 

Мо Эн Ко ХХК (4,618) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Говь-Алтай ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 

хариу мэдээлэл авсан. 

Говь-Алтай аймгийн хүн эмнэлэг нь  тус компаниас 

хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу өгсөн. 

Рэдхил Монголиа 

ХХК 
(4,353) 

Компани нэгтгэл тайлангийн 

явцад тайланд тусгаж 

ирүүлсэн, ЗГ анхны тайландаа 

тусгаагүй. 

Тухайн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь хариу мэдээлэл  

ирүүлсэн боловч уг хандивын дүн тусгагдаж 

ирээгүй. 

Оюу толгой ХХК (2,700) 

Компани санаачлагын албанд 

өгсөн тайландаа тусгасан, 

харин ЗГ анхны тайландаа 

тусгаагүй. 

Тухайн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас холбогдох 

байгууллагууд нь тус компаниас хандив хүлээж 

аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 

Шинь Шинь ХХК (2,180) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн 

Шүүхийн байгууллагад хандсан. 

Дорнод аймгийн Шүүх нь тус компаниас хандив 

хүлээн авсан талаар  хариу ирүүлээгүй. 

Казмон контакт ХХК (1,200) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээж, хариу мэдээлэл авсан. 

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-аас тус компаниас 

хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

   

      

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Монголросцветмет 

ХХК 
(1,000) 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Дундговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээж, хариу мэдээлэл авсан. 

Дундговь аймгийн ЗДТГ-т компани нь 3,000.0 

мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг өгсөн гэж 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсэний дагуу тус 

аймгийн ЗДТГ-т хандахад 1,000.0 мянган төгрөг 

дутуу ирүүлсэн. 

Эрэл ХХК (500) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээж, хариу мэдээлэл авсан. 

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл 

ирсэн боловч тус компаниас хүлээн авсан хандив, 

дэмжлэгийн тусгаж өгөөгүй. 

Дүн 

 

(83,802) 

   

Сум дүүрэгт өгсөн 

мөнгөн ба мөнгөн 

бус  хандив 

дэмжлэг 

Эрдэнэ жас ХХК (11,000) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Төв аймгийн Бүрэн сумын ЗДТГ-т 

албан бичиг илгээсэн. 

Төв аймгийн Бүрэн сумын ЗДТГ-аас тухайн 

хандивыг аваагүй гэсэн хариу ирсэн. 

Хангад эксплорэшн 

ХХК 
(10,167) 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ-

т албан бичиг илгээсэн. 

Ханхонгор сумын ЗДТГ нь камерын цүнх, микрофон 

зэргийг аваагүй гэж хариу ирүүлсэн тул зөрүү 

шийдвэрлэгдээгүй. 

"Мөнх ноён суварга" 

ХХК 
(6,412) 

Компани санаачлагын албанд 

өгсөн тайландаа тусгасан, 

харин ЗГ тайландаа тусгаагүй. 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн дагуу Өмнөговь аймгийн 

Баян-Овоо сумын ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн. 

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-аас 

тухайн дүн нотлогдоогүй. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

   

      

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Шинь Шинь ХХК (3,300) 

Компани санаачлагын албанд 

өгсөн тайландаа тусгасан, 

харин ЗГ анхны тайландаа 

тусгаагүй. 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн дагуу Дорнод аймгийн 

Хэрлэн, Дашбалбар, Баяндун, Гурванзагал 

зэрэг сумдын ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн. 

Эдгээр сумдын ЗДТГ-аас тус компаниас хандив, 

дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу өгсөн. 

Гоби коул энд 

Энержи ХХК 
(3,222) 

Компани санаачлагын албанд 

өгсөн тайландаа тусгасан, 

харин ЗГ анхны тайландаа 

тусгаагүй. 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн дагуу Говь-Алтай аймгийн 

Чандмань, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай 

сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн. 

Нэгтгэл  тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн хандив өгсөн аймгуудад 

хандахад Дундговь аймагийн Эрдэнэдалай сум 

мэдээлэл ирүүлээгүй, Говь-Алтай аймгийн 

Чандмань сумын ЗДТГ нь тус компаниас хандив, 

дэмжлэг аваагүй гэсэн хариуг тус тус өгсөн. 

"Төгрөг нуурын 

энержи" ХХК 
(2,300) 

Компани санаачлагын албанд 

өгсөн тайландаа тусгасан, 

харин ЗГ тусгаагүй. 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллээр Төв аймгийн Баян сумын 

ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 

Төв аймгийн Баян сумын ЗДТГ-аас тухайн хандивыг 

аваагүй гэсэн хариу ирсэн. 

Шарын гол ХК (2,004) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллээр Дархан-Уул аймгийн Шарын 

гол сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ЗДТГ-

компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу 

өгсөн. 

Алтайн хүдэр ХХК (1,563) 

Анхны тайландаа ЗГ болон 

компани аль аль тусгаагүй. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад 

компани дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлийн дагуу Говь-Алтай аймгийн 

Цээл сумын ЗДТГ-т албан бичиг өгсөн. 

Компанийн ирүүлсэн дүнгээс Говь-Алтай аймгийн 

Цээл сумын ЗДТГ бага дүн ирүүлсэн. 

"Олон овоот гоулд" 

ХХК 
(570) 

Компани нэгтгэл тайлангийн 

явцад тайланд тусгаж 

ирүүлсэн, харин ЗГ анхны 

тайландаа тусгаагүй. 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллэийн дагуу Өмнөговь аймгийн 

Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн. 

Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-аас 

тухайн хандивыг аваагүй гэсэн хариу ирсэн. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В (б). Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

   

      

Санхүүгийн 

урсгал 
Компанийн нэр 

Шийдэгдээгүй 

зөрүү 

(мян.төг) 

Зөрүү 

Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар 

Анх үүссэн шалтгаан Тохируулахаар хийгдсэн ажил 

Гоби консолидетед 

ХХК 
(500) 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн  

дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ 

сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн. 

Хүргүүлсэн албан бичгийн хариу хандив аваагүй 

гэж ирсэн компани тал руу дахин хандахад 

шилжүүлсэн анхан шатны баримтаа явуулсан. 

"Тайшэн 

девелопмент" ХХК 
(500) 

Компани санаачлагын албанд 

өгсөн тайландаа тусгасан, 

харин ЗГ анхны тайландаа  

тусгаагүй. 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн дагуу Дорноговь аймгийн 

Даланжаргалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг 

илгээсэн. 

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын ЗДТГ-

аас тухайн дүн нотлогдохгүй байна гэсэн хариу 

ирсэн. 

Мо Эн Ко ХХК (300) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-т 

албан бичиг илгээсэн. 

Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-аас тус 

компаниас хандив аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 

Хан шижир ХХК (150) 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 

байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын 

ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн. 

Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-аас 

тус компаниас хандив аваагүй гэсэн хариу 

ирүүлсэн. 

Дүн 

 

(41,988) 

   

Нийт 

 

(137,818) 
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Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí 

татвар /орон 

ну таг/               

 

Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí 

òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé 

àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö 

àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад 

байгалийн 

баялаг 

ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãààëèéí àëáàí 

òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

1 Авдар баян ХХК 2040239                    1,792                            -                       (2,084)                        29 

2 Агммайнинг ХХК 5176727                 29,303                            -                  1,085                     345                    504 

3 Адил оч ХХК 2707969                  (1,927)                  22,056                        (958)                   696                     198                  (150)                        48                    10,503 

4 Аду у нчу лу у н ХК 2011239                           -                    25,821                    517                    180         (259,274)                      423                    12,296 

5 Азиагоу лд монголиа ХХК 2678179                           -                          436                   (128)                  (750)                          183 

6 Айву у н тэс ХХК 5093902                     (6,672)                      83                (2,288)              (3,000)

7 Алтай хангай бүрд ХХК 5029953                        (22)                     (2,448)                  (144)                 (868)                (1,893)              (1,200)                      (13)                  (21,805)

8 Алтайн хүдэр ХХК 5095549                    7,880            5,022,866              7,468,247                7,428             54,618                  8,362              20,063            107,879                  1,885              2,231,600 

9 Алтан дорнод монгол ХХК 2112868                           -                              -                (9,028)                 (510)                  2,444              (9,172)              (4,830)                        57 

10 Алшаахайрхан ХХК 2869594                          50                   221                        15 

11 Андын илч ХХК 5051118                           -                     (5,110)                     (1,373)                   184              (6,529)                  9,603                          148 

12 Андын тэмүүлэл ХХК 5205581                           -                              -                      13,390             (33,496)                 (509)                   (800)            (11,550)

13 Анхай интернэшнл ХХК 2863847                    2,537                112,160                   628                    900           (31,797)                      152                    53,409 

14 АУМ ХХК 5056721               253,581                426,493                  249,557                          0                1,331                  7,305              52,950                 132,221 

15 Багану у р ХК 2006572                 50,000                149,551                  300,000              34,491                          5                    (36)                    71,215 

16 Бату  Майнинг Монгол ХХК 2786826                 32,201                  19,990 

17 Баяжмал алт ХХК 2861429                     (7,208)              (1,196)

18 Баялаг орд ХХК 2007126                    2,190                           58                     (1,608)                    384                   286                   (825)              (1,012)                (6,900)                      2,599 

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 2708701               196,505                110,199                    674                      5,870 

20 Баян эрч ХХК 5023998                    9,962                     7,912              (1,216)                   (201)               11,700                        94                    19,515 

21 Баянтэгш импекс ХХК 2609436                    2,231                (15,338)                  (57,201)                   226                (5,227)                  (260)                      (35)

22 Баянтээг ХХК 2014491                            0                (19,482)

23 Белгравия майнинг ХХК 5189616                 19,500 

24 Биг Могу л Коу л энд Энержи ХХК 5369223                        191                               0              (1,007)

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК 2855119                           -                    61,426                  (104)                   168                   (286)                1,004               (1,600)                           5                    29,248 

26 Болд фо ар да ХХК 5095638                               0                   184                20,099 

27 Бороо гоу лд ХХК 2094533                 37,000                  13,328                             (0)          (187,299)     (1,476,236)                          201 

28 Броад ХХК 5024323

29 Бу д инвест ХХК 2100754                           -                       (1,827)                  4,368                   158                1,000 

30 Бу лган гангат ХХК 5091462                    2,784                     5,539                  686,724                1,854                  2,960                5,185                      112                      2,638 

31 Бу ман-Олз ХХК 5108799                    1,449                     7,918                    73,440                5,220                1,606                  6,661                      3,770 

32 Бу мбат ресорсес ХХК 5193443                            1 

33 Бу мбат ХХК 2075652                           -                               0         (153,469)

34 Бүүргэнт ХХК 2019205                           -                       8,000                             (0)                      87             (12,696)           (28,016)

35 Бэрх ресорсиз ХХК 5210402                        (40)                   (100)                  (500)              (2,100)

36 Бэрх-Уу л ХХК 2643928                    5,000                  19,573                    57,069                7,298                1,027                     325                5,835                  8,039 

37 Бэрэн гру пп ХХК 2063182                          10                  53,812                  289,622                8,400                   482           (26,100)                      3,904                  1,848 

38 Бэрэн майнинг ХХК 2886219                           -                    27,839                  (282)                3,438                    (5,442)

39 Вестерн проспектор монголиа 

ХХК

2834812                        (56)

40 Гацу у рт ХХК 2054701                            0                  75,744                (108,884)              14,000              (3,161)             (48,307)            (51,633)                (2,700)                  (59,803)

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ ГЕГ
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Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé 

àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò 

ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí 

áîëîí 

õàéãó ó ëûí 

òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Á¿òýýãäýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýý 

á¿õèé  àæ 

àõó éí íýãæèéí 

Çàñãèéí ãàçàðò 

íîãäîõ 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

îðîíä òºëñºí 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

ту хайн жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төлөөлөгчийн 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан 

дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

1 Авдар баян ХХК

2 Агммайнинг ХХК                  179,658               25,129 

3 Адил оч ХХК                   3,552                               1                 1,904 

4 Аду у нчу лу у н ХК                         93                          573            188,186 

5 Азиагоу лд монголиа ХХК                         71 

6 Айву у н тэс ХХК

7 Алтай хангай бүрд ХХК                     (9,158)

8 Алтайн хүдэр ХХК                 3,971          1,270,878                    25,904         2,991,264 

9 Алтан дорнод монгол ХХК                     (9,468)

10 Алшаахайрхан ХХК                  793,700               14,901 

11 Андын илч ХХК              206,139                     (5,449)              (60,734)             (31,324)

12 Андын тэмүүлэл ХХК                 5,657 

13 Анхай интернэшнл ХХК                      178                             (0)

14 АУМ ХХК                      345                    17,294               96,510 

15 Багану у р ХК                      165                    32,894 

16 Бату  Майнинг Монгол ХХК                  383,133               10,999 

17 Баяжмал алт ХХК

18 Баялаг орд ХХК                 (2,593)                       1,005                       (28)                       36 

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК                         43                  121,581            186,053 

20 Баян эрч ХХК                      421                        (418)               85,757              (11,820)

21 Баянтэгш импекс ХХК              (13,201)                     (8,036)                      464               (3,617)

22 Баянтээг ХХК

23 Белгравия майнинг ХХК                        (203)                 1,199 

24 Биг Могу л Коу л энд Энержи ХХК                   6,031                             (0)

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК              (39,109)                       1,188 

26 Болд фо ар да ХХК                   1,344                       3,349               15,990              (20,095)

27 Бороо гоу лд ХХК            (126,944)                  (19,735)          (240,107)

28 Броад ХХК                (230,422)

29 Бу д инвест ХХК                        (0)

30 Бу лган гангат ХХК                         15                    14,091               85,176 

31 Бу ман-Олз ХХК                18,955                       8,161                62,054               61,435 

32 Бу мбат ресорсес ХХК                     (2,000)

33 Бу мбат ХХК          (22,597,935)             (36,289)

34 Бүүргэнт ХХК                               0             (12,499)

35 Бэрх ресорсиз ХХК                        (924)                 1,632 

36 Бэрх-Уу л ХХК                    11,167 

37 Бэрэн гру пп ХХК                 (4,142)                    51,237               40,296 

38 Бэрэн майнинг ХХК                   4,312                  (71,676)               13,729 

39 Вестерн проспектор монголиа 

ХХК

               (164,047)             (14,005)

40 Гацу у рт ХХК                      224                               0            214,811 

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ ГТГ
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Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí 

áàéðíû 

òºëáºð 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 Îðîí íó òãèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

су м, дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

îðîí íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг 

ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

1 Авдар баян ХХК                      (264)

2 Агммайнинг ХХК                       898              48,000               284,922 

3 Адил оч ХХК                     (206)                  35,717 

4 Аду у нчу лу у н ХК                       161              17,645                2,700                (10,680)

5 Азиагоу лд монголиа ХХК             (2,808)                  (3,353)                 7,500              (3,450)                  (2,298)

6 Айву у н тэс ХХК               (5,000)                (16,878)

7 Алтай хангай бүрд ХХК                (4,577)                   (50)                      (69)                (42,247)

8 Алтайн хүдэр ХХК             132,795              18,096                 12,441            179,300         19,565,477 

9 Алтан дорнод монгол ХХК                  4,630           816,874                          45               791,042 

10 Алшаахайрхан ХХК                       750              10,020               819,658 

11 Андын илч ХХК                5,054             (5,135)                    (500)              (7,500)                  97,474 

12 Андын тэмүүлэл ХХК                       785              (5,000)                (31,522)

13 Анхай интернэшнл ХХК                22,464                1,970                       747             (14,000)                 9,000               158,348 

14 АУМ ХХК                  5,842              64,211                    3,403                     750            1,311,793 

15 Багану у р ХК              21,912               660,198 

16 Бату  Майнинг Монгол ХХК              17,306                    9,540               473,168 

17 Баяжмал алт ХХК              (1,334)                     (650)                (7,500)                 (100)                (17,989)

18 Баялаг орд ХХК                1,507               (2,000)              (1,085)                  (7,986)

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК                14,774                    2,524               638,224 

20 Баян эрч ХХК             264,692             (472,101)                    983               (43,999)             (50,000)               (4,500)              (38,500)              (8,000)             (229,720)

21 Баянтэгш импекс ХХК                (2,808)                    745                 (500)                    6,628                    (500)                (3,000)                (1,000)           (25,000)             (125,430)

22 Баянтээг ХХК                4,323                  3,450               (2,000)                (3,050)                (16,759)

23 Белгравия майнинг ХХК                    3,243                  23,739 

24 Биг Могу л Коу л энд Энержи ХХК                       (4)                  (1,583)                (4,000)                 3,000                 (500)                    2,127 

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК                  7,776                5,663             (259,526)           (200,000)          (763,340)          (1,157,489)

26 Болд фо ар да ХХК                  1,685                    500                    1,477                      (300)                  (880)              (3,350)                  20,002 

27 Бороо гоу лд ХХК                (3,665)         (108,164)                (7,678)                 10,618                (10,380)       (3,421,069)          (733,718)              (12,148)          (6,285,993)

28 Броад ХХК                  (1,553)             (231,975)

29 Бу д инвест ХХК                  2,333                          49                 5,600                  11,681 

30 Бу лган гангат ХХК                    8,694                 6,000               821,771 

31 Бу ман-Олз ХХК                    1,150               50,000                   895               302,714 

32 Бу мбат ресорсес ХХК                    3,500                  (500)              (2,200)                  (1,199)

33 Бу мбат ХХК                    (648)              (1,422)                      (57)                     (313)               (1,500)       (22,791,631)

34 Бүүргэнт ХХК              19,500                    1,300            (15,000)                (39,323)

35 Бэрх ресорсиз ХХК                    (204)                    3,358                    3,218                  (500)                    3,841 

36 Бэрх-Уу л ХХК                  6,728                1,000                       132                 7,600             23,825               154,616 

37 Бэрэн гру пп ХХК                  (100)                      (49)                 19,600                9,600               448,420 

38 Бэрэн майнинг ХХК              (9,600)                (37,681)

39 Вестерн проспектор монголиа 

ХХК

                   (106)                  (3,244)                   (2,000)                  (250)                 (220)             (183,927)

40 Гацу у рт ХХК                  3,693              (1,423)                    8,099                (3,228)                   (7,575)             (85,000)            (18,452)                (4,225)                (77,819)

д/д Компанийн нэрс

Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ, АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ
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Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí 

татвар /орон 

ну таг/               

 

Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí 

òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé 

àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö 

àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад 

байгалийн 

баялаг 

ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãààëèéí àëáàí 

òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

41 ГБНБ ХХК 2615797                 17,811                  278,801                   925                  4,144              16,430                      119 

42 Геомин ХХК 2866773                    4,329                126,269                1,968                        45 

43 Гоби консолидетед ХХК 5426952                        (73)

44 Гоби коу л энд энержи ХХК 2862468                    3,873                     2,681                        (300)             (10,672)              (1,146)                     119                            81                  5,224 

45 Гоби энержи партнерс ХХК 5301467               (85,450)                  94,231              (8,930)                      (10)                    44,872 

46 Гоби-эксплорэйшн ХХК 2785129               184,382                159,070                    654                2,297                        14                    18,610 

47 Голден гоби майнинг ХХК 5340624                  (859)

48 Голден крос ХХК 5200881                           -                    (200)

49 Голден сий петролиу м ХХК 5117291                  96,517                   334                2,500                        14                    45,961 

50 Гүнбилэг гоу лд ХХК 5215757                          15                        (250)                     900                1,600                     250                           7 

51 Гүнбилэг трейд ХХК 2765853                       750                             0                    (15)

52 Гу рван зам ХХК 5026628                 38,661                228,591                1,978                1,382                  5,033                      129                    62,449 

53 Гу рвантөхөм ХХК 2086166                 19,607                     2,667                  182,478                2,212                1,580                  7,140              19,250                        25                      1,270 

54 Дадизи юиан ХХК 5179173                  201,093                   422               14,952              18,102 

55 Дацан трейд ХХК 2061848                 14,048                     1,284                  (41,948)                         0                   641                (3,565)              (1,500)           (14,048)                        79                 493,884                  2,469 

56 Доншен газрын тос ХХК 2766337                          (0)                     6,888                   137              (7,167)                    (379)                    (4,063)

57 Дорнын хүдэр ХХК 5197201                      (627)                    (9,018)                  6,956 

58 Ду н эрдэнэ ХХК 2010933                            1                         2                    (49)                         0              (8,917)                      (15)

59 Ду н Юань ХХК 2724146                       421                361,832                1,379                2,242                      222                 172,301 

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК 2736578                            5                     1,915                 911,782 

61 Жамп алт ХХК 5738191                           -                               0                  (76,217)                      (94)            (10,642)

62 Жей Кей Эм Кей ХХК 5041589                 43,978                  74,692                       8,013                          3                2,261                6,488                    35,568 

63 Жем Интернэйшнл ХХК 2612046               930,042            2,825,773                8,133                   332                 615,368 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК 5028787                    1,700                     2,206                    15,661                 (435)                   (888)                  7,108 

65 Жи Энд Юу  Голд ХХК 2675471                            8                            -                    367,394                   179 

66 Жи Эс Би майнинг ХХК 5439574                           -   

67 Жинху а орд ХХК 5002486             (112,037)                  47,856             (41,630)              (1,320)                   (944)              (2,524)                    21,671 

68 Жотойн бажу у на ХХК 5089417                          (0)                       2,886                    (33)                  1,272              (2,400)                    (67)                        27 

69 Занаду металс монголиа ХХК 5168201                            1 

70 Зараяа холдингс ХХК 5077834                     (395)                   (5,580)              (5,912)              (1,151)              (1,996)                        (419)

71 ЗБАА ХХК 5091098

72 Зон хэн юу  тиан ХХК 5098297               (22,972)                  29,164                    (58)                      5,219 

73 Зө Юү Э ХХК 5016665                    1,318                  54,188                    69,488                   136                    25,804 

74 Зу у нмод Уу л ХХК 5135958                   (800)

75 Илт гоу лд ХХК 5073189                     (310)                     4,541                               0                       (5)                 (122)                      122                      2,162 

76 Их монгол майнинг ХХК 5014131                       105                     7,289                1,392                  1,160                1,412                      3,471 

77 Их Хан Уу л ХХК 2732726                 14,693                  209,900                      18                           4 

78 Казмон контакт ХХК 5041538                108,134                  622,951                   312                     320                           7                    10,799                23,282 

79 Камекс  ХХК 5078253                 22,799                (1,760)                        10 

80 Капкорп монголиа ХХК 5077982                        (44)                        759                   (240)              (9,510)                 (860)                          361 

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ ГЕГ
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Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé 

àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò 

ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí 

áîëîí 

õàéãó ó ëûí 

òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Á¿òýýãäýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýý 

á¿õèé  àæ 

àõó éí íýãæèéí 

Çàñãèéí ãàçàðò 

íîãäîõ 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

îðîíä òºëñºí 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

ту хайн жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төлөөлөгчийн 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан 

дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

41 ГБНБ ХХК                       5,305               25,792 

42 Геомин ХХК                    15,971            131,905 

43 Гоби консолидетед ХХК                  (17,672)

44 Гоби коу л энд энержи ХХК                       (39)                       5,787                   (784)

45 Гоби энержи партнерс ХХК                     (75)            (249,070)           (123,952)

46 Гоби-эксплорэйшн ХХК                         34                    37,296            119,424 

47 Голден гоби майнинг ХХК                (141,680)

48 Голден крос ХХК                     (8,260)               (1,261)

49 Голден сий петролиу м ХХК               17,525              203,684                 79,429                89,112 

50 Гүнбилэг гоу лд ХХК                           7                        (296)                22,009 

51 Гүнбилэг трейд ХХК                           7                    28,761 

52 Гу рван зам ХХК                      185                    16,832               33,143 

53 Гу рвантөхөм ХХК                           7                       8,532               52,505 

54 Дадизи юиан ХХК                       3,242               44,075 

55 Дацан трейд ХХК                         14                     (3,729)

56 Доншен газрын тос ХХК                 (2,011)             (87,547)              (30,000)

57 Дорнын хүдэр ХХК                       (37)                  (15,591)                 2,477 

58 Ду н эрдэнэ ХХК                             15               (2,884)

59 Ду н Юань ХХК                      752                    19,313               39,317 

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК                         20 

61 Жамп алт ХХК                     (9,279)                 (6,196)               62,728 

62 Жей Кей Эм Кей ХХК                      116                    15,039               79,944 

63 Жем Интернэйшнл ХХК                   2,087                  129,355            232,779 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК                36,945                     (1,086)               14,828 

65 Жи Энд Юу  Голд ХХК                       9,235               12,440 

66 Жи Эс Би майнинг ХХК                (164,901)                    (200)               (1,120)

67 Жинху а орд ХХК                66,486                       1,119                12,310               19,167 

68 Жотойн бажу у на ХХК                        (0)

69 Занаду металс монголиа ХХК                  284,202 

70 Зараяа холдингс ХХК                (791,415)             (68,129)

71 ЗБАА ХХК                (161,816)

72 Зон хэн юу  тиан ХХК                 (6,122)                 3,107 

73 Зө Юү Э ХХК                55,862                       1,154                53,671               13,088 

74 Зу у нмод Уу л ХХК                             (1)                 3,979 

75 Илт гоу лд ХХК                           7                       1,220 

76 Их монгол майнинг ХХК                         21                  157,520            250,863 

77 Их Хан Уу л ХХК                       7,629               24,039 

78 Казмон контакт ХХК                 1,299              225,185                    19,328               85,587 

79 Камекс  ХХК                    80,203               25,894 

80 Капкорп монголиа ХХК                    (707)                        (0)                         99                         66                        53              (54,173)

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ ГТГ
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Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)   Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí 

áàéðíû 

òºëáºð 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 Îðîí íó òãèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

су м, дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

îðîí íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг 

ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

41 ГБНБ ХХК                    4,386                2,880               356,592 

42 Геомин ХХК                  3,370                    3,500               287,357 

43 Гоби консолидетед ХХК                    1,774                  (500)              (4,175)                (20,646)

44 Гоби коу л энд энержи ХХК                  (450)                    7,845                      (79)                    (208)           (104,730)            (15,092)                    (500)              (7,775)             (116,164)

45 Гоби энержи партнерс ХХК                      (65)                  (1,143)           (25,181)             (354,773)

46 Гоби-эксплорэйшн ХХК                    8,732                      200              20,000               550,712 

47 Голден гоби майнинг ХХК                  (4,750)                  (250)              (1,350)             (148,888)

48 Голден крос ХХК                  (3,028)                      175              (2,500)                (15,074)

49 Голден сий петролиу м ХХК             217,102                    7,506                  24,370             28,385               812,439 

50 Гүнбилэг гоу лд ХХК                1,000                    1,252                (1,800)              30,000                  54,694 

51 Гүнбилэг трейд ХХК                7,159                 20,862                (5,733)                  51,792 

52 Гу рван зам ХХК              29,148               417,531 

53 Гу рвантөхөм ХХК                1,000                    1,682                 1,383                6,990               308,327 

54 Дадизи юиан ХХК                21,852                    6,614                 8,000                7,250               325,603 

55 Дацан трейд ХХК                       385                   (1,000)                (5,000)            (20,665)                    (300)                 (150)               420,898 

56 Доншен газрын тос ХХК             312,041             (1,971)                    8,897                (2,000)                      (2)               192,825 

57 Дорнын хүдэр ХХК              (3,000)                    (762)                  (6,050)                    500                 (500)                (25,653)

58 Ду н эрдэнэ ХХК                     (395)            (20,180)                (32,423)

59 Ду н Юань ХХК                    537              11,000                5,000               614,315 

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК               913,722 

61 Жамп алт ХХК                      279                  (4,508)                   (750)            (12,118)                (56,797)

62 Жей Кей Эм Кей ХХК                    292                       374                 3,200               269,969 

63 Жем Интернэйшнл ХХК                    7,300            4,751,169 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК              (3,905)                    9,524                   (500)                   550                  81,708 

65 Жи Энд Юу  Голд ХХК                6,000               395,256 

66 Жи Эс Би майнинг ХХК             (166,221)

67 Жинху а орд ХХК                20,218            (17,170)                2,850                  16,051 

68 Жотойн бажу у на ХХК                       606                 1,500                    3,791 

69 Занаду металс монголиа ХХК                       362               284,564 

70 Зараяа холдингс ХХК              (10,843)              (8,898)               (24,281)            (13,000)              (3,750)             (935,769)

71 ЗБАА ХХК                 (800)             (162,616)

72 Зон хэн юу  тиан ХХК             (114,324)                    500           (13,036)                    (900)               (48,970)                (12,648)                  (200)             (181,239)

73 Зө Юү Э ХХК                16,006                    1,056               10,001             11,800               313,568 

74 Зу у нмод Уу л ХХК                      383                    3,561 

75 Илт гоу лд ХХК                1,534                   (200)               (6,150)              (5,500)                  (2,702)

76 Их монгол майнинг ХХК                1,221                 15,100                 5,300               444,853 

77 Их Хан Уу л ХХК                1,098                    7,318               264,698 

78 Казмон контакт ХХК                    4,747                  3,000                9,350            1,114,300 

79 Камекс  ХХК                      (15)                     (514)                (1,000)               125,617 

80 Капкорп монголиа ХХК              (20,800)                  (4,643)                    (862)                   (2,525)                      (0)                (93,026)

д/д Компанийн нэрс

Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ, АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  

  
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí 

татвар /орон 

ну таг/               

 

Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí 

òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé 

àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö 

àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад 

байгалийн 

баялаг 

ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãààëèéí àëáàí 

òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

81 Каскейд майнинг ХХК 5463599               295,529                        822                 391,466 

82 Кожеговь ХХК 2078449                  (3,400)                (50,385)              (3,235)                (1,704)              (1,976)         (427,163)                  (23,052)

83 Коммод ХХК 2685841                 12,138                183,943                       9,936                3,337                1,708                  1,136                        19                    87,592 

84 Кью Жи Экс Монгол ХХК 2706865                             0                1,006                  (103)                        44                               0 

85 Кэй Ви Пи ХХК 2889668                     (9,392)

86 Лоншэнда ХХК 5312213                     (200)                   853 

87 Лу тчу лу у  ХХК 5396662                 46,074                  13,624                  607,191                2,756                4,799                  3,072                4,128                      267                      5,988 

88 М Си Эс петро монголиа ХХК 5426383

89 Магнай трейд  ХХК 2082489          22,349,299              74,754                1,293               10,156                      20                        95              2,860,384          8,296,018 

90 Марко поло ХХК 2069792             (243,234)                187,660                (470,176)                   902                     162              (4,791)                        10                    89,132 

91 МГМК ХХК 5211646              (238,105)            (2,132,811)                 (425)                   (320)

92 МЕС ХХК 2579634                 65,845                  72,876                1,500                2,013                     432                        29 

93 Мо Эн Ко ХХК 5141583                       600                455,314                (156,765)                   264             (26,804)            (16,183)          (102,654)         (280,035)                      152                 208,391 

94 Могойн гол ХК 2034859                  11,122           (14,352)                      180                      5,615 

95 Мон ажнай ХХК 2067544                  (8,000)                  (12,174)                   382             (15,640)                    (22)              (10,360)

96 Мон ду лаан трейд  ХХК 2554518                 29,504                     2,549              1,878,448                3,339                6,699                  4,736              22,718 

97 Мон Лаа 2045931               (96,696)                  67,497                  277,768                 (877)                (2,200)                         0           (61,615)                    (178)                    32,141 

98 Мон полимет ХХК 2029278           1,238,835                  97,063              2,876,551                    567                3,623               23,949           169,791                      209                    44,552 

99 Монгол Алт МАК ХХК 2095025         76,001,383          12,698,273            46,043,983              36,689             24,987               50,497              12,623          4,832,508              6,043,004                16,098 

100 Монгол алтай ресорсиз ХХК 5476372                          10 

101 Монгол газар ХХК 2027615                          50                           50                4,369                        85 

102 Монгол метал майнинг ХХК 5239168                  (3,000)                        775                (220,634)                 (229)                     744           (94,800)                           5                          369 

103 Монгол у раниу м ресу рс ХХК 5150884                    3,000 

104 Монгол цамхаг ХХК 2848317                    1,800                2,500 

105 Монгол-Алт ХХК 2024101                522,977                    782                   702                  1,027                3,000                        56                 246,084 

106 Монголболгаргео ХХК 2550245                 71,523                     6,829                  211,527                3,299                   154                  3,865                           9 

107 Монголжүюаньли ХХК 5051304                            1                      (4)              (3,064)

108 Монголросцветмет ХХК 2550466                     1,751            (1,337,742)                  (333)              (2,459)                (9,543)              (1,000)     (1,074,926)                      (95)                        (988)             115,339 

109 Монголру дпром ХХК 2825627                    3,270                  (14,292)                   230                     428                  (430)

110 Монголчехметалл ХХК 5051134                    6,403                  12,427                       1,664                    (74)              (1,485)                     240                        54                      3,227 

111 Мөнх ноён су варга ХХК 5314577                       195                      (4)            (20,000)

112 Нордвинд ХХК 5003539                     (305)                  27,934                      69                        (0)                1,800                        50                            65 

113 Одод гоу лд ХХК 5180252                            0                200,357                             (0)                   499                  3,843                3,246                  (90,924)

114 Олова ХХК 2782944                        (10)                   122                  1,266                           7 

115 Олон овоот гоу лд ХХК 5099005                    4,500                  29,718              2,334,145         1,290,686                8,133                6,983               14,296                9,170                 5,496                    14,151 

116 ОНТРЭ ХХК 2705133                       266 

117 Орчлон орд ХХК 5152054               218,969                     332 

118 Очир-Ундраа ХХК 2659603               465,705            1,878,928                      26                           9                 655,546                  2,775 

119 Оюу  толгой ХХК 2657457           3,042,931       122,444,483                         0                      (0)                  2,933                       (1)     (5,831,580)                (1,390)         118,907,286                22,642 

120 Оюу т у лаан ХХК 2678187                     1,972                 (148)                   (840)                  (450)                          605 

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ ГЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé 

àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò 

ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí 

áîëîí 

õàéãó ó ëûí 

òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Á¿òýýãäýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýý 

á¿õèé  àæ 

àõó éí íýãæèéí 

Çàñãèéí ãàçàðò 

íîãäîõ 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

îðîíä òºëñºí 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

ту хайн жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төлөөлөгчийн 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан 

дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

81 Каскейд майнинг ХХК                    653                           8                    34,856               19,927 

82 Кожеговь ХХК                    (306)                (976,799)          (608,101)

83 Коммод ХХК                      475                  133,852                 5,367 

84 Кью Жи Экс Монгол ХХК                         (9)                             (0)                        (1)                      (44)

85 Кэй Ви Пи ХХК                         14                  (20,342)               17,483 

86 Лоншэнда ХХК

87 Лу тчу лу у  ХХК              157,763                       3,649                76,735            107,095 

88 М Си Эс петро монголиа ХХК               (4,835)           (126,000)              (97,725)               (81,907)              (39,090)              (82,182)

89 Магнай трейд  ХХК        1,779,052            271,254                  6,255                   6,280                   9,837                  6,280 

90 Марко поло ХХК                      161                    17,180            162,108 

91 МГМК ХХК                     (6,923)             (64,500)

92 МЕС ХХК            119,798 

93 Мо Эн Ко ХХК              (47,740)                    24,030               56,151 

94 Могойн гол ХК              (17,264)                       2,321                         (0)                   (257)

95 Мон ажнай ХХК                 4,817 

96 Мон ду лаан трейд  ХХК                    16,711            431,241 

97 Мон Лаа            (127,132)                        (631)                 9,317 

98 Мон полимет ХХК                      182                    31,908            269,670 

99 Монгол Алт МАК ХХК          7,933,491                    93,877         2,754,017 

100 Монгол алтай ресорсиз ХХК                 8,432 

101 Монгол газар ХХК                    11,431            157,449 

102 Монгол метал майнинг ХХК                76,648                       2,800                 3,851 

103 Монгол у раниу м ресу рс ХХК                    11,848                 4,908 

104 Монгол цамхаг ХХК                           7                  243,200 

105 Монгол-Алт ХХК                         11                    63,133                   7,598               20,450 

106 Монголболгаргео ХХК                    20,396               22,033 

107 Монголжүюаньли ХХК                   5,278                           (50)                14,754                       81 

108 Монголросцветмет ХХК          (111,584)              (13,521)                    46,742       (2,176,640)

109 Монголру дпром ХХК                   8,867                     (2,467)                      103                          1 

110 Монголчехметалл ХХК                   4,595                           (20)                     685 

111 Мөнх ноён су варга ХХК                  432,395             (39,385)

112 Нордвинд ХХК                   9,080                             (1)               14,707 

113 Одод гоу лд ХХК                   1,698                  (36,301)            124,448 

114 Олова ХХК                             (0)                   2,697                 1,151 

115 Олон овоот гоу лд ХХК                         35                  137,291            520,786 

116 ОНТРЭ ХХК              1,416,768 

117 Орчлон орд ХХК                    98,864                 2,527 

118 Очир-Ундраа ХХК                   1,820                       3,426               84,500 

119 Оюу  толгой ХХК              121,970                          221 

120 Оюу т у лаан ХХК                         14 

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ ГТГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí 

áàéðíû 

òºëáºð 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 Îðîí íó òãèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

су м, дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

îðîí íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг 

ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

81 Каскейд майнинг ХХК                 10,244               753,504 

82 Кожеговь ХХК              (56,743)         (109,037)               (51,344)              (38,260)           (59,898)          (2,411,404)

83 Коммод ХХК                       300                3,743               443,545 

84 Кью Жи Экс Монгол ХХК                           0                          (1)                      (500)              (1,700)                  (1,306)

85 Кэй Ви Пи ХХК                      562                       841                 (100)                (10,934)

86 Лоншэнда ХХК                       374                 (500)                        527 

87 Лу тчу лу у  ХХК                92,467                       900             25,000            1,151,507 

88 М Си Эс петро монголиа ХХК                (16,364)             (448,103)

89 Магнай трейд  ХХК                     2,500         35,673,477 

90 Марко поло ХХК                 19,576                 5,000             (236,312)

91 МГМК ХХК                    (647)             (34,363)            (50,500)                (2,000)          (2,530,593)

92 МЕС ХХК               262,493 

93 Мо Эн Ко ХХК             155,320           107,745        (111,380)                    (619)                       948                    (520)                   (8,800)               13,462          (342,675)           (13,512)                (85,309)

94 Могойн гол ХК                  1,685                    4,400                    (100)          (2,115,535)          (2,122,187)

95 Мон ажнай ХХК                  (540)                (4,550)                    1,150                (3,000)                    850                (47,087)

96 Мон ду лаан трейд  ХХК                    500                 12,948              42,254             15,700            2,467,347 

97 Мон Лаа                9,841                    5,000               112,236 

98 Мон полимет ХХК                10,856                1,000                    2,377            301,600            5,072,731 

99 Монгол Алт МАК ХХК                95,594                 12,178             100,000        1,023,000                7,050       157,779,253 

100 Монгол алтай ресорсиз ХХК             (398,418)            (15,211)              (1,000)             (406,187)

101 Монгол газар ХХК           119,400               292,833 

102 Монгол метал майнинг ХХК                    (842)                    3,248            (23,200)              (14,000)             (268,264)

103 Монгол у раниу м ресу рс ХХК                         4                    4,700                    (258)                  5,320                (5,000)                  24,522 

104 Монгол цамхаг ХХК                    7,650               255,157 

105 Монгол-Алт ХХК                    4,710                  5,000               875,528 

106 Монголболгаргео ХХК              26,575                    4,621               26,720               10,000                 2,100               409,649 

107 Монголжүюаньли ХХК                (1,204)                    7,641                          34                (1,357)                1,000                  23,109 

108 Монголросцветмет ХХК                (2,297)              (3,092)               (42,279)                      (20)               14,000            (74,223)              (27,000)           (33,079)          (4,732,988)

109 Монголру дпром ХХК                      972                    4,400                2,781                          94                  (300)                    3,655 

110 Монголчехметалл ХХК              12,385                  40,101 

111 Мөнх ноён су варга ХХК                           1                  (6,738)                    2,723            (34,570)         (100,000)               234,617 

112 Нордвинд ХХК                (1,568)                    500                    (127)                  (5,524)                  5,652                  4,000               (4,000)                    (200)                  52,130 

113 Одод гоу лд ХХК                19,927                         (3)                    1,233             (23,800)                     (70)               204,152 

114 Олова ХХК                    1,250                    6,482 

115 Олон овоот гоу лд ХХК                  3,370              10,667                 37,345              15,175            4,441,947 

116 ОНТРЭ ХХК              30,400            1,447,434 

117 Орчлон орд ХХК                 16,172                 4,000               340,863 

118 Очир-Ундраа ХХК            3,092,735 

119 Оюу  толгой ХХК              (84,915)         (6,339,332)             (459,183)                (6,475)       (125,369,000)          (9,134,246)           (810,258)          (234,285)           (354,738)              (5,725)         95,911,339 

120 Оюу т у лаан ХХК                      (34)                  (2,576)                 1,000              (1,000)                  (1,456)

д/д Компанийн нэрс

Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ, АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  

 
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí 

татвар /орон 

ну таг/               

 

Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí 

òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé 

àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö 

àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад 

байгалийн 

баялаг 

ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãààëèéí àëáàí 

òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

121 Өрмөн-Уу л ХХК 2617749               243,256                     9,744                  556,167                    624                1,976                  3,792                9,840                           4                      4,640 

122 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 5198429                     (570)

123 Пенинсу ламайнинг ХХК 5149703                 (400)

124 Петро матад ХХК 2867095                553,949                    (65)                (3,028)              (1,736)         (195,429)                         (5)                 239,728 

125 Петрокоал ХХК 5155827                (24,654)                     (6,400)              (1,100)                   820                  3,868                      1,912 

126 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 2075385                            5                384,430             23,771                        50              (5,601)                 2,000                  1,669                    96,479             534,500 

127 Пибоди винсвей ресорсез ХХК 5170672              (426,762)                     560              (5,208)                          (11)

128 Рэдхил Монголиа ХХК 5068827                       131              (289,637)                  (54,005)                      16                (9,290)              (2,461)              (60,457)

129 Рэмет ХХК 5268451                  518,362 

130 Самтан морес ХХК 5143926                       266                     1,075                         (5)                          (23)

131 Сансарын геологи хайгу у л ХХК 5036933                       219                  3,789 

132 Сау сгоби сэндс ХХК 5084555         (2,307,806)                  27,805            (8,419,433)                        0                  (333)     (1,336,010)                    17,198 

133 Сентерра гоу лд монголиа ХХК 2108291               285,450                        950              (4,200)                    (16)              (1,762)               (1,650)           (92,142)                      228                          543 

134 Си Өү Эй Эл ХХК 5261198               (79,772)                (291,265)              (2,055)              (8,000)             (10,000)              (20,504)

135 Си Си И Эм ХХК 5460093

136 Си Си Эм ХХК 5044804                           5 

137 Си Эм Кэй Ай ХХК 5288703                          92                  (27,176)                   339                     432 

138 Синчи-Ойл ХХК 2588617                    6,439                  47,621                1,262                1,391                     432                      6,938 

139 Сод газар ХХК 5031974                    2,275                   122                   (889)                           9                             (0)

140 Сонор трейд ХХК 2590565                    8,789                     3,380              11,185                   436                         0 

141 Таац мөрөн ХХК 5113075                  (5,946)                (135,495)                 (743)             (11,021)            (22,339)

142 Тавантолгой ХК 2016656         33,000,000          23,249,664            71,965,000              18,000                3,948               34,983                3,150                 1,550          6,100,326                    18,888 

143 Тайшэн девелопмент ХХК 2777223                     (249)               17,588              (2,818)

144 Терра-Энержи ХХК 5430682                          68                4,000 

145 Тефис Майнинг ХХК 2807459                 50,452                  13,664                      6,507 

146 Ти Би И ХХК 5144108               163,956                231,166                   387                    35,660 

147 Тиенжинсанжо ХХК 5260183                    8,857                286,463             14,406                      456                 136,411 

148 Төгрөг ну у рын энержи ХХК 2873575                             1                          401                   (216)                  (650)                   (401)

149 Трейжа мау нтайн интернэшнл 

майнинг ХХК

5157846                     (2,837)                   (625)                  (850)

150 Тэн ху н ХХК 2839717                  92,195                  250,450                8,417                1,246                  2,980              26,532                1,600                     500                      238                    43,903 

151 Тэнгри терра ресу рс ХХК 5321611

152 Улзгол ХХК 2344343                   (6,522)                          788 

153 Үүртгоу лд ХХК 2766868                    (88)                    (748)

154 Хангад эксплорэшн ХХК 2887134                   (6,407)              (2,622)                    (81)                     386              (3,438)                      6,407 

155 Ханшижир ХХК 2608758                    9,650                  (23,834)                   121                (2,400)              (1,328)                      (57)

156 Хартарвагатай ХК 2001454           12,291         (108,592)            (14,536)         (38,635)          4,366            (586)             (683)            (300)             (28)             (7,800)

157 Хера Инвестмент ХХК 2787687                    2,375                556,291                1,227                        37                 859,245             949,142 

158 Хос хас ХХК 2100231                     2,456                      16                (6,000)

159 Хотгор ХХК 2661128                  (35,835)                      31                        (1)               35,835 

160 Хотгор шанага ХХК 2662647                  (8,632)                     (1,246)                   482                (1,412)                    (40)                             (0)

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ ГЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé 

àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò 

ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí 

áîëîí 

õàéãó ó ëûí 

òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Á¿òýýãäýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýý 

á¿õèé  àæ 

àõó éí íýãæèéí 

Çàñãèéí ãàçàðò 

íîãäîõ 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

îðîíä òºëñºí 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

ту хайн жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төлөөлөгчийн 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан 

дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

121 Өрмөн-Уу л ХХК                         67            149,276 

122 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК

123 Пенинсу ламайнинг ХХК                  (86,387)               (1,249)

124 Петро матад ХХК                 (1,236)                     (11)                         20                         68                           3 

125 Петрокоал ХХК                           8                     (2,300)                10,072               (3,604)

126 Петрочайна дачин тамсаг ХХК              33,974          (149,637)             54,590,678              257,902              276,101             137,916 

127 Пибоди винсвей ресорсез ХХК                         57                (958,825)               87,372 

128 Рэдхил Монголиа ХХК                 (1,138)                       8,204            116,067 

129 Рэмет ХХК                       9,625 

130 Самтан морес ХХК                         (5)                    31,147                   (431)

131 Сансарын геологи хайгу у л ХХК                    673                 (1,743)               (7,509)              (19,482)

132 Сау сгоби сэндс ХХК                   5,885                  257,286 

133 Сентерра гоу лд монголиа ХХК                      261                    60,328               85,094 

134 Си Өү Эй Эл ХХК                19,010                    12,752 

135 Си Си И Эм ХХК                (130,741)

136 Си Си Эм ХХК                  529,978                     330 

137 Си Эм Кэй Ай ХХК                 (1,719)                        (102)                    (153)               16,604 

138 Синчи-Ойл ХХК            370,888                      146                          481               21,070 

139 Сод газар ХХК                         25                  (17,296)                        (0)

140 Сонор трейд ХХК                 7,333 

141 Таац мөрөн ХХК                  (10,011)

142 Тавантолгой ХК          1,445,056                       1,055            458,000 

143 Тайшэн девелопмент ХХК                   (520)

144 Терра-Энержи ХХК                  310,683               71,174 

145 Тефис Майнинг ХХК                         53                  817,071            159,364 

146 Ти Би И ХХК                         14                       3,689               22,263 

147 Тиенжинсанжо ХХК                      426 

148 Төгрөг ну у рын энержи ХХК                     (7,210)               18,898 

149 Трейжа мау нтайн интернэшнл 

майнинг ХХК

                    (2,120)             (17,746)

150 Тэн ху н ХХК                      132                       6,743            244,111 

151 Тэнгри терра ресу рс ХХК                (372,485)

152 Улзгол ХХК                         28                     (6,473)                 6,531 

153 Үүртгоу лд ХХК                             (0)               12,590 

154 Хангад эксплорэшн ХХК                           7                        (0)

155 Ханшижир ХХК                     (6,934)                 6,108 

156 Хартарвагатай ХК         (28,500)                 1 

157 Хера Инвестмент ХХК                   1,687                             37               28,548 

158 Хос хас ХХК                               9                 2,059 

159 Хотгор ХХК                             (6)               16,665 

160 Хотгор шанага ХХК                    (125)                  (21,060)                15,520               56,790 

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ ГТГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí 

áàéðíû 

òºëáºð 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 Îðîí íó òãèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

су м, дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

îðîí íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг 

ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

121 Өрмөн-Уу л ХХК                    8,399            215,000            1,202,784 

122 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК                (1,123)                     (321)           (19,800)                (21,814)

123 Пенинсу ламайнинг ХХК              (3,000)                      (51)                  (3,835)                  (400)                (95,322)

124 Петро матад ХХК              (32,484)                    425             (2,341)              (18,678)               (32,904)                    (390)                           (0)             (23,677)                (8,700)           (23,900)               449,610 

125 Петрокоал ХХК                       150                (8,100)                (29,328)

126 Петрочайна дачин тамсаг ХХК          1,866,246                (7,861)             (397,312)                (89,401)               34,127            (46,814)                (1,000)         (100,000)         57,442,224 

127 Пибоди винсвей ресорсез ХХК                (1,850)                  (517)                 44,904               (6,156)                (2,025)           (10,000)          (1,278,461)

128 Рэдхил Монголиа ХХК                      385              (8,970)                      (34)                  (5,096)                (10,151)               37,300          (153,126)                    (300)             (432,562)

129 Рэмет ХХК                       921               528,909 

130 Самтан морес ХХК                  (389)                   (20)                      (70)                    4,150                (1,260)               (1,000)                    (400)                 (900)                  32,134 

131 Сансарын геологи хайгу у л ХХК                22,409                    102                    1,213                 6,460                    6,131 

132 Сау сгоби сэндс ХХК                  1,406               (12,501)                  (294)             (3,200)           (125,076)               (46,245)                    (275)                (9,154)              (235,863)             (20,100)               (4,815)              (3,795)       (12,215,320)

133 Сентерра гоу лд монголиа ХХК                  1,620             (1,928)               (24,928)             (22,920)            (19,491)              (1,625)               263,813 

134 Си Өү Эй Эл ХХК               (66,550)                    1,495                (1,250)           (100,000)               (6,252)                (8,000)         (135,770)             (696,161)

135 Си Си И Эм ХХК                 (100)             (130,841)

136 Си Си Эм ХХК                    200                    1,400                 5,200               537,113 

137 Си Эм Кэй Ай ХХК              (29,074)                 29,073                     (297)                (11,981)

138 Синчи-Ойл ХХК                3,706                       700                    500               461,574 

139 Сод газар ХХК              (2,275)                    1,650                      100                (8,950)               (1,755)              (1,502)                (28,487)

140 Сонор трейд ХХК                7,172                (3,250)                     (399)                  34,646 

141 Таац мөрөн ХХК                  (1,702)            (15,000)                (1,600)             (203,855)

142 Тавантолгой ХК             110,203                    5,222          34,917,093              22,500       171,354,638 

143 Тайшэн девелопмент ХХК                 (200)                (1,202)                     (576)                (4,000)               (1,300)              (6,500)                        223 

144 Терра-Энержи ХХК                    6,313              40,900               433,138 

145 Тефис Майнинг ХХК                  3,370                 48,508            1,098,988 

146 Ти Би И ХХК                    500                    2,150               459,785 

147 Тиенжинсанжо ХХК                24,106                       633               471,757 

148 Төгрөг ну у рын энержи ХХК                       215               (2,300)                (1,300)                    7,438 

149 Трейжа мау нтайн интернэшнл 

майнинг ХХК

               (7,582)                     (463)            (14,400)                 (750)                (47,372)

150 Тэн ху н ХХК                 5,950                7,500               692,498 

151 Тэнгри терра ресу рс ХХК               (12,454)               (7,550)              (6,365)             (398,853)

152 Улзгол ХХК              (1,000)              (10,157)                    4,585                (12,220)

153 Үүртгоу лд ХХК                      (77)                          (1)                      (20)                  11,656 

154 Хангад эксплорэшн ХХК                (7,896)                    5,246          (113,213)             (121,612)

155 Ханшижир ХХК              (9,659)                        (71)             (11,000)                  (150)              (6,000)                (45,555)

156 Хартарвагатай ХК          3,652         (27,000)          (8,428)              500         (214,278)

157 Хера Инвестмент ХХК            2,398,589 

158 Хос хас ХХК                2,893             (4,849)                  (3,416)

159 Хотгор ХХК                    200                 (200)                (3,250)              12,520                 (675)                  25,285 

160 Хотгор шанага ХХК              (11,332)                 (250)              (22,000)                     (520)                (1,000)              10,500                    (300)                  15,375 

д/д Компанийн нэрс

Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ, АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  

Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí 

татвар /орон 

ну таг/               

 

Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí 

òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé 

àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö 

àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад 

байгалийн 

баялаг 

ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãààëèéí àëáàí 

òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

161 Хоту  ХХК 2763788                 16,549                     8,440                               0                    (51)                (1,871)                        21 

162 Ху ади ку онез ХХК 5232538                       488                     1,064                   992           (38,700)                           4                    (1,163)

163 Хүдэн ХХК 2643227

164 Ху нанжинлэн ХХК 2881934                     (5,259)                1,528              (3,460)                    (114)

165 Ху рай ХХК 2019086                           -                             22                  (35,760)                  (550)                (5,299)              (4,440)                             (0)

166 Ху ргатай хайрхан ХХК 5104424                 33,681                     2,405                      92                           7                      1,145 

167 Хүрээ дэл ХХК 2697734                             0                (619,013)                    (66)

168 Хүслэмж ХХК 2872722                    1,719                        0                   (895)              (2,500)                        36 

169 Хэрлэн энерго ХХК 2871114                    2,927                  (42,039)                 (300)                (2,000)                  (200)                    (5,328)

170 Цайртминерал ХХК 2548747           3,261,919                  17,013                             (0)                 (150)                     (96)                      2,971 

171 Цэвдэг ХХК 2587025                       984                  9,999                      60                        83 

172 Чингисийн хар алт ХХК 5031869                        644                    34,705                1,162                  1,195                      (32)                      2,332 

173 Чинху а МАК нарийн су хайт ХХК 2697947               334,254            2,629,287                         0                   271                   (299)                  1,067            (2,611,186)

174 Шанлу н ХХК 2784904               (51,964)                        329                       (6)                    (66)            (48,070)                        61                    (1,844)

175 Шар нарст ХХК 2618621                 59,945                        807                  (37,091)            (12,000)                 (355)                    (171)                          266                  2,476 

176 Шарын гол ХК 2050374                            0              (657,064)                             (0)                      (0)                       (0)               92,275                      235 

177 Шивээ овоо ХК 2004879                    9,222                192,709            (18,232)                      142                    30,545 

178 Шижир алт ХХК 2072947                 52,170                  60,863                (239,435)                         0                      (0)                        (0)                         1                  (54,372)

179 Шинь Шинь ХХК 2830213                700,342                     520                  (63,649)

180 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК 5250862                    1,662                451,753             98,298                 204,492 

181 Шинэ шивээ ХХК 2858096                 57,743                  49,930                        0                    23,776 

182 Шэйман ХХК 5155436                           -                            247 

183 Эжбалей ХХК 5315603                            1                  17,566                1,485                      8,259 

184 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК 5244676                 (155)

185 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 5402166                        (10)                  20,185                  (13,797)

186 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК 5137977           (41,740)

187 Эм Си Ти Ти ХХК 5015243                  (2,132)                125,569                     (1,560)                 (781)                        53                  (500)                    59,795 

188 Эмээлт майнз ХХК 2776804                             0                     687 

189 Эн Пи Ай ХХК 5066417                    6,566                      (2)

190 Энержи ресу рс ХХК 2887746                            0            4,208,969            (2,260,790)                   691                  2,758              (2,200)                      162            (3,837,412)

191 Эрвэн хүдэр ХХК 5069068             (296,179)                (46,625)                 (849)                   (603)                    (8,547)

192 Эрдэнэ жас ХХК 2715619                            1                      40                  (469)                         (5)

193 Эрдэнэс МГЛ ХК 5124913                   736                        12 

194 Эрдэнэс таван толгой ХК 5435528       (39,721,439)                               2                   (439)                      16 

195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192                            0          17,543,339              1,370,371                      60       (2,015,007)         (136,000)   (10,730,114)         (17,311,677)             923,636 

196 Эрдэс холдинг ХХК 2655772                  42,669                      (2)                (3,795)              (2,737)                    (388)                    (8,266)                  3,330 

197 Эрэл ХХК 2027194               (26,345)                879,187                  (11,355)            (31,947)              (2,483)             (42,846)            (10,734)                    (28)                    (355)               (170,821)

198 Эс Би Эф ХХК 5184851                            1                     2,190                        (843)              (1,005)                (1,914)              (1,000)                      1,043 

199 Эф Эм Ай ХХК 5209552                       230                     917                  (51,655)

200 Ээрмэл ХХК 2075768                 33,578                203,532              26,047                   167                        17                      5,744 

ДҮН 78,050,048       222,394,475     123,105,212       1,191,983       245,079         267,499         (2,002,665)      25,066            (48,232)          (45,577)           (2,700)              (22,252,716) 10,884,877     112,099,345       10,909,524     

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ ГЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  

Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé 

àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò 

ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí 

áîëîí 

õàéãó ó ëûí 

òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Á¿òýýãäýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýý 

á¿õèé  àæ 

àõó éí íýãæèéí 

Çàñãèéí ãàçàðò 

íîãäîõ 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

îðîíä òºëñºí 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

ту хайн жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төлөөлөгчийн 

 

Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан 

дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

161 Хоту  ХХК                       1,110                 7,249 

162 Ху ади ку онез ХХК                       (32)                       1,144 

163 Хүдэн ХХК                (323,230)

164 Ху нанжинлэн ХХК                       5,259 

165 Ху рай ХХК                       (34)                     (2,000)               18,626 

166 Ху ргатай хайрхан ХХК                         41                    72,168            122,726 

167 Хүрээ дэл ХХК                 (1,610)                       2,220                 4,657 

168 Хүслэмж ХХК                           7                     (1,013)

169 Хэрлэн энерго ХХК                 (5,280)                             47                       (40)               (6,686)

170 Цайртминерал ХХК                    214                99,197                  (15,517)            183,732 

171 Цэвдэг ХХК                               4                         (0)

172 Чингисийн хар алт ХХК                16,883                  (18,398)                        (0)

173 Чинху а МАК нарийн су хайт ХХК              (52,700)         2,114,935 

174 Шанлу н ХХК                   2,840                           (90)               13,707 

175 Шар нарст ХХК                         43                  (17,191)

176 Шарын гол ХК                       1,041                50,620                     (89)

177 Шивээ овоо ХК                    (750)                               8                18,790               (1,155)

178 Шижир алт ХХК                      103               (3,321)

179 Шинь Шинь ХХК              (17,338)                       2,435              149,626 

180 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК                      507                    93,491               12,993 

181 Шинэ шивээ ХХК                         89                          776               91,423 

182 Шэйман ХХК                    (635)              (12,318)

183 Эжбалей ХХК                      104                    63,958            155,292 

184 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК                   (119)           (147,650)              (86,129)               (21,136)              (36,913)              (50,050)

185 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК                         22                    14,081 

186 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК                    (221)                  (14,126)                        (0)

187 Эм Си Ти Ти ХХК                      614                       6,598              (10,000)               42,527 

188 Эмээлт майнз ХХК                  163,607               28,476 

189 Эн Пи Ай ХХК                 2,703                         44              229,028                        72              (62,895)

190 Энержи ресу рс ХХК              614,616                  (18,206)                        (0)

191 Эрвэн хүдэр ХХК                  (37,358)               (7,975)

192 Эрдэнэ жас ХХК                       5,699 

193 Эрдэнэс МГЛ ХК                  419,608            184,649 

194 Эрдэнэс таван толгой ХК            (334,080)                  (27,942)            354,866 

195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК              54,060                   1,050                  (32,473)               (1,539)

196 Эрдэс холдинг ХХК                    (891)                          447               10,088 

197 Эрэл ХХК                   1,030                     (4,999)              (62,590)            240,542 

198 Эс Би Эф ХХК                         16                             38 

199 Эф Эм Ай ХХК                  185,954 

200 Ээрмэл ХХК                      185                             45                 3,453 

ДҮН 2,133,199      11,612,415      (19,185,508)        328,583            12,113,459    54,590,678           (287,535)          -                    284,175            491,487            (249,070)           157,433           (446,871)          

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ ГТГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Г. Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд (ЗГ-ын байгууллагаар, компаниар, санхүүгийн урсгалаар)  
Хавсралт Г-Анхны нэгтгэлийн зөрүүнүүд

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí 

áàéðíû 

òºëáºð 

/у лсын 

төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 Îðîí íó òãèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

су м, дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

îðîí íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг 

ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

161 Хоту  ХХК            (25,499)             (1,000)                    2,212                    7,159 

162 Ху ади ку онез ХХК              (96,552)                7,293                      (96)               (16,024)             (141,584)

163 Хүдэн ХХК             (323,230)

164 Ху нанжинлэн ХХК                    142                 (392)                      (75)                  (4,388)                  5,000                  (1,759)

165 Ху рай ХХК             (1,182)                    (224)                     (155)                (3,285)                (34,283)

166 Ху ргатай хайрхан ХХК                14,666                 11,254                37,018                 7,100               302,303 

167 Хүрээ дэл ХХК                  (3,420)             (617,232)

168 Хүслэмж ХХК                       450                 (400)                  (2,596)

169 Хэрлэн энерго ХХК                (1,691)               (11,800)                1,000             (1,000)                  (1,505)               (2,100)                (75,995)

170 Цайртминерал ХХК                  5,715           (106,637)               (19,938)              (13,165)                    (707)                   (8,490)             (20,000)              (16,765)              (5,550)            3,363,746 

171 Цэвдэг ХХК              14,812                  (1,450)                  24,491 

172 Чингисийн хар алт ХХК                (2,422)                    500                 (504)                    3,044               (3,100)              (2,500)                  33,509 

173 Чинху а МАК нарийн су хайт ХХК             331,686                (1,248)             (498,004)                   (2,000)             (52,485)               (2,027)              (42,438)            2,149,113 

174 Шанлу н ХХК              (52,342)            (11,388)                         (3)                    1,902                   (1,000)                (1,800)                 5,567                2,000             (142,167)

175 Шар нарст ХХК                    2,318               (4,105)                  (5,058)

176 Шарын гол ХК                      (15)                1,500                    3,565                (1,000)                  (831)             (509,764)

177 Шивээ овоо ХК                    2,052            (24,969)                    (800)                (15,000)                  (264)              (25,521)             12,100               178,877 

178 Шижир алт ХХК                (4,622)            (52,171)             (1,000)                     (412)              17,366                    (300)             (225,131)

179 Шинь Шинь ХХК              (96,586)               (80,000)                1,123           (59,080)                (6,339)                    3,078                    (951)              (17,406)                (2,000)            (11,108)           (611,700)             (109,034)

180 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК                2,336                      160                    3,838               869,529 

181 Шинэ шивээ ХХК                  (281)                     (518)             (30,000)            (68,540)              (32,000)              (9,892)                  82,506 

182 Шэйман ХХК              (97,157)                    322              (24,200)               (16,255)                    (41)             (150,037)

183 Эжбалей ХХК                    3,779               250,444 

184 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК                (20,250)           (32,864)             (395,267)

185 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК                    4,650                 (600)                  24,531 

186 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК                     (109)           (19,000)                (75,195)

187 Эм Си Ти Ти ХХК                36,245                  (250)                (3,325)                       611             (20,450)                 2,000              (6,500)               228,513 

188 Эмээлт майнз ХХК              (2,000)                    (145)                    8,313                  (750)                 (350)               197,837 

189 Эн Пи Ай ХХК                   (6,991)               61,046                 1,896               231,468 

190 Энержи ресу рс ХХК             348,058            (13,055)           (118,628)                 12,864           (288,606)                (37,315)                (4,752)      (1,555,884)              (14,535)          (2,963,266)

191 Эрвэн хүдэр ХХК                  (2,401)            (13,000)              (1,000)             (414,536)

192 Эрдэнэ жас ХХК                    2,744                (60,050)              30,105              (2,602)                (24,537)

193 Эрдэнэс МГЛ ХК                 28,700               15,228                    420                5,175               654,527 

194 Эрдэнэс таван толгой ХК                      281                 28,017                    420              (5,175)       (39,705,473)

195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК         (1,511,577)                 16,275              (638,740)             (97,150)            (17,700)         (132,800)       (12,715,988)

196 Эрдэс холдинг ХХК                    (140)                       100               26,000            (46,500)                  19,915 

197 Эрэл ХХК                (3,250)                 15,430                      (29)                      (75)             (14,932)                  (980)              (5,798)               746,623 

198 Эс Би Эф ХХК                    4,292                    2,817 

199 Эф Эм Ай ХХК                 14,900                    100                 (500)               149,947 

200 Ээрмэл ХХК                    3,150               275,918 

ДҮН 3,592,072        (8,568,398)        965,321         (212,027)       (492,874)          (1,776,559)        (324,924)          17,903              41,928             32,801,558        (125,369,000)     (10,294,719)      (4,866,982)      (2,376,606)     (1,266,947)      (680,113)       477,553,294     

д/д Компанийн нэрс

Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ, АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Д (а). Яам, агентлагийн мэдээлэл 

дд Байгууллын нэр 
Удирдлагын 

нэр 

Бичиг хэрэг-
утасны 
дугаар 

Бусад холбогдох албан тушаалтны нэр, 
утасны дугаар 

Факс явуулсан 
огноо 

Хариу 
ирүүлсэн 

огноо 
Харъяалал  

1 Сангийн яам Ч.Улаан 264228 
Мэргэжилтэн Наранчимэг-264228, Ивээлэн-
264966 

2012.08.20-2/41 2012.10.11 Яам 

2 Татварын ерөнхий газар Б.Баттөмөр   Энхтуяа-310373 2012.08.20-2/41 2012.09.01 Хэрэгжүүлэгч 

3 Гаалийн ерөнхий газар Д.Цэвээнжав 350061 Орлогын ня-бо Энхтуяа, Баттуяа-266714 2012.08.20-2/41 2012.09.13 Хэрэгжүүлэгч 

4 

Ашигт малтмалын газар Г.Алтансүх   
Мэргэжилтэн Мөнхсайхан-99061708, 
98711708 

2012.08.20-2/41 2012.09.05 Хэрэгжүүлэгч 

АМГ-ын Санхүү, эдийн засгийн 
тасаг 

С.Одбаяр   ня-бо Хатанбаатар-263702, 99194923 2012.08.20-2/41 2012.09.05   

АМГ-ын Геологи, судалгааны 
хэлтэс 

У.Борчулуун   
Мэргэжилтэн Мөнхсайхан-99061708, 
98711708 

2012.08.20-2/41 2012.09.05   

АМГ-ын Уул уурхай судалгааны 
хэлтэс 

Ц.Даваацэрэн   Батсансар-263620 2012.08.20-2/41 2012.10.03   

5 Газрын тосны газар Г.Өлзийбүрэн   
ХО-тын хэлтэс Оюун 98089008, БО-ны 
мэргэжилтэн Цогтбаяр-99171503 

2012.08.20-2/41 2012.10.03 Хэрэгжүүлэгч 

6 
БОНХ-ийн яамны Байгалийн 
нөөцийн газар 

Д.Энхбат 261966  266426- Эрдэнэцэцэг  2012.08.20-2/41 2012.09.05 Яам 

7 
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний 
газар 

Д.Баярсайхан 
Дашдаваа-
98116994 

Ня-бо Билэгмаа-99311010, Алтантуяа-
88030047 

2012.08.20-2/41 2012.09.13 Хэрэгжүүлэгч 

8 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газар 

Ч.Алтанхуяг 328030 Нарантуяа-88301229 2012.08.20-2/41 
2012.09.05-
10.02 

Хэрэгжүүлэгч 

9 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар 

Р.Содхүү 264786 Ер/ня-бо Урантүлхүүр-327588 2012.08.20-2/41 
2012.09.07, 
10.04 

Тохируулагч 

10 Цөмийн энергийн газар Г.Манлайжав   Мэргэжилтэн Наранцацрал-99247756 2012.09.26-2/53 2012.10.15 Тохируулагч 

11 Төрийн өмчийн хороо Ц.Нанзаддорж 
П.Туул-
265839, факс 
312798 

263538 2012.09.26-2/53 2012.10.25 Тохируулагч 

        Тайлбар: Яам-2, тохируулагч агентлаг-3, хэрэгжүүлэгч агентлаг-6 тус тус хамрагдсан байна. 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Д (б). Яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын мэдээлэл 

 

д/д Байгууллагын нэрс 
Дарга 

удирдлагын 
нэр 

Бичиг хэрэг-
утасны дугаар, 
факсын дугаар 

Холбогдсон албан 
тушаалтны утасны дугаар 

Албан бичг 
хүргэж өгсөн 
ба факсаар 
явуулсан 

огноо 

Хариу 
мэдээлэл 

хүлээн 
авсан 
огноо 

Яам 
Агентлаг төс/байгу

уллага 

тохируулагч хэрэгжүүлэгч 

1 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам Б.Энхбат 
261968, факс 
266171 

261966 2012.09.27 2012.10.05 √ 
  

  
  

2 Гадаад харилцааны яам Л.Болд 262135 
ТБЗох/хэлтэс Оюунбаатар-
262230, санхүү-262221 

2012.09.28 2012.10.23 √ 
    

  

3 Уул уурхайн яам Д.Ганхуяг 263508 Ня-бо Нямсүрэн-265649 2012.09.28 2012.10.16 √ 
   

4 Зам тээврийн яам А.Гансүх 
211238, факс 
312315 

70112333 2012.09.27 2012.10.09 √ 
   

5 
Эдийн засгийн хөгжлийн яам /Гадаадын 
ХОГ/ 

Н.Батбаяр факс-327914 263333 2012.09.27 2012.10.08 √ 
   

6 
Монгол улсаас Франц улсад суугаа элчин 
сайдын яам 

Ш.Алтангэрэл 33-1-46-053016 
 

2012.09.27 
 

√ 
   

7 
МУ-аас БНХАУ-д суугаа элчин сайдын 
яам 

Ц.Сүхбаатар 
001-86-010-6532-
5045  

2012.09.27 
 

√ 
   

8 
МУ-аас Англи улсад суугаа элчин сайдын 
яам 

Б.Алтангэрэл 44-207-937-1117 44-207-93-70-150 2012.09.27 2012.10.08 √ 
   

9 МУ-аас АНУ-д суугаа элчин сайдын яам Х.Бэхбат 1-202-298-9227 1-202-333-7117 2012.09.27 
 

√ 
   

10 
МУ-аас Казакстан улсад суугаа элчин 
сайдын яам 

Х.Аюурзана 7-7272-5512-78 
 

2012.09.27 
 

√ 
   

11 Цагдаагийн Ерөнхий Газар Б.Билэгт 95020258 70112711 2012.09.26 2012.10.18 
 

√ 
  

12 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Р.Содхүү 
264786, факс-
266088 

264786 2012.09.27 2012.10.04 
 

√ 
  

13 Стандарчлал хэмжилзүйн газар Г.Гантөмөр 99863058 Энх-отгон-262200 2012.09.27 2012.10.03 
 

√ 
  

14 Замын цагдаагийн газар Ж.Буянбат 
93021110, факс-
70113611 

70112711 2012.09.27 2012.10.03 
 

√ 
  

15 Авто замын газар Б.Энхтөр 70112333 261009 
    

√ 
 

16 Автотээврийн газар Б.Цэнгэл 
      

√ 
 

17 Архивын ерөнхий газар Д.Өлзийбаатар 261542 Батхуяг-264594 2012.09.27 
   

√ 
 

18 
БОНХ-ийн яамны бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар 

Ц.Бадрах 266171 
 

2012.09.28 
   

√ 
 

19 
Гадаадын иргэн харьяатын асуудал 
эрхэлсэн газар 

Д.Мөрөн 70133458 
 

2012.09.27 2012.10.01 
  

√ 
 

20 
Газрын харилцаа, барилга, геодизи, зураг 
зүйн газар 

А.Хүрэлшагай 
263676, факс-
322683 

322683 2012.09.27 2012.10.05 
  

√ 
 

21 Багануур дүүргийн газрын алба Х.Хишигбадрах 70211109 70212450, байцаагч 99019083 2012.09.27 2012.10.02 
   

√ 

22 
Байгаль орчин хэмжил зүйн төв 
лаборатори   

Ня-бо Цэцэгдэлгэр-99892741 2012.09.26 2012.09.27 
   

√ 

23 Байгаль орчны мэдээллийн төв С.Хөдөлмөр Факс 70113611 70112711 2012.09.27 2012.09.28 
   

√ 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Д (б). Яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын мэдээлэл 

 

д/д Байгууллагын нэрс 
Дарга 

удирдлагын 
нэр 

Бичиг хэрэг-
утасны дугаар, 
факсын дугаар 

Холбогдсон албан 
тушаалтны утасны дугаар 

Албан бичг 
хүргэж өгсөн 
ба факсаар 
явуулсан 

огноо 

Хариу 
мэдээлэл 

хүлээн 
авсан 
огноо 

Яам 
Агентлаг төс/байгу

уллага 

тохируулагч хэрэгжүүлэгч 

24 Баянгол дүүргийн 20-р хороо С.Загджав 70181198 98114020 2012.09.27 2012.10.24 
   

√ 

25 Баянгол дүүргийн газрын алба Д.Ганчимэг 368461 Байцаагч-99053872 2012.09.26 
    

√ 

26 
Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

Цогбаатар 
  

2012.09.27 2012.10.05 
   

√ 

27 Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс 
 

253268 Уранчимэг-264427, 93095073 2012.09.26 2012.10.10 
   

√ 

28 
Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны засаг 
дарга 

Д.Батчимэг 96677824 99094778, 91154778 2012.09.27 2012.10.13 
   

√ 

29 Баянзүрх дүүргийн газрын алба Энхманлай 99730256 
 

2012.09.27 
    

√ 

30 
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

С.Пэрэнлэй 96064647 Гэрэлцэцэг-99238520 2012.09.27 
    

√ 

31 Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс Д.Готов 463041 463041 2012.09.27 2012.09.28 
   

√ 

32 Гаалийн төв лаборатори Н.Цолмон 96686433, 351938 Цэрэнчимэд-351975 2012.09.28 2012.10.18 
   

√ 

33 Геологийн төв лаборатори Б.Батжаргал 
632979, факс-
632944 

Өнөржаргал-632914, 88003067 2012.09.27 2012.10.24 
   

√ 

34 Замын-Үүдийн гааль Г.Бямбацогт лавлах-70527109 0252-454-3347 
     

√ 

35 Монгол шуудан Г.Чинзориг 70078918 
 

2012.09.27 2012.10.03 
   

√ 

36 МУ-ын ШУ-ны академи Б.Энхтүвшин 262247 
 

2012.09.27 2012.10.12 
   

√ 

37 МҮОНРТ М.Наранбаатар 321614 Ня-бо Гомбо-99083236 2012.09.27 2012.10.12 
   

√ 

38 Налайх дүүргийн газрын алба Санжмятав 70233251 70232024, Цэцэгмаа-96648199 2012.09.27 
    

√ 

39 Нийслэлийн газрын алба Ж.Батсайхан 99000178 Хашчулуун-99895001 2012.09.27 2012.10.08 
   

√ 

40 
Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд УБ хотын 
захирагчийн алба 

Э.Бат-Үүл 327199 
 

2012.09.27 2012.10.04 
   

√ 

41 Нийслэлийн татварын газар С.Энхбаатар 312208 310635 2012.09.27 2012.10.04 
   

√ 

42 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар С.Очирбат 98116101 Ня-бо Алтангэрэл-98099099 2012.09.27 2012.10.23 
   

√ 

43 Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Д.Ганбат 99983939 
 

2012.09.27 2012.10.12 
   

√ 

44 СБД-ийн газрын алба Ж.Батсайхан 
313567, факс-
313567 

310762 2012.09.27 2012.10.02 
   

√ 

45 СБД-ийн ЗДТГ Б.Баярмагнай 
329620, факс-
321201 

Оюунгэрэл-321611 2012.09.27 2012.10.05 
   

√ 

46 СБД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Р.Наранцэцэг 93093358 
 

2012.09.27 2012.10.14 
   

√ 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Д (б). Яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын мэдээлэл 

 

д/д Байгууллагын нэрс 
Дарга 

удирдлагын 
нэр 

Бичиг хэрэг-
утасны дугаар, 
факсын дугаар 

Холбогдсон албан 
тушаалтны утасны дугаар 

Албан бичг 
хүргэж өгсөн 
ба факсаар 
явуулсан 

огноо 

Хариу 
мэдээлэл 

хүлээн 
авсан 
огноо 

Яам 
Агентлаг төс/байгу

уллага 

тохируулагч хэрэгжүүлэгч 

47 СБД-ийн татварын хэлтэс Д.Занданбат 70112092 
 

2012.09.27 2012.10.13 
   

√ 

48 
СБД-ийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 
хэлтэс 

Д.Сонгохбаяр 99038531 70113308, 350577 2012.09.27 2012.10.03 
   

√ 

49 Сонгинохайрхан дүүргийн газрын алба Э.Болорчулуун 636558 632831 2012.09.27 2012.10.24 
   

√ 

50 
Сонгинохайрхан дүүргийн татварын 
хэлтэс 

А.Ариунгэрэл 70176469 Нарантуяа-632430 2012.09.27 2012.10.05 
   

√ 

51 Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМНэгдэл 
  

Гэрэлт-Од-99150268 2012.09.28 2012.10.06 
   

√ 

52 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Ц.Пүрэвдорж 320502, 320907 70131014 2012.09.27 2012.10.04 
   

√ 

53 Улсын драмын эрдмийн театр Д.Цэрэнсамбуу 70118184 99097432 2012.09.27 2012.10.25 
   

√ 

54 Уул уурхайн аврах алба Ц.Жанчив Факс-70232380 Н/Бичиг-89060801 2012.10.08 2012.10.11 
   

√ 

55 Хан-Уул дүүргийн газрын алба Л.Отгонбаатар 344927 341997 2012.09.27 
    

√ 

56 Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс Д.Батхуяг 
341767, факс-
341617 

санхүү-341806 2012.09.27 2012.09.28 
   

√ 

57 Хөрөнгийн бирж Х.Алтай 99721499 Энхболд-99135010 2012.10.08 2012.10.23 
   

√ 

58 Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв Ж.Дүгэр 95888599 
70151505,70151500, захирал-
99186106 

2012.09.27 2012.10.19 
   

√ 

59 Чингэлтэй дүүргийн газрын алба Ч.Очир 
321224, факс-
319857 

310016, 318065 2012.09.26 2012.10.03 
   

√ 

60 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс Ганболд 321233 Энх-отгон 2012.09.26 2012.10.12 
   

√ 

61 Эрчим хүчний зохицуулах хороо Т.Цэрэнпүрэв 
 

Ня-бо Мөнхболд-99058358, 
зөвлөх-320126,312313 

2012.09.27 2012.10.25 
   

√ 

  
Дүн 

     
10 4 6 41 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээлэл 

д/д Аймгийн нэрс 
Факсын 
дугаар 

Засаг даргын  

Бусад холбогдох албан тушаалтны утасны дугаар 
Факс 

явуулсан 
огноо 

Хариу 
мэдээлэл 

хүлээн 
авсан огноо 

Сум 
Нэр 

Гар утасны 
дугаар 

1 Архангай 70333231 Ё.Баатарбилэг   Орлогын мэргэжилтэн Мөнхжаргал-99856403 2012.09.26 2012.10.12 4 

2 Баян-Өлгий 70422622  С.Хавал     Уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн Ариунцэцэг-99425600  2012.09.26 2012.10.02 5 

3 Баянхонгор 70443206 Д.Амарсанаа    Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Энхбаяр-88111709  2012.09.26 2012.10.01 10 

4 Булган 70342250 М.Оюунбат   99349667 2012.09.26 2012.10.08 8 

5 Говь-Алтай 70483360 Ш.Амгаланбаяр   
Санхүү, төрийн сангийн мэргэжилтэн Жаргалсайхан-99091511, Лхагвадулам-
99126436 

2012.09.26 2012.10.09 
14 

6 Говьсүмбэр 70543536 Л.Отгонжаргал   Санхүү, төрийн сангийн мэргэжилтэн Энх-Эрдэнэ-99024296 2012.09.26 2012.10.04 3 

7 Дархан-Уул 70373675 Г.Эрдэнэбат   Бичиг хэрэг-70377121, ХБХэлтэс-99245211, 70373748 2012.09.26 2012.10.24 3 

8 Дорноговь 70523036, 
70522330 

П.Ганхуяг 99115163 СТСМ-тэн Содхүү-98855662 2012.09.26 2012.10.25 16 

9 Дорнод 70584608 Ц.Жанлав   СТСМ-тэн Ариунзул-93013440,70583446 2012.09.26 2012.10.10 12 

10 Дундговь 70592895 Д.Чандмань 99132604 ХБХМ-тэн Мөнхзул-70593075, Очирбат-99244288 2012.09.26 2012.10.31 7 

11 Завхан 70462550 Ч.Дэмчигсүрэн   СТСМ-тэн-Амарзаяа-70463059 2012.09.26 2012.10.26 8 

12 Орхон 70352621 Б.Дэлгэрбаяр   СТСМ-тэн-Наран-98215874 2012.09.26 2012.10.26 1 

13 Өвөрхангай 70322376 Д.Тогтохсүрэн 99113454 СТСМ-тэн-Мягмар-99009170 2012.09.26 2012.10.10 9 

14 Өмнөговь 70532111 Б.Бадраа 99105515 
СТСХэлтсийн дарга Нарантуяа-70533243,99091894, м-тэн Болороо-88088305, 
70533399 

2012.09.26 2012.11.01 
14 

15 Сүхбаатар 70518232 Ж.Батсуурь 99119032 СТСМ-тэн Ариунжаргал-70518272,99519500 2012.09.26 2012.10.26 13 

16 Сэлэнгэ 70362139 С.Бүрэнбат   70363844 2012.09.26 2012.10.25 14 

17 Төв   Ц.Энхбат 99113977 СТСМ-тэн Бямбацогт-99013955 2012.09.26 2012.10.10 15 

18 Увс 70452315  Э.Цас-Чихэр  99118611 СТСМ-тэн Ганболд-99459405 2012.09.26 2012.10.25 13 

19 Ховд 
70432022, 
70433601 

Г.Нямдаваа 99431201 СТСХэлтсийн дарга Сүрэнжав-99432131, м-тэн Алтанхуяг-99024176 2012.09.26 2012.10.26 
10 

20 Хөвсгөл  70382216 Л.Цэрэнжав  138221112 Төрийн сангийн ня-бо Мөнхтуяа-99382220,70383591 2012.09.26 2012.10.04 7 

21 Хэнтий 70562151 Ч.Эрдэнэбаатар 99117549 99059184- 2012.09.26 2012.10.08 12 

  Дүн             198 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

1 
Авдар баян 
ХХК 

2040239 324178 Ц.Ганхуяг 99115678 Н.Энхтуяа 99838712 
ЧД, 3-р хороо Хар Хорум ЗБ-
ын байранд /Шуудангийн 
хайрцаг УБ-26 ш/х-45 

алт     
Төв аймаг Заамар 
сум 

2 
Агммайнинг 
ХХК 

5176727 344982     Одбаяр 88006619 
ХУД, 2-р хороо, Чингэсийн 
өргөн чөлөө, "Гутал" оффис 
4 давхар 411 тоот 

  хайгуул  алт 
Өмнөговь аймаг 
Гурвантэс сум  

3 Адил оч ХХК 2707969 
321450, 

70131450 
Г.Адилбиш 99096731 

Оюунжаргал, 
Д.Энхсувд 

99041351 
СХД, 12-р хороо, 9-р байр, 92 
тоот 

жонш     
Дундговь аймгийн 
Өлзийт сум 

4 
Адуунчулуун 
ХХК 

2011239 
50021392, 

0158222125 
Б.Шатар 

99582296, 
0158222125 

Ер/ня 
Б.Энхбаатар, 
Эдийн засагч 
Б.Тэнгис 

88016560 
Дорнод аймгийн Хэрлэн сум 
8-р баг, Уурхайн захиргаа аж 
ахуйн байр 

нүүрс     
Дорнод аймаг, 
Баянтүмэн сум 

5 
Азиагоулд 
монголиа ХХК 

2678179 
утас: 328816, 
факс: 323486 

Ричард Госсе 
9112237, 
328816 

Ер/ня 
Б.Цэрэнпүрэв, 
Нягтлан бодогч 
Б.Гантөмөр  

99080704,  
СБД, 1-р хороо, Олимпийн 
гудамж, Шүрэн ХХК байр, 2 
давхар 10 тоот 

  хайгуул    Өмнөговь 

6 Айвуун тэс ХХК 5093902 70113594 Д.Энхцог  99089568   99079524 

УБ хот Сүхбаатар дүүрэг 4-р 
хороо Сайнноён хан 
Намнансүрэнгийн гудамж 
"Рефайнерс" ХХК-ны байр 
107 тоот  

Алт    алт  
Хэнтий аймаг 
Батширээт сум  

7 
Алтай хангай 
бүрд ХХК 

5029953 318306 Л.Батаа 99119203 Баямбацэцэг 98992404 
УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 1-р 
хороо  

Алт    Алт  
Хэнтий аймаг 
Өмнөдэлгэр сум  

8 
Алтайн хүдэр 
ХХК 

5095549 
324830, 

327991, 324930 
Г.Батдорж 

99051368, 
324930 

Г.Өсөхбаяр, 
Б.Мөнхзул 

324930 
СБД, 1-р хороо, Олимпийн 
гудамж-12, Тэнгэрийн цаг 
байр 

төмөр хайгуул    
Говь-Алтай 
аймгийн Цээл сум 

9 
Алтан дорнод 
монгол ХХК 

2112868   Паушок С.В   
ЕР/ня 
Д.Уранчимэг 

99089385 
БГД, 8-р хороо 7-р байр 
Түшиг центр 3 давхар 

алт хайгуул    
Төв аймаг Заамар 
сум 

10 
Алшаахайрхан 
ХХК 

2869594 70128880 У. Фенчун  99905713 Уянга 95900993 
УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 4-р 
хороо Барилгачдын талбай 
Макс цамхаг 802 тоот  

  хайгуул      

11 Андын илч ХХК 5051118 
70118048-УБ 

хотын 
төлөөлөгч 

Жү Бао Лиянь 1.5395E+10 З.Зэмбэ 99804571 

УБ хотын төлөөлөгчийн газар 
ЧД, 4-р хороо, СУИС-ийн 
урд, Ийст гарден оффис 
байр, 107 тоот 

нүүрс     
Сүхбаатар аймгийн 
Эрдэнэцагаан сум 

12 
Андын 
тэмүүлэл ХХК 

5205581   Н.Бямбарэнцэн 
99117409, 
88117404 

Ж.Жаргалсайхан 95097474 
БГД, 4-р хороо, UB Platinum 
байр 

алт хайгуул    
Баянхонгор 
аймгийн Баян-Овоо 
сум 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

13 
Анхай 
интернэшнл 
ХХК 

2863847 461757 Ли Жинь Зүнь 99110398 ЕР/ня Х.Пилмаа 99044442 БЗД, 14-р хороо, АОС-24б төмөр     
Төв аймаг, 
Баянжаргалан сум 

14 АУМ ХХК 5056721 
70171143, 
70181143 

А.Гантулга 99110043 Л.Энхсайхан 99930782 
БГД, 5-р хороо, 10-р 
хороолол "Олд чех" барилга 

алт     
Өвөрхангай аймаг 
Уянга сум 

15 Багануур ХК 2006572 
70210230, 
70213130 

Н.Мэргэнбаатар 
99110198, 
70210114 

СЭЗХ дарга, 
Ер/ня П.Эрдэнээ 

99177071 
Багануур дүүрэг, 3-р хороо, 
үйлдвэрийн байр, ш/х-219 

нүүрс     Багануур дүүрэг 

16 
Бату Майнинг 
Монгол ХХК 

2786826       Надмид  99087866     хайгуул    Сүхбаатар, Хэнтий 

17 
Баяжмал алт 
ХХК 

2861429 96669365     Гантөмөр  96669365 Сонгинохайрхан дүүрэг  алт хайгуул    
Баянхонгор аймаг 
Баяновоо сум  

18 Баялаг орд ХХК 2007126 811173 Д.Ганбаатар  99099859 Ганболор  99097426 

Баянхонгор Номгон 1-р баг 
УБ хот Хан-Уул дүүрэг 15-р 
хороо Дөрвөн улиралын 
цэцэрлэг  

нүүрс     
Баянхонгор аймаг 
Галуут сум 
өвөрчулуут  

19 
Баян айраг 
эксплорэйшн 
ХХК 

2708701 77116100 
Виллиам Томас 
Колвин 

88113012 
Ер/ня 
Б.Амаржаргал, 
Бөхбаатар 

88111026, 
99108905 

СБД, 8-р хороо, Сэнтраул 
тауэр 

  хайгуул  алт, зэс 
Завхан аймаг 
Дөрвөлжин сум 

20 Баян эрч ХХК 5023998 
70111587, 
70111586 

HAO XI   П.Хандмаа 
94125577, 
99944624 

ЧД, МАХ tower, 301 тоот   хайгуул  
молебидины 
баяжмал 

Сүхбаатар аймгийн 
Эрдэнэцагаан сум 

21 
Баянтэгш 
импекс ХХК 

2609436 330525 П.Мэндсайхан 98112191 Алтанзул 99099560 
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 
Сувд төв 303 тоот  

жонш     
Хэнтий аймаг 
Дархан сум  

22 Баянтээг ХХК 2014491   Д. Мягмар  93077676 Тунгаа 98200877 
Өвөрхангай аймаг Нарийн 
тээл сум 2-р баг  

нүүрс     
Өвөрхангай аймаг 
Нарийнтээл сум 

23 
Белгравия 
майнинг ХХК 

5189616   Б.Цэндсүрэн  99091811 Сувд-Эрдэнэ 99200100 
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 
Олимпийн гудамж Regancy 
Residence 2 давхар  

  хайгуул      

24 
Биг Могул Коул 
энд Энержи 
ХХК 

5369223   Ж. Эрдэмбилэг 99098423 Мөнхболор  99056361 
СБ дүүрэг 1-р хороо 
Лэндмарк оффис 6-давхар  

нүүрс     
Дундговь аймаг 
Баянжаргалан сум  

25 
Болд төмөр 
ерөө гол ХХК 

2855119 329360, 318088 Б.Дэлгэрсайхан 99112838 Ч.Оюунгэрэл 99081199 
ЧД, 5-р хороо, Баруун 
сэлбийн гудамж-20, ш/х: УБ-
210646 ш/х 917 

төмрий
н хүдэр 

хайгуул    
Сэлэнгэ аймаг Ерөө 
сум 

26 
Болд фо ар да 
ХХК 

5095638 70110088 Б. Наранзаяа  99197058 Эрдэнэчимэг 99094748 
Тээвэрчдийн гудамж, Саруул 
төв 104  

нүүрс   нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Хүрмэн сум  

27 
Бороо гоулд 
ХХК 

2094533 
утас: 317798, 
факс: 316100 

Захирлын туслах 
Ч.Анарсүрэн 

99110913, 
317798-1015 

Болормаа   
ЧД, 1-р хороо, Сүхбаатарын 
гудамж 

алт хайгуул    
Сэлэнгэ аймаг 
Баянгол сум 

28 Броад ХХК 5024323 75753302 Б.Батбаатар  99085676 Мөнхболор  99056361 
СБ дүүрэг 1-р хороо 
Натуртур ХХК байр 4 давхар  

нүүрс   нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 

29 Буд инвест ХХК 2100754 
утас: 313783, 
факс: 313783 

Б.Бат   Оюунцэцэг 96654013   алт     Төв, Заамар 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

30 
Булган гангат 
ХХК 

5091462 323251, 322885 Д.Баатар 99112497 С.Пүрэвдулам 99257779 
ЧД, 1-р хороо, МҮЭТЗ байр 
406 тоот 

алт     
Төв аймаг Заамар 
сум 

31 Буман-Олз ХХК 5108799   Д.Цогтгэрэл  88100777 Баяржаргал  88116788 
БЗ дүүрэг 13-р хороо 
Даймонд булдинг 3-р давхар  

Хүрэн 
нүүрс  

  нүүрс 
Дорнод аймаг 
Матад сум  

32 
Бумбат 
ресорсес ХХК 

5193443 330829 Л. Энхбаяр  99113649 Отгонзул  99075757 Жигүүр гранд    хайгуул      

33 Бумбат ХХК 2075652   Паушок С.В   
ЕР/ня 
Д.Уранчимэг 

99089385 
БГД, 8-р хороо 7-р байр 
Түшиг центр 3 давхар 

алт хайгуул    
Төв аймаг Заамар 
сум 

34 Бүүргэнт ХХК 2019205 
утас: 318702, 
факс: 311747 

Ц.Баянжаргал 
99117402, 

318702 
    

СБД, 3-р хороо, Бага тойруу-
44А, шуудангийн хайрцаг 
МШК 20А салбар 

алт     
Сэлэнгэ аймаг 
Баянгол сум 

35 
Бэрх ресорсиз 
ХХК 

5210402     70110599 Анхтуяа 99054697 Гранд оффис 82 тоот   хайгуул    
Хэнтий, Дорноговь, 
Сүхбаатар аймаг  

36 Бэрх-Уул ХХК 2643928 75859505 Б.Мэндсайхан 99092755 
Лхагважав, 
Аззаяа 

99079157, 
99073897 

Хэнтий аймгийн Батноров 
сум, Бэрх тосгон 7-р баг 

нүүрс     
Хэнтий аймгийн 
Мөрөн сум, 
Норовлин сум 

37 
Бэрэн групп 
ХХК 

2063182 
55151715, 
70071777 

Ц.Батбаяр 99112631 Болдмаа 70073777 
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, 
Чингисийн өргөн чөлөө 50-р 
байр 

төмрий
н хүдэр 

хайгуул    
Архангай аймаг 
Төвшрүүлэх сум 

38 
Бэрэн майнинг 
ХХК 

2886219 
70071777, 
55151715  

Б.Мөнхдалай 99112631 Мөнхтайван 99102393 
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, 
50-р байр, Ш/х-УБ-36, 278 

  хайгуул  
төмрийн 
хүдэр 

Булган аймгийн 
Орхон сум, 
Гурванбулаг сум 

39 
Вестерн 
проспектор 
монголиа ХХК 

2834812 327391 Ма Шин Лин   Бурмаа 99095025 
СБД, Metromall оффис, 9 
давхар 

  хайгуул  уран 
Дорнод аймаг 
Дашбалбар сум 

40 Гацуурт ХХК 2054701 
631711, 
633357, 

Л.Чинбат   Баяртөгс 99091145 
БГД 5-р хороо дунд голын 
гудамж 2-р цахилгаан 
станцын ард 

алт     
Сэлэнгэ Мандал 
Түнхэл  

41 ГБНБ ХХК 2615797 631711 Н. Наранчимэг  99115497 Гансүх  99253605 
БГД 19-р хороо 59-р байр 76 
тоот  

Алт    Алт  
Буган аймаг 
Бүрэгхангай сум  

42 Геомин ХХК 2866773 70181339 Г. Бат-Эрдэнэ  99113613 Болорчулуун  99073056 
СБДүүрэг 6-р хороо Их 
сургуулийн гудамж-8 

  хайгуул    
Баян-Өлгий, 
Дорноговь 

43 
Гоби 
консолидетед 
ХХК 

5426952 330829 Д. Уранбилэг  99119703 Амарбаясгалан  88021986 
Жигүүр гранд оффис центр 8 
давхарт  

  хайгуул    
Говь-Алтай, 
Баянхонгор аймаг  

44 
Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2862468 330829 Д. Уранбилэг  99119703 Амарбаясгалан  88021986 
Жигүүр гранд оффис центр 8 
давхарт  

нүүрс   нүүрс 
Баянхонгор аймаг 
Шинэжинст сум  
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

45 
Гоби энержи 
партнерс ХХК 

5301467 70107057 Стефан Вебер  94946487 Оюунжаргал  99994921     хайгуул  газрын тос 
Дорноговь аймаг 
Зүүнбаян 

46 
Гоби-
эксплорэйшн 
ХХК 

2785129 70125599 Б. Гандөш  99114791 Болормаа 99008758 
УБ хот ХУД 3-р хороо 
Чингэсийн өргөн чөлөө 281  

  хайгуул      

47 
Голден гоби 
майнинг ХХК 

5340624 321914 Т. Лхагвадорж    Ж. Өсөхбаяр        хайгуул    
Сүхбаатар, 
Өмнөговь 

48 
Голден крос 
ХХК 

5200881 354077 Хуан жи чен  99106628 Буяндэлгэр  99055468 
ХУД 11-р хороо Зайсангын 
гудамж Галтгарьд ХХК-ний 
байр  

  хайгуул  
 

Дорноговь аймаг 
Өргөө сум  

49 
Голден сий 
петролиум ХХК 

5117291 345077, 345206 Хуан жи чен 99106628   99055468 

Хан-Уул дүүрэг 11-р 
хороолол Зайсангын зүүн 
талд Галтгарьд ХХК-ний 
байр  

  хайгуул  газрын тос 
Дорноговь аймаг 
Өргөө сум  

50 Гурван зам ХХК 5026628 70121315 Б. Халиун  99902000 Ханджамц  99063366 
БГД 2-р хороо Гранд плаза, 
10-н давхарт  

  хайгуул  нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Гурван тэс  

51 
Гурвантөхөм 
ХХК 

2086166 460915 Л.Эвийхүү   Э.Мядагсүрэн 91919683 
БГД 4-р хороо 47-р байр 1 
тоот 

алт     
Төв аймаг Сэргэлэн 
сум 

52 
Гүнбилэг гоулд 
ХХК 

5215757       Долгорсүрэн 88066139 БГД, Гранд плаза 703 тоот   хайгуул    Төв 

53 
Гүнбилэг трейд 
ХХК 

2765853       Долгорсүрэн 88066139 БГД, Гранд плаза 703 тоот   хайгуул  алт Сэлэнгэ, Төв 

54 
Дадизи юиан 
ХХК 

5179173 70119986 Баярмагнай  88101088 Г. Наранцэцэг  88701294 
УБ хот Рокмон Оффис центр 
405 тоот өрөө  

алт хайгуул    
Дархан-Уул Шарын 
гол, Хонгор сум  

55 
Дацан трейд 
ХХК 

2061848 326025, 310897 Б.Цэнгүүн 
99085690, 

310897 
Ер/нябо 
Долгорсүрэн 

99099960 
СБД, 8-р хороо, Мигма төв 3-
б корпус 

алт хайгуул    
Хэнтий аймгийн 
Норовлин сум 

56 
Доншен газрын 
тос ХХК 

2766337 330766 Сүн Хуан Чү 
327221, 

99110788 
Цолмон 

330766, 
99759155 

СБД, 1-р хороо, Солонгос 
улсын элчин сайдын зүүн 
талд Эделвэйс зочид 
буудлын урд 4 давхар улаан 
байр 

газрын 
тос 

    
Дорноговь аймаг 
Зүүнбаян сум 

57 
Дорнын хүдэр 
ХХК 

5197201 55152252 М. Алтангэрэл  99118928 Халиунаа 99117646 БГД 3-р хороо 8-11 тоот  
төмрий
н хүдэр 

хайгуул    
Дорнод аймаг 
Матад, Булган сум   

58 Дун эрдэнэ ХХК 2010933 99858888 Л.Лхагвасүрэн 99194146 А.Мөнхцэцэг 99195568 
Дорнод аймгийн Баяндун сум 
2-р баг 

алт хайгуул    
Дорнод аймаг 
Баяндун сум  

59 Дун Юань ХХК 2724146 636226 Жан Чен Юй   99117266 Сайнбилэг  99252783 
БГДүүрэг 20-р хороо 4-р 
цахилгаан станцийн зүүн урд  

хар 
тугалга 

    
Өмнөговь аймаг 
Номгон сум  

60 
Дэлгэр-Орчлон 

ХХК 
2736578   Цэдэн  88101900   89950069 

13-р хороолол Английн элчин 
хажууд Сэрүүлэг сонины 
байр 4-н давхар  

  хайгуул    
Дархан-Уул Шарын 

гол 

61 Жамп алт ХХК 5738191     320691, Булганхангай 99009946 СБДүүрэг, Гурван гол алт     Дорнод аймгийн 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

313185 Баяндүн сум 

62 
Жей Кей Эм 
Кей ХХК 

5041589 
70116604, 
70126604 

Ким Сон Үг  
70116604, 
70126604 

Ер/ нябо 
Л.Энхтуяа 

99192553 
СБД, 1-р хороо, Азмон төв 
301 тоот 

алт хайгуул  алт 
Төв аймгийн 
Заамар сум 

63 
Жем 
Интернэйшнл 
ХХК 

2612046 345530 Б. Отгонгэрэл  98110999 Насанбуян  99068828 
УБ хот ХУД 3-р хороо 
Чингэсийн өргөн чөлөө  

  хайгуул  жонш Дорнод Чойбалсан 

64 
Жи Эл Ди Ви 
ХХК 

5028787 324218 Ц. Батбилэг  99103179 У. Бямбасүрэн  99138752 
УБ хот СБД 1-р хороо Очир 
төвийн 302 тоот  

нүүрс хайгуул    
Дорноговь аймаг 
Даланжаргалан сум 
Далангын уурхай  

65 
Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

2675471 350966 Г.Чинтөмөр 99111360 Д.Болормаа 99089860 
СБД, 6-р хороо, Их 
сургуулийн гудамж, 
ХХБанктай байр 

алт     
Баянхонгор 
аймгийн 
Гурванбулаг сум 

66 
Жи Эс Би 
майнинг ХХК 

5439574   Батсайхан 91114985 Ганболд 
91913069, 

341041 

Хан-Уул дүүрэг Богд 
Жавзандамбын гудамж, 
Богдын музейн баруун талд 

  хайгуул  алт 
Баянхонгор 
Гурванбулаг 

67 
Жинхуа орд 
ХХК 

5002486 688621 Цэн Жин Цан  96050480 Lheng Shi zeng  99057426 
БГДүүрэг 15-р хороо 10-р 
хороолол 13-р байр  

төмөр     
Хэнтий аймаг 
Дархан сум  

68 
Жотойн 
бажууна ХХК 

5089417   Л.Сэргэлэн 99011649 Гантуяа 99144039 
БГД, 21-р хороо, Горкийн 23-
р гудамж 

алт     
Төв аймгийн 
Заамар сум 

69 
Занадуметалс 
монголиа ХХК 

5168201 
50110211, 
70120211 

Л.Ганбаяр 99119211 Ж.Батхуяг 88113939 
БЗД, 2-р хороо, "Занаду 
Майнз" ХХК-ийн байр 

  хайгуул    Дорнод, Дорноговь 

70 
Зараяа 
холдингс ХХК 

5077834 
70110113/7011

0114 
Д. Энхжаргал   Г. Нарманпах 99997191 

СБД 2-р хороо, Жигүүр Гранд 
оффис  Центр 801 тоот 

  хайгуул    Дорнод 

71 ЗБАА ХХК 5091098   Wang Qiang 99990068 Б. Ууганбаяр 88092907 
ЧД, 1-р хороо 1-р 40н мянгат 
4-39 

  хайгуул    

Баян-Өлгий Цэнгэл 
сум, Сүхбаатар 
аймаг Сүхбаатар, 
Онгон сумд, 
Өмнөговь аймаг 
Манлай сум, Ховд 
аймаг Булган сум 

72 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

5098297 
77229898/7722

9898 
Жан Жихүань 99992588 Отгонжаргал 88008218 

СБД 8-р хороо Юните төв 
302 тоот 

  хайгуул  газрын тос 
Өмнөговь аймаг 
Ханбогд сум 

73 Зө Юү Э ХХК 5016665 70138019 Луо Юу Цинь  99019271 Ч. Баямбаа  99103310 
УБ хот тээвэрчдын гудамж 
Замчдын 5 тоот  

төмөр     
Хэнтий аймаг 
Дархан сум  

74 
Зуунмод Уул 
ХХК 

5135958 310705 Магад Еркин  99104545 Нуржанар  99277034 Бодьцамхаг 1002 тоот  алт     
Сэлэнгэ аймаг 
Мандал  

75 Илт гоулд ХХК 5073189 354054 Б. Байгалмаа 99110900 Мөнхчимэг 
88861978, 
99064895 

Төв аймаг Баянчандмань сум 
Эрдэнэ баг Илтийн ам 

алт     
Төв аймаг Заамар 
сум  

76 
Их монгол 
майнинг ХХК 

5014131 681450 Т. Батхуяг    Цэрэндолгор  99089841 
СБ дүүрэг 1-р хороо Азмон 
төвийн байр 5-давхар  

  хайгуул    
Өмнөговь, 
Дундговь, Баян-

өлгий, Ховд  

77 Их Хан Уул 2732726 320005 Б. Мөнх-очир  99110288 Ч. Уранбилэг  99109841 СБ дүүрэг 5-р хороо Их өргөө алт хайгуул    Өвөрхангай аймаг 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

ХХК ХХК-ний байр   Нарийнтээл сум 

78 
Казмон контакт 
ХХК 

5041538 70124110 Александр 99757175 
С.Ганчимэг, 
Мөнхсоёл-
91662098 

99098258 
БГД 2-р хороо, Гранд плаза 9 
давхар 908 тоот 

  хайгуул    
Баян-Өлгий, 
Сүхбаатар, Хэнтий 

79 
Камекс /Camex/ 
ХХК 

5078253 70110140 Л. Деннис    Номин  99019222 
СБ дүүрэг 2-р хороо Лэнд 
марк 5-н давхар  

  хайгуул    
Төв, Дундговь 
аймаг  

80 
Капкорп 
монголиа ХХК 

5077982 321799/331099 Т. Амарзул 99092327 
Солонго, 
Цэвэлмаа-
98093528 

99099212,  
СБД, 8-р хороо НИК ХК-ны 
байр 

  хайгуул  газрын тос 

Баянхонгор аймаг 
Богд, Жинст, 
Баацагаан, 
Баянцагаан, 
Бууцагаан, 
Өвөрхангай Гучин-
Ус, Төгрөг, Баянгол, 
Дундговь аймаг 
Сайхан-Овоо сум, 
Өмнөговь аймаг 
Мандал-Овоо сум  

81 
Каскейд 
майнинг ХХК 

5463599 316459 Пак Жи Вон  99991237 Д. Дашдулам  88117701 
СБДүүрэг 7-р хороо 
Олимпийн гудамж 9-р байр  

  хайгуул  төмөр  
Сүхбаатар аймаг 
Сүхбаатар сум  

82 Кожеговь ХХК 2078449 329037/323400 Тьери Плэзан 70110675 Гантуяа 95092040 
ЧДүүрэг Энхтайвны өргөн 
чөлөө Экспресс цамхаг 11 
давхар 

  хайгуул  уран 
Дорноговь аймаш 
Улаанбадрах сум  

83 Коммод ХХК 2685841 325662/330088 Ч. Батзориг 99114201 Ж. Нансалмаа 91998688 
СБД, 8-р хороо Багатойруу-
62 

жонш хайгуул    
Дорноговь аймаг 
Эрдэнэ сум  

84 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

2706865 
77330313/3303

12 
М. Баярбахдал   Ариунаа 99069828 

СБД Сүхбаатрын талбай 
Сентрал тауэр 7 давхар 

  хайгуул    Сүхбаатар 

85 Кэй Ви Пи ХХК 2889668 21254346 И Ду Сан  99995531 Золзаяа 99994431 БГД 4-р хороо 2-р хороолол    хайгуул  алт  
Дархан-Уул Шарын 
гол сум  

86 Лоншэнда ХХК 5312213 
70132088/7013

2088 
Гай Кейчин 99658888 Энхсайхан 94980072 

СБД, 1-р хороо Энхтайвны 
өргөн чөлөө 

  хайгуул    
Говь-Алтай аймаг 
Бугат сум 

87 Лутчулуу ХХК 5396662 70110341 Жин Жэ Шин    С. Уранчимэг  99098272 
ХУД 1-р хороо Мандах 
Инвест ХХК-ний байр  

төмөр     
Хэнтий аймаг 
Дархан сум  

88 
М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

5426383 77212625 О. Хулан    
Н. 
Эрдэнэтунгалаг  

88114483 Сэнтрал цамхаг 16-н давхарт    хайгуул  газрын тос 
Өмнөговь аймаг 
Ноён, Гурвантэс, 
Баяндалай сум  

89 
Магнай трейд  
ХХК 

2082489 78001010 Р.Ганзориг   Алтанзул 98093393 
СБ дүүрэг,МУИС 4-р байрны 
замын урд 

  хайгуул  газрын тос Дорнод 

90 
Марко поло 
ХХК 

2069792   Алтанхуяг 88116567 Нарантунгалаг 88111274 Макс таувэр 3 давхарт алт хайгуул    Говь-Алтай Бигэр 

91 МГМК ХХК 5211646 70124110 Александр 99757175 С. Ганчимэг 99098258 
БГД, 2-р хорооГранд плаза 9 
давхар 908 тоот 

төмөр     
Дорноговь аймаг 
Даланжаргалан сум 

92 МЕС ХХК 2579634 329963 А. Ганболд   М. Мөнхтөр  99085358 ХУД 2-р хороо Чингэсийн элс     Төв аймаг 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

өргөн чөлөө  хайрга Баяндэлгэр сум  

93 Мо Эн Ко ХХК 5141583   Жеймс Долан 99063916 Отгонцэнгэл 99015621 
СБД-8, Сүхбаатарын талбай-
2, Сентрал Тауэр, 11-р 
давхар 

нүүрс хайгуул  нүүрс 
Ховд аймаг Дарви 
сум 

94 Могойн гол ХК 2034859 636003/636003 Б. Хашбат 
99382319, 
94948400 

Л. Шинэцэцэг 94948402 
Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум 
7-р баг Бүрхээр 

нүүрс хайгуул  нүүрс Хөвсгөл Цэцэрлэг 

95 Мон ажнай ХХК 2067544   Ц.Дарамсүрэн 99111147 Дарамсүрэн 99114713 
Сүхбаатар Дүүрэг 2-р хороо 
20б байр 

нүүрс хайгуул  нүүрс 
Хөвсгөл аймаг 
Бүрэнтогтох сум  

96 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

2554518 310089/310089 Ш. Лхамсүрэн   Эрдэнэчимэг 99117430 
БГД, 2-р хороо Рокмон 
бюлдинг 506 тоот 

алт хайгуул  алт 
Төв аймаг Заамар 
сум 

97 Мон Лаа 2045931 70100000 Х.Энхсайхан 70100000     ЧД, 1-р хороо, МҮЭТЗбайр төмөр хайгуул    
Дорноговь, 
Хатанбулаг 

98 
Мон полимет 
ХХК 

2029278 311633/312108 Ц. Гарамжав 
monpolymet
@mongol.net  

Батбаяр 312108 СБД Олимпийн гудамж алт     
Төв аймаг Заамар 
сум, Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум 

99 
Монгол Алт 
МАК ХХК 

2095025 458075/455785 Б. Нямтайшир 
Mak@mggol

d.mn  

Билэгсайхан 99091017 
БЗД, 13-р хороолол 14-р 
байр өөрийн байр 

нүүрс хайгуул  нүүрс 

Дорноговь 
Даланжаргалан, 
Өмнөговь аймаг 
Гурвантэс сум 

100 
Монгол алтай 
ресорсиз ХХК 

5476372 

  

С.Даваадорж 99907064 Бямбасүрэн 99104393 
Олимпийн гудамж-8, Мид 
таун оффис-2 давхарт 

  хайгуул    
Баян-Өлгий Алтай, 
Буянт, Сагсай, 
Улаанхус   

101 
Монгол газар 
ХХК 

2027615 
681440 , 

681877,681450, 
факс-681226 

Ц.Мянганбаяр 99995571 Түвшинжаргал 99083323 

УБ хот, Баянгол дүүрэг, 20-р 
хороо, Их үүсгэл компаний 
байр, УБ-21, ш\х-264, 
mongazar@magicnet.mn 

  хайгуул  алт Архангай Цэнхэр 

102 
Монгол метал 
майнинг ХХК 

5239168   Ц.Батсайхан  99118743 Ц.Жавхлан 91914532 
ХУД, 2-р хороо, Сор ХХК-ний 
байр, (Арьс ширний 
үйлдвэрийн хашаанд) УБ 

төмөр     Булган бүрэгхангай 

103 
Монгол 
ураниум ресурс 
ХХК 

5150884   Х.Бүрэн-Эрдэнэ   А.Мөнхтуяа 88023344 
Түшиг их дэлгүүрийн 4 
давхарт 403 тоот 

  хайгуул  төмөр  Булган бүрэгхангай 

104 
Монгол цамхаг 
ХХК 

2848317 681440 Ц.Мянганбаяр 99995571 Түвшинжаргал 99083323 
УБ хот, Баянгол дүүрэг, 20-р 
хороо, Их үүсгэл компаний 
байр, УБ-21, ш\х-264, 

  хайгуул    
Өмнөговь, Ховд, 
Хөвсгөл, Сүхбаатар  

mailto:monpolymet@mongol.net
mailto:monpolymet@mongol.net
mailto:Mak@mggold.mn
mailto:Mak@mggold.mn
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

105 
Монгол-Алт 
ХХК 

2024101 451805  Ж.Мөнхтөр        
Алтан-Өргөө цогцолбор, 72А-
26 тоот 

  хайгуул    

Завхан, Дорноговь, 
Дорнод, Говь-
Алтай, Өмнөговь, 
Төв 

106 
Монголболгарг
ео ХХК 

2550245 631998/631998 Л. Пүрэвгял 99118021 Хүрэлбаатар 99058311 
СХД 19-р хороо 21-р 
хороолол өөрийн байр 

алт     
Баянхонгор аймаг 
Галуут сум 

107 
Монголжүюань
ли ХХК 

5051304 456664 Чен Сон Ян 95002983     
БЗД, 18-р хороо, 10 байр-17 
тоот 

жонш     
Сүхбаатар аймаг, 
Түмэнцогт сум 

108 
Монголросцвет
мет ХХК 

2550466 458072/458590 О. Эрдэнээ 99114210 Номинзул 
450060-

116 

БЗД 22-р хороо Алтан өлгий 
Энхтайвны өргөн чөлөө 
өөрийн байр 

жонш хайгуул    

Дорноговь аймаг 
Өргөн сум, Хэнтий 
аймгийн Бор-
Өндөр, Дархан 
сумд, Дундговь 
аймаг 
Баянжаргалан сум 

109 
Монголрудпром 
ХХК 

2825627 
70119742/7011

9743 
Теплинский Г.О 

99096355, 
99086355 

Батдолжин 
99067485, 
91996229 

ЧД, 1-р хороо 1-р 40н мянгат жонш хайгуул    
Хэнтий аймаг 
Батноров сум 
Сэрвэн уурхай 

110 
Монголчехмета
лл ХХК 

5051134   Далай  70149001 Пушкин 99115351 СХД 19-р хороо ШХ-37/115 жонш     
Төв аймаг 
Баянцагаан сум 

111 
Мөнх ноён 
суварга ХХК 

5314577   Т.Лхагвадорж 99119319     
СБД 1-р хороо, Амбасадор 
оффис 101 тоот 

нүүрс хайгуул  нүүрс 
Өмнөговь аймаг, 
Баян-Овоо сум 

112 Нордвинд ХХК 5003539 321600/321600 
HUANG 
SUNXING 

99101207 Энхтуяа 
99046226, 
98046226 

СБД 1-р хороо Чингэлтэй 
өргөн чөлөө 

жонш     
Хэнтий аймаг 
Галшар сум 
Бичигтийн уурхай 

113 
Одод гоулд 
ХХК 

5180252 321906/313265 
З. Оргилмаа, 
З.Батбаатар 

99271061, 
99096222 

Баттулаг 99010141 
СБД 1-р хороо, Үйлдвэрийн 
баруун бүс, Москвагийн 
гудамж 98 тоот 

алт     
Баянхонгор аймаг 
Бөмбөгөр сум 

114 Олова ХХК 2782944   Д.Батбаяр 99011493 Г.Энх-Уянга   
СБД, 8-р хороо, Туушин 
зочид буудал, 302 тоот 

  хайгуул  
цагаан 
тугалга 

Төв аймаг, Эрдэнэ 
сум 

115 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

5099005   Г.Алтан 99110290     
СБД, 6-р хороо, тусгаар 
тогтнолын ордон, 9 давхар 

алт хайгуул  алт 
Өмнөговь, Мандал-
Овоо 

116 ОНТРЭ ХХК 2705133 319426/318562 Б. Мөнхтулга 99114230 Баасандулам 99102738 
СБДүүрэг 1-р хороо 
Жамъяан гүний гудамж  

  хайгуул  алт, зэс 
Өмнөговь аймаг  
Ханбогд сум 

117 
Орчлон орд 
ХХК 

5152054   Н.Нацагдорж   С.Даваасүрэн 91108788 БЗД, 13-р хороо   хайгуул    
Дорноговь, Завхан, 
Хэнтий 

118 
Очир-Ундраа 
ХХК 

2659603     
(976)-11-
324248 

Оюунбилэг 99069799 
Баянгол дүүрэг, 2-р хороо 
 Үндсэн хуулийн гудамж-24,  
 Рокмон билдинг, 3-р давхар 

  хайгуул  алт 
Шарын гол, Дархан-
Уул 

119 
Оюу толгой 
ХХК 

2657457   Камерон МакРей   Р.Бадамханд 99118322 Моннис цамхаг 11 давхарт   хайгуул  алт, зэс Өмнөговь, ханбогд 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

120 
Оюут улаан 
ХХК 

2678187   Гандигара 99082026     
СБД, Олимпийн гудамж-8 
Шүрэн байр-2 давхарт 

  хайгуул  алт, зэс 
Өмнөговь, 
Цогтцэций сум 

121 Өрмөн-Уул ХХК 2617749 70130099 Д.Оюунбилэг 99115391 П.Одмаа 95011244 
БГД, 2-р хороо, Энхтайвны 
өргөн чөлөө 46, Grand Plaza 
1103 тоот 

алт     
Булган аймгийн 
Бүрэгхангай сум 

122 
Өү Жи Си Эйч 
Эл ХХК 

5198429   Отгонцэнгэл 99015261 Б.Хэрлэн 70110569 Сэнтрэл тауэр-11 давхарт   хайгуул  алт, зэс 
Говь-Алтай, Алтай 
сум 

123 
Пенинсуламайн
инг ХХК 

5149703 70115517 Х.Бүрэндалай 70115517 Нацагням 
88956225, 
96011926 

СБД, 1-р хороо, Сарны титэм 
304 тоот 

  хайгуул  алт 
Сэлэнгэ аймаг, 
Баянгол сум 

124 
Петро матад 
ХХК 

2867095 321799/331099 Т. Амарзул 99092327 Солонго 99099212 
СБД, 8-р хороо НИК ХК-ны 
байр 

  хайгуул  газрын тос 

Дорнод аймаг 
Матад сум, 
Сүхбаатар аймаг 
Эрдэнэцагаан сум 

125 Петрокоал ХХК 5155827 - Б.Норовсамбуу 77208563     
СБД, 1-р хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө 15а/5 байр 304 

нүүрс хайгуул  нүүрс 
Төв аймаг, Баян 
сум 

126 
Петрочайна 
дачин тамсаг 
ХХК 

2075385       Болормаа 99104448 
Баянзүрх дүүрэг 
Дорлигжавын гудамж 14-р 
байр 

газрын 
тос 

    Дорнод 

127 
Пибоди 
винсвей 
ресорсез ХХК 

5170672 
70141458/3289

07 
Б. Баатар   Нямбаяр 99085425 

СБД 1-р хороо, Моннис 
цамхаг 13-р давхар 

  хайгуул  нүүрс Дорноговь, Увс, Төв 

128 
Рэдхил 
Монголиа ХХК 

5068827 327556, 312721 Крис Каун 327556     
Чингисийн өргөн чөлөө-15, 
Моннис цамхагийн 8 давхар 

нүүрс хайгуул  нүүрс Сэлэнгэ, Түшиг сум 

129 Рэмет ХХК 5268451   Даш 99116757 Б.Алтансувд 99069010 
УБ хот, Баянгол дүүрэг, 20-р 
хороо, Их үүсгэл компаний 
байр, 

төмөр     
Өмнөговь, Мандал-
Овоо 

130 
Самтан морес 
ХХК 

5143926 
70110143/7011

1034 
Б. Одончимэг 

99100089, 
sodood2000
@yahoo.com 

Энхзаяа 70110144 

СБД, 1-р хороо, Энхтайвны 
Өргөн чөлөө 15А/5 
Амбассадар оффис 302а 
тоот 

  хайгуул    Завхан, Баянхонгор 

131 
Сансарын 
геологи хайгуул 
ХХК 

5036933   Л.Соломмөчир 99094982 Чанцалдулам 88072680 СБД 8-р хороо   хайгуул  газрын тос 
Дорнод аймаг 
Чойбалсан сум 

132 
Саусгоби сэндс 
ХХК 

5084555 11311469 Девид Бартал 11310775 Дүнжингарав 99069269 
СБД 1-р хороо, Чингэсийн 
өргөн чөлөө 

нүүрс хайгуул  нүүрс 
Өмнөговь аймаг, 
Гурван тэс сум 

133 
Сентерра гоулд 
монголиа ХХК 

2108291   Даг Кран   Х.Саруул 
317798-

1202 
Бодьцамхаг 12 давхар   хайгуул  алт 

Дорнод аймаг 
Цагаан-Овоо сум 

134 
Си Өү Эй Эл 
ХХК 

5261198   Б.Балдорж 99111392 Будгэрэл 96003142 
БЗД, Хурд интернэшнлийн 
байр,  

  хайгуул  нүүрс Дорноговь 

135 
Си Си И Эм 
ХХК 

5460093 311891 Ч.Энхтайван 331285 Лхагваа 99094602 
СБД, 1-р хороо 
Санктпетербург төв 

  хайгуул  нүүрс Өмнөговь 

136 Си Си Эм ХХК 5044804 - Сүн Хай Жанн 99661698     ЧД 1-р хороо 40 мянгат   хайгуул  нүүрс Өмнөговь 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

137 
Си Эм Кэй Ай 
ХХК 

5288703 - Алмаз 95154937 Болор-Эрдэнэ   
Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 
АОС-13-2 тоот 

жонш хайгуул  жонш 
Хэнтий аймаг, 
Дархан сум 

138 Синчи-Ойл ХХК 2588617   Ц.Элбэгзаяа 99119779 В.Эрдэнэчимэг 99082367 
Чингэлтэй дүүрэг 5-р Их 
Тойруу, Тасганы овоо, 
"Синчи Ойл" ХХК 

  хайгуул  
шохойн 
чулуу 

Төв Алтанбулаг 

139 Сод газар ХХК 5031974   Б.Саруулбаяр   П.Рагчаасүрэн   СБД 1-р хороо   хайгуул  нүүрс, жонш Дорнод, Говь-Алтай 

140 
Сонор трейд 
ХХК 

2590565 323424 Энхболд 99115698 Энхбат   
СБД 8-р хороо Оюутны 
гудамж 

алт     
Сэлэнгэ аймаг, 
Баянгол сум 

141 
Таац мөрөн 
ХХК 

5113075   Б.Сайнбаяр 88110170 Ч.Алтанхуяг 99294094 
СБД 2-р хороо, тээвэрчдийн 
39 

алт     
Төв аймаг Сэргэлэн 
сум 

142 
Тавантолгой 
ХХК 

2016656     99115367 Г.Шүрээ 99009493 

Чингэсийн өргөн чөлөө 
гутлын үйлдвэрийн баруун 
талд "Ажнай" корпорацийн 
байранд 

нүүрс     
Өмнөговь 
Цогтцэций 

143 
Тайшэн 
девелопмент 
ХХК 

2777223 
976-11-

70143057 
Mu jun   

Д.Эрдэнэ-
Ундрал 

99716611 
Дундговь, Баянжаргалан, 
Энгэр-Ус баг 

  хайгуул  төмөр  
Дундговь, 
Баянжаргалан, 
Энгэр-Ус баг 

144 
Терра-Энержи 
ХХК 

5430682 70101092 Т.Цогт 99112992 Н.Доржсүрэн   
СБД, "Мид таун оффис" 3 
давхар 

  хайгуул  нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Ноён сум 

145 
Тефис Майнинг 
ХХК 

2807459 330280 Steve carty 330278 Б.Нармандах 99004569 
ЧД 1-р хороо Бодь цамхаг, 
501 тоот 

  хайгуул    
Хэнтий, Ховд, Говь-
Алтай 

146 Ти Би И ХХК 5144108   Н.Дамдинпүрэв 75751418 А.Ганчимэг 99901648 
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 
Чингисийн өргөн чөлөө 8, 
Алтай буйлдинг, 303 тоот 

  хайгуул    Ховд Булган 

147 
Тиенжинсанжо 
ХХК 

5260183   Д.Болд 95897799 Долгормаа 99997053 Өмнөговь аймаг   хайгуул    Өмнөговь Номгон 

148 
Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2873575 319140 М.Баярбаатар 70110140 Б.Чулуунцэцэг 99991855 
СБД, 2-р хороо, Чингисийн 
өргөн чөлөө 13 

нүүрс     
Төв аймаг, Баян 
сум 

149 

Трейжа 
маунтайн 
интернэшнл 
майнинг ХХК 

5157846 70118060 Г.Амгаланбат 99116070     БГД 6-р хороо, 39 өргөтгөл 

бар/ма
т-л 
(баргил
т 
чулуу) 

    
Өмнөговь аймаг, 
Гурван тэс сум 

150 Тэн хун ХХК 2839717 362073 Өү Ян Лүн Ар 305842 А.Өлзийжаргал 88046509 
БГД, 1-р хороо, Богд-Ар 1А-
20 

алт     
Төв аймаг, 
Жаргалан сум 

151 
Тэнгри терра 
ресурс ХХК 

5321611   Пат Келли   Д.Солонго 99105393 
БЗД-ийн 1-р хороо, Сөүл 
бизнес центр 6 давхар 

  хайгуул  алт  Говь-Алтай Цээл 

152 Улзгол ХХК 2344343 461369 А.Бүрэнтогтох 461369 Эржан 99092068 
Дорнод аймаг, Баяндун сум, 
Түргэн баг 

алт     
Дорнод аймаг, 
Баяндун сум, 
Түргэн баг 

153 Үүртгоулд ХХК 2766868 
50012222/3171

34 
Ж. Баясгалан 99116633 Д. Оюунтүлхүүр 99116633 

СБДүүрэг Олимпийн 14-р 
гудамж I хороо  

алт хайгуул  алт, мөнгө 
Төв аймаг Сэргэлэн 
сум Хүрзэтийн 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

алтны шороон орд 

154 
Хангад 
эксплорэшн 
ХХК 

2887134   Батболд   
Дариймаа, 
Даваасүрэн 

88112065, 
88015323 

СБД, Сэнтрал Тауэр, 16 
давхар 

  хайгуул  нүүрс 
Өмнөговь 
Ханхонгор сум 

155 Ханшижир ХХК 2608758 
322279/771222

79 
Ч. Даваахүү 88112065 Э. Даваасүрэн 99013933 

СБД 8-р хороо Сэнтрал 
Тауэр 16 давхарт 

алт хайгуул    

Өмнөговь аймгийн 
Ханхонгор сум 
Баруун наран 
уурхаай 

156 
Хар тарвагатай 
ХК 

2001454   Д.Сурмаажав   Г.Байгалмаа 99452717 Увс аймаг, Тариалан сум нүүрс     
Увс аймаг, 
Тариалан сум 

157 
Хера 
Инвестмент 

ХХК 

2787687 70182182     Ж.Алтанзул  99000095 
БГД 5-р хороо Энхтайвны 
өргөн чөлөө, Гурвалжингийн 

гүүр, Хера Бизнес төв  

  хайгуул    Төв 

158 Хос хас ХХК 2100231 11-320142 Ц.Батжаргал  99090967       алт     
Булган аймаг, 
Бүрэгхангай сум  

159 Хотгор ХХК 2661128 142223609 З.Кадирхан  99425313 Б.Серикхан   
Баянөлгий аймаг Өлгий сум 
7-р баг  

нүүрс     
Увс аймаг 
Бөхмөрөн сум 

160 
Хотгор шанага 
ХХК 

2662647 11-458670 Пак Жун  Уоль  91110459     
УБ хот Баянзүрх дүүрэг 13-р 
хороо Сонжин гранд зочид 
буудал  

нүүрс хайгуул  нүүрс 
Увс аймаг 
Бүхмөрөн сум  

161 Хоту ХХК 2763788 11-632400 Х. Олонбаяр  11-632400     
УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р 
хороо Чоймболын 3/1  

алт хайгуул  алт  
Төв аймаг Заамар 
сум  

162 
Хуади куонез 
ХХК 

5232538 70118831 Liu weidong 88114608 Б. Минжмаа 99199610 
СБД 6-р хороо Метро бизнес 
төв 

  хайгуул    
Дорноговь, 
Архангай 

163 
Хунанжинлэн 
ХХК 

2881934       Минжмаа 99199610 
СБД-ийн 6-р хороо, 
Метромалл оффис центр 900 
тоот 

алт     Сэлэнгэ Ерөө 

164 Хурай ХХК   319192/319192 Б. Болор 99113283 
Х. 
Түмэндэмбэрэл 

319193 
СБД, 8-р хороо Залуучуудын 
өргөн чөлөө 

алт хайгуул  алт  Сэлэнгэ Орхонтуул 

165 
Хургатай 
хайрхан ХХК 

5104424 70116826     Отгонбаяр   
ЧД, 3-р хороо, Алтай центр, 
Энхтайваны өргөн чөлөө, 3 
давхар, 302 тоот 

  хайгуул    Хөвсгөл, Сэлэнгэ 

166 Хүдэн ХХК 2643227   Лхагвасүрэн 99459790     
Увс аймаг Улаангом сум 3-р 
баг  

нүүрс     Увс Давст 

167 Хүрээ дэл ХХК 2697734 
70110088, 
70117588 

Р.Бадрах  70117588     
Өмнөговь аймаг, 
Даланзадгад сум, Далан баг 
О.С 

  хайгуул  жонш 
Дорноговь аймаг 
айраг сум 

168 Хүслэмж ХХК 2872722 11-363933 Д.Ганзориг 99114724 Ж.Хандсүрэн    
УБ хот Баянгол дүүрэг 14-р 
хороо 10-11 

алт хайгуул  алт  
Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум  

169 
Хэрлэн энерго 
ХХК 

2871114 
77288788, 
88000012 

Батбаяр 88000012     УБ, ЧД 6-р хороо 11-1 тоот  жонш     
Хэнтий аймаг 
Дархан сум 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

170 
Цайртминерал 
ХХК 

2548747 151231111 Ван Шоугао 151231588 Болорчимэг    
СБ аймаг СБ сум 5-р баг 
өөрийн байранд  

цайр хайгуул  цайр  
Сүхбаатар аймаг 
Сүхбаатар сум  

171 Цэвдэг ХХК 2587025 
11-45782, 11-

317134 
Ж.Цогт-Эрдэнэ 11-317134     

УБ, СБД 2-р хороо Олимпийн 
14-р гудамж Атланта 

алт хайгуул  алт 
Төв аймаг, 
Сэргэлэн сум  

172 
Чингисийн хар 
алт ХХК 

5031869 
70110088, 
70110088 

Wang Meng Yong 99107588 Т.Алтанчимэг    
УБ СБД 4-р хороо Саруул 
төв, 112 тоот  

нүүрс     
Дорноговь 
Даланжаргалан  

173 
Чинхуа МАК 
нарийн сухайт 
ХХК 

2697947 11-812233 И.Наянтай 11-812233 И.Хэрлэнчимэг    
Өмнөговь аймаг Гурван тэс 
сум 4-р хороо  

нүүрс     
Өмнөговь Гурван 
тэс сум  

174 Шанлун ХХК 2784904 70112663 Bai Liang Ming 88588029 Li Peng Fei   
УБ хот СБДүүрэг 6-р хороо 
бага тойруу  

цайр     
Дорнод, Чойбалсан 
сум  

175 Шар нарст ХХК 2618621 55151830 Б.Агваандондов 99115211     
УБ хот СБДүүрэг 16-р хороо 
бэлхийн гудамж 30-262 

алт     
Сэлэнгэ аймаг 
Түшиг сум  

176 Шарын гол ХК 2050374 013743-2265 С.Насанбат  99115409     
Дархан-Уул аймаг Шарын гол 
сум Санжинт баг 

нүүрс     
Дархан-Уул аймаг 
Шарын гол сум 

177 Шивээ овоо ХК 2004879   Х.Балсандорж 99066072 Адилбиш 99093860 
Говьсүмбэр аймаг Шивээговь 
сум  

нүүрс     
Говь-Сүмбэр аймаг 
Шивээ-Говь сум 

178 Шижир алт ХХК 2072947 
11-453521, 11-

454337 
Ц.Лхагвадорж 99118209 Т.Баасанням   

УБ, БЗДүүрэг 5-р хороо 
МРЦМ нэгдлийн байр  

алт     
Төв аймаг Заамар 
сум, Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум  

179 
Шинь Шинь 
ХХК 

2830213 77334411 LU XIN ZHAN 77335511     
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 7-р 
баг  

хар 
тугалга 

    
Дорнод аймаг, 
Дашбалбар сум  

180 
Шинэ Илион 
Нэн Юань ХХК 

5250862   Na Muri 99805388 Г.Гандаваа 99084567 
БЗД 1-р хороо, Токиогийн 
гудамж, Нисора цамхаг 902 
тоот  

  хайгуул    Өмнөговь, Төв 

181 
Шинэ шивээ 
ХХК 

2858096 11-323748 А.Эрдэнэбат  70105502 Т.Найдан 99094755 
СБД, 1-р хороо, Нарны зам 
87 

  хайгуул    Говьсүмбэр 

182 Шэйман ХХК 5155436 324196, 330464 Жон Мурдок 321496 Мөнхгэрэл    
УБ, СБ дүүрэг TG төвийн 
байр 3-4 давхарт  

  хайгуул  газрын тос 
Говьсүмбэр аймаг 
Сүмбэр сум 

183 Эжбалей ХХК 5315603 
11-326380, 11-

326330 

Денисов 
Григорий 
Валентинович  

11-326330     
УБ, СБДүүрэг 1-р хороо Энх-
тайвны өргөн чөлөө  

  хайгуул  алт, Зэс  
Дорнод аймаг, 
Дашбалбар сум 

184 
Эй Пи И Экс Пи 
Ар Өү ХХК 

5244676 77229898 Жан Жихуань  99992588     
УБ хот СБ дүүрэг 8-р хороо 
Юните төв 301 тоот  

  хайгуул  газрын тос Сүхбаатар аймаг 

185 
Эм Ар Си Эм 
Жи Эл ХХК 

5402166   Сарантуяа 99118839 Хэрлэнбаяр 99081709 БГД   хайгуул  алт 

Сэлэнгэ, Дархан-
Уул, Дорноговь, 
Архангай, 
Өмнөговь  

186 
Эм Пи Эйч Си 

Эл ХХК 
5137977   James Dolan 99063916 Г.Очмаа 99079544     хайгуул  

алт, мөнгө, 

зэс 
Ховд, Говь-Алтай 

187 
Эм Си Ти Ти 
ХХК 

5015243 77228898 Оюунбилэг 91929238 Одончимэг 96065011   жонш     
Дорноговь, 
Дундговь 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ё. Компаниудын мэдээлэл 

 

д/д 
Компанийн 

нэр 

Регистр
ийн 

дугаар 

Факс 
/оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн Үйл ажиллагааны чиглэл 

Уурхайн байршил 
  

Захирлын нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Нягтлан 

бодогчийн нэр 

  
Утасны 
дугаар 

  
Хаяг 

Олбор
лолт 

Хайгуул 

Хайгуул 
Ашигт 

малтмалын 
төрөл 

188 
Эмээлт майнз 
ХХК 

2776804 70110155 Ли Ши Дунг   Б.Бурмаа 70110155     хайгуул  уран 
Дорнод аймаг 
Баяндун сум 

189 Эн Пи Ай ХХК 5066417 326098 Солонмөчир  99078219 Ч.Чанцалдулам   УБ хот СБДүүрэг 8-р хороо    хайгуул  газрын тос Дорнод аймаг  

190 
Энержи ресурс 
ХХК 

2887746 
11-322279, 
70122279 

Г.Батцэнгэл  88114452 Д.Болормаа   
УБ хот СБДүүрэг 8-р хороо 
Централ тауэр 

нүүрс     
Өмнөговь аймаг, 
Цогтцэций сум  

191 
Эрвэн хүдэр 
ХХК 

5069068 11323203     Б.Батпүрэв 99063926 
СБД 1-р хороо Олимпийн 
гудамж, Пирамид ордон 9-р 
байр 4 давхар  

  хайгуул  
төмрийн 
хүдэр 

Сүхбаатар аймаг 
Сүхбаатар сум 

192 
Эрдэнэ жас 
ХХК 

2715619 11319950 Д.Ганбаатар  99929275 Д.Гантөмөр 99090709 
СБД, Олимпийн гудамж, 
Шүрэн хаус 8-3 тоот  

  хайгуул  алт, зэс 
Төв, Баян-Өлгий, 
Дундговь 

193 
Эрдэнэс МГЛ 
ХХК 

5124913 70110735     Үржинбадам 99126558 
ЧД, 1-р хороо, Жигжиджавын 
гудамж  

  хайгуул  нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 

194 
Эрдэнэс таван 
толгой ХК 

5435528 70118585 Я.Долгоржав   Энхжаргал  99039725 
СБД 8-р хороо, Талбайн 
баруун талд, өөрийн байр 

нүүрс     
Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 

195 
Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

2074192 70353002 Ч.Ганзориг  70353002     
Орхон аймаг Баян-өндөр  
Хүрэн булаг баг Амрын 
талбай 1 

зэс 
молибд
ены 
баяжма
л  

хайгуул  
зэс 
молибдены 
баяжмал  

Орхон аймаг Баян-
өндөр сум  

196 
Эрдэс холдинг 
ХХК 

2655772 331102 Батхишиг 331107 Н.Эрдэнчулуун   
УБ хот СБД 1-р хороо 
Чингисийн өргөн чөлөө -15 

төмрий
н хүдэр 

    
Сэлэнгэ аймаг, 
Хүдэр сум  

197 Эрэл ХХК 2027194 11343563     Алтанчимэг  99118349 ХУД, Чингисийн өргөн чөлөө алт хайгуул    Дархан Уул аймаг 

198 Эс Би Эф ХХК 5184851 11-313783 Б.Цэнгэлмаа 96654013       алт     
Төв аймаг Заамар 
сум 

199 Эф Эм Ай ХХК 5209552 311891, 331285 Ч.Энхтайван 70120357     
УБ хот СБ дүүрэг 1-р хороо 
Энхтайвны өргөн чөлөө 48-р 
салбар  

  хайгуул  алт 
Сүхбаатар аймаг, 
Өмнөговь аймаг  

200 Ээрмэл ХХК 2075768 342549 Баяртогтох 99085345 Цэнгэлбаяр 99190566 Хан-Уул дүүрэг өөрийн байр   хайгуул    Төв 

 

 

 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

147  
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж (а). Сангийн сайдын 45 тоот тушаалын хэрэгжилт - Төр, Засгийн байгууллага 

     

д/д Хандив авсан байгууллагын нэр 

Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот 
тушаалын хэрэгжилт 

Тийм  Үгүй Хагас дутуу 

1 Байгал орчин, ногоон хөгжлийн яам   √   

2 Гадаад харилцааны яам    √   

3 МУ-аас БНХАУ-д суугаа элчин сайд   √   

4 Цагдаагийн Ерөнхий Газар     √ 

5 Татварын Ерөнхий газар     √ 

6 Ашигт малтмалын газар     √ 

7 Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар      √ 

8 Авто тээврийн газар   √   

9 Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн газар   √   

10 БГД-ийн 20-р хороо     √ 

11 МҮОНРТ    √   

12 Улсын драмын эрдмийн театр   √   

13 СБД-ийн ЗДТГ   √   

14 МУ-ын ШУ-ны академи   √   

15 Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв   √   

16 Замын цагдаагийн ерөнхий газар    √   

17 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам   √   

18 Нийслэлийн ХО-ын газар (1-р амаржих газар)   √   

19 Газрын тосны газар     √ 

20 СХД-ийн ЭМНэгдэл   √   

21 Монголын хөрөнгийн бирж   √   

22 Улсын асрамжийн газар   √   

23 УБ Мөрдөн байцаах газар    √   

24 Стандарчлал хэмжил зүйн газар    √   
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж (б). Сангийн сайдын 45 тоот тушаалын хэрэгжилт - Орон нутгийн байгууллага 

 

 д/д 
Хандив авсан аймгийн 

нэр 
Сумдын тоо 

Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот 

тушаалын хэрэгжилт 

 

 

 

Тийм Үгүй Хагас дутуу 

1 Архангай Төвшрүүлэх 
 

√ 
 

2 Баян-Өлгий 
Аймаг 

  
√ 

Ногооннуур 
 

√ 
 

Толбо 
 

√ 
 

3 Баянхонгор 

Аймаг 
  

√ 

Баянговь 
 

√ 
 

Баян-Овоо 
 

√ 
 

Бөмбөгөр 
  

√ 

Бууцагаан √ 
  

Галуут √ 
  

Шинэжинст 
 

√ 
 

4 Булган 

Аймаг 
 

√ 
 

Баян-Агт 
 

√ 
 

Бүрэгхангай 
 

√ 
 

Тэшиг 
 

√ 
 

Хангал √ 
  

5 
Говь-Алтай 

Аймаг 
  

√ 

Алтай 
 

√ 
 

Бигэр 
 

√ 
 

Бугат 
 

√ 
 

Тайшир 
 

√ 
 

Төгрөг 
 

√ 
 

Цогт 
 

√ 
 

Цээл 
  

√ 

Чандмань 
 

√ 
 

Шарга √ 
  

 
Эрдэнэ 

 
√ 

 

6 Говь Сүмбэр 
Аймаг 

 
√ 

 
Сүмбэр 

 
√ 

 
Шивээ говь 

 
√ 

 

7 Дархан-Уул Аймаг 
  

√ 

Шарын гол 
 

√ 
 

8 Дорноговь 

Аймаг 
 

√ 
 

Айраг 
 

√ 
 

Алтанширээ 
 

√ 
 

Даланжаргалан 
  

√ 

Дэлгэрэх 
 

√ 
 

Зүүнбаян 
 

√ 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж (б). Сангийн сайдын 45 тоот тушаалын хэрэгжилт - Орон нутгийн байгууллага 

 

 д/д 
Хандив авсан аймгийн 

нэр 
Сумдын тоо 

Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот 

тушаалын хэрэгжилт 

 

 

 

Тийм Үгүй Хагас дутуу 

Иххэт 
 

√ 
 

Мандах 
 

√ 
 

Өргөн 
 

√ 
 

Сайхандулаан 
 

√ 
 

Улаанбадрах 
 

√ 
 

Хатанбулаг 
 

√ 
 

Эрдэнэ 
 

√ 
 

9 Дорнод 

Аймаг 
  

√ 

Баяндун 
  

√ 

Баян-Түмэн 
 

√ 
 

Гурван загал 
 

√ 
 

Дашбалбар 
 

√ 
 

Матад 
  

√ 

Сэргэлэн √ 
  

Халхгол 
 

√ 
 

Хэрлэн 
 

√ 
 

Цагаан-Овоо 
 

√ 
 

Чойбалсан √ 
  

10 Дундговь 

Аймаг 
 

√ 
 

Адаацаг 
 

√ 
 

Баянжаргалан 
  

√ 

Өлзийт 
  

√ 

Сайхан-Овоо √ 
  

Эрдэнэдалай 
  

√ 

11 Завхан 

Алдархаан 
 

√ 
 

Дөрвөлжин 
 

√ 
 

Завханмандал 
 

√ 
 

Эрдэнэхайрхан 
 

√ 
 

Яруу 
 

√ 
 

12 Орхон Аймаг 
 

√ 
 

13 Өвөрхангай 

Аймаг 
 

√ 
 

Арвайхээр 
 

√ 
 

Бат-Өлзий 
 

√ 
 

Нарийнтээл 
 

√ 
 

Уянга 
 

√ 
 

14 Өмнөговь 
Аймаг 

  
√ 

Баяндалай 
  

√ 

Баян-Овоо 
  

√ 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж (б). Сангийн сайдын 45 тоот тушаалын хэрэгжилт - Орон нутгийн байгууллага 

 

 д/д 
Хандив авсан аймгийн 

нэр 
Сумдын тоо 

Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот 

тушаалын хэрэгжилт 

 

 

 

Тийм Үгүй Хагас дутуу 

Гурван тэс 
  

√ 

Даланзадгад 
 

√ 
 

Мандал-Овоо √ 
  

Манлай 
 

√ 
 

Ноён 
  

√ 

Номгон √ 
  

Сэврэй 
 

√ 
 

Ханбогд 
 

√ 
 

Ханхонгор √ 
  

Хүрмэн 
 

√ 
 

Цогтцэций √ 
  

15 Сүхбаатар 

Аймаг 
  

√ 

Асгат √ 
  

Баяндэлгэр √ 
  

Сүхбаатар 
  

√ 

Түвшинширээ 
 

√ 
 

Түмэнцогт √ 
  

Уулбаян 
 

√ 
 

Халзан √ 
  

Эрдэнэцагаан 
  

√ 

16 Сэлэнгэ 

Аймаг 
  

√ 

Баянгол 
 

√ 
 

Ерөө 
 

√ 
 

Жавхлант 
 

√ 
 

Зүүнбүрэн 
 

√ 
 

Мандал 
 

√ 
 

Орхонтуул √ 
  

Сүхбаатар 
 

√ 
 

Түнхэл 
 

√ 
 

Түшиг 
 

√ 
 

Хөтөл 
 

√ 
 

Хүдэр 
  

√ 

Цагааннуур 
 

√ 
 

Шаамар 
 

√ 
 

17 Төв 

Аймаг 
  

√ 

Алтанбулаг 
 

√ 
 

Архуст 
 

√ 
 

Батсүмбэр 
 

√ 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж (б). Сангийн сайдын 45 тоот тушаалын хэрэгжилт - Орон нутгийн байгууллага 

 

 д/д 
Хандив авсан аймгийн 

нэр 
Сумдын тоо 

Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот 

тушаалын хэрэгжилт 

 

 

 

Тийм Үгүй Хагас дутуу 

Баян 
 

√ 
 

Баянжаргалан 
  

√ 

Баянөнжүүл √ 
  

Баянчандмань 
 

√ 
 

Борнуур 
 

√ 
 

Бүрэн 
 

√ 
 

Дэлгэрхаан 
 

√ 
 

Жаргалант 
 

√ 
 

Заамар 
  

√ 

Сэргэлэн 
 

√ 
 

18 Увс 

Аймаг 
 

√ 
 

Бөхмөрөн √ 
  

Давст 
 

√ 
 

Зүүнговь 
 

√ 
 

Зүүнхангай 
 

√ 
 

Наранбулаг √ 
  

Тариалан 
 

√ 
 

19 Ховд 

Аймаг 
  

√ 

Дарви 
 

√ 
 

Зэрэг 
 

√ 
 

Манхан 
 

√ 
 

Мөнххайрхан 
 

√ 
 

Мөст 
 

√ 
 

Үенч 
 

√ 
 

Цэцэг 
 

√ 
 

20 Хөвсгөл 

Аймаг 
  

√ 

Бүрэнтогтох 
  

√ 

Төмөрбулаг 
 

√ 
 

Улаан-Уул √ 
  

Цагаан-Уул 
 

√ 
 

Цэцэрлэг √ 
  

 

21 

Хэнтий 

Аймаг 
  

√ 

Батноров √ 
  

Батширээт 
 

√ 
 

Баянхутаг 
 

√ 
 

Биндэр √ 
  

Бор-Өндөр 
 

√ 
 

Галшар √ 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж (б). Сангийн сайдын 45 тоот тушаалын хэрэгжилт - Орон нутгийн байгууллага 

 

 д/д 
Хандив авсан аймгийн 

нэр 
Сумдын тоо 

Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот 

тушаалын хэрэгжилт 

 

 

 

Тийм Үгүй Хагас дутуу 

Дархан 
 

√ 
 

Мөрөн √ 
  

Норовлин √ 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

1 Авдар баян ХХК 2040239 тийм үгүй тод-гүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тод-гүй үгүй тийм Мишээл од аудит ХХК тийм 

2 Агммайнинг ХХК 5176727 тийм үгүй тийм тийм тийм үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Од бүртгэл аудит ХХК тийм 

3 Адил оч ХХК 2707969 тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм Юнистар аудит ХХК тийм 

4 Адуунчулуун ХК 2011239 тод-гүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй үгүй 
Ай Жэй Эй Эйч аудит 
ХХК 

тийм 

5 
Азиагоулд монголиа 
ХХК 

2678179 тод-гүй үгүй тийм тод-гүй тод-гүй тод-гүй тийм тийм тод-гүй тийм тийм Нийслэл аудит ХХК тийм 

6 Айвуун тэс ХХК 5176727 тийм үгүй тийм тийм тод-гүй тод-гүй тийм тийм тод-гүй тийм тийм Их наяд аудит ХХК тийм 

7 
Алтай хангай бүрд 
ХХК 

2672146 үгүй тийм үгүй тод-гүй үгүй үгүй тод-гүй тийм тийм тийм тийм Интер аудит ХХК тийм 

8 Алтайн хүдэр ХХК 5095549 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

үгүй 

9 
Алтан дорнод монгол 
ХХК 

2112868 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

10 Алшаахайрхан ХХК 2672146 тод-гүй тод-гүй тийм тод-гүй тод-гүй тийм тод-гүй тийм тийм тийм тийм Их наяд аудит ХХК тийм 

11 Андын илч ХХК 5051118 тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм тийм үгүй тийм Батламж аудит ХХК тийм 

12 Андын тэмүүлэл ХХК 5205581 тийм тод-гүй тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Аудит хийгдээгүй тийм 

13 
Анхай интернэшнл 
ХХК 

2863847 тийм үгүй тийм тийм тийм тод-гүй тийм тийм тод-гүй тийм тийм 
Дөлгөөн хайрхан уул 
аудит ХХК 

тийм 

14 АУМ ХХК 5056721 тод-гүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тийм тод-гүй үгүй тийм Аудит хийгдээгүй   

15 Багануур ХК 2006572 тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм үгүй тийм тийм тийм Мэдээлэл аудит ХХК тийм 

16 
Бату Майнинг Монгол 
ХХК 

2786826 үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм Аудит хийгдээгүй   

17 Баяжмал алт ХХК 2044239 үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм Од бүртгэл аудит ХХК тийм 

18 Баялаг орд ХХК 2678179 үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Ситико аудит ХХК тийм 

19 
Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

2708701 тод-гүй тийм үгүй тод-гүй тод-гүй тийм тийм тийм тийм тийм үгүй 
Дөлгөөн хайрхан уул 
аудит ХХК 

тийм 

20 Баян эрч ХХК 5023998 тийм тийм   тод-гүй тийм тийм тийм тийм     тийм Лайэн Аудит ХХК тийм 

21 Баянтэгш импекс ХХК 2657457 үгүй үгүй үгүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй тийм тод-гүй үгүй тийм 
Релаэнс секюритиз 
аудит ХХК 

тийм 

22 Баянтээг ХХК 5056721 тийм үгүй тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм 
Өвөрхангай аймгийн 
Үндэсний аудитын 
газар 

үгүй 

23 
Белгравия майнинг 
ХХК 

2112868 үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Ситико аудит ХХК тийм 

24 
Биг Могул Коул энд 
Энержи ХХК 

4184165 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тод-гүй тийм тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

тийм 

25 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2855119 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

26 Болд фо ар да ХХК 5051118 тод-гүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тийм үгүй тод-гүй Монста аудит ХХК тийм 

27 Бороо гоулд ХХК 2094533 тийм тийм тийм тод-гүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм НИММ Аудит ХХК тийм 

28 Броад ХХК 5024323 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

тийм 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

29 Буд инвест ХХК 2100754 тийм үгүй тийм тийм тод-гүй үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй СМД аудит ХХК тийм 

30 Булган гангат ХХК 5091462 тод-гүй үгүй үгүй тийм тийм тод-гүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм 
Пантер мидланд 
аудит ХХК 

тийм 

31 Буман-Олз ХХК 5108799 тийм тийм тийм үгүй тод-гүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм Ситико аудит ХХК тийм 

32 Бумбат ресорсес ХХК 5193443 үгүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй тод-гүй үгүй үгүй Севиллиа аудит ХХК тийм 

33 Бумбат ХХК 2075652 тийм тийм тийм тод-гүй тийм тод-гүй   тийм тийм үгүй тийм 
Улаанбаатар аудит 
корпораци ХХК 

тийм 

34 Бүүргэнт ХХК 2019205 тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм Мэдээлэл аудит ХХК тийм 

35 Бэрх ресорсиз ХХК 5210402 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Фискал аудит ХХК үгүй 

36 Бэрх-Уул ХХК 2643928 тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм Сүлд аудит ХХК тийм 

37 Бэрэн групп ХХК 2063182 тийм үгүй тийм тод-гүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм 
Ай Жэй Эй Эйч аудит 
ХХК 

тийм 

38 Бэрэн майнинг ХХК 2886219 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

39 
Вестерн проспектор 
монголиа ХХК 

2834812 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм үгүй тийм 
Улаанбаатар аудит 
корпораци ХХК 

үгүй 

40 Гацуурт ХХК 2054701 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

41 ГБНБ ХХК 2615797 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй Аудит хийгдээгүй   

42 Геомин ХХК 2866773 үгүй үгүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй тийм тод-гүй тийм тийм тийм Лайэн аудит ХХК тийм 

43 
Гоби консолидетед 
ХХК 

5426952 үгүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй тод-гүй үгүй тийм Севиллиа аудит ХХК тийм 

44 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

2862468 үгүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй тод-гүй үгүй тийм Севиллиа аудит ХХК тийм 

45 
Гоби энержи 
партнерс ХХК 

5301467 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

тийм 

46 
Гоби-эксплорэйшн 
ХХК 

2785129 тийм тийм тийм тийм тод-гүй тийм тийм   тийм тийм тийм Мэдээлэл аудит ХХК тийм 

47 
Голден гоби майнинг 
ХХК 

5340624 тод-гүй үгүй тийм тод-гүй тод-гүй үгүй тийм тийм тод-гүй тийм тийм Итгэлт аудит ХХК  тийм 

48 Голден крос ХХК 5200881 тийм үгүй тийм тод-гүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Эс Жи Эм Ди аудит 
ХХК 

тийм 

49 
Голден сий 
петролиум ХХК 

5117291 үгүй үгүй тийм тод-гүй үгүй тод-гүй үгүй үгүй тийм тийм тийм 
Таван эрдэнэ аудит 
ХХК 

тийм 

50 Гурван зам ХХК 5026628 тийм тийм тийм үгүй тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм Сүлд аудит ХХК тийм 

51 Гурвантөхөм ХХК 2086166 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

52 Гүнбилэг гоулд ХХК 5215757 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

53 Гүнбилэг трейд ХХК 2765853 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

54 Дадизи юиан ХХК 5179173 үгүй үгүй үгүй тод-гүй тийм тийм тийм тийм - тийм тийм 
Дөлгөөн хайрхан Уул 
Аудит ХХК 

тийм 

55 Дацан трейд ХХК 2061848 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Би Софт аудит ХХК тийм 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

56 
Доншен газрын тос 
ХХК 

2766337 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

57 Дорнын хүдэр ХХК 5197201 үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тод-гүй тийм тийм Аудит хийгдээгүй   

58 Дун эрдэнэ ХХК 2010933 үгүй   тийм тод-гүй үгүй тийм тод-гүй тийм тод-гүй үгүй үгүй Балхан аудит ХХК тийм 

59 Дун Юань ХХК 2724146 тод-гүй үгүй үгүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тод-гүй тийм Лайэн Аудит ХХК тийм 

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК 2736578 тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тийм үгүй тод-гүй үгүй - үгүй тийм Координат Аудит ХХК тийм 

61 Жамп алт ХХК 5738191 тийм тийм тийм тод-гүй тод-гүй тод-гүй тийм тийм тод-гүй үгүй тийм Ситико аудит ХХК тийм 

62 Жей Кей Эм Кей ХХК 5041589 тийм үгүй тийм тийм тийм тод-гүй үгүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй үгүй Актив аудит ХХК тийм 

63 
Жем Интернэйшнл 
ХХК 

2612046 үгүй тийм - үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм Балхан аудит ХХК тийм 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК 5028787 тод-гүй тод-гүй тийм тод-гүй тод-гүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм Их наяд аудит ХХК тийм 

65 Жи Энд Юу Голд ХХК 2675471 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

66 
Жи Эс Би майнинг 
ХХК 

5439574 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

67 Жинхуа орд ХХК 5002486 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Аудит хийгдээгүй   

68 Жотойн бажууна ХХК 5089417 үгүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй үгүй тийм тийм тийм тод-гүй үгүй Мэдээлэл аудит ХХК тийм 

69 
Занадуметалс 
монголиа ХХК 

5168201 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Дөлгөөн хайрхан уул 
аудит ХХК 

тийм 

70 Зараяа холдингс ХХК 5077834 Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Севиллиа аудит ХХК Тийм 

71 ЗБАА ХХК 5091098 Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Аудит хийгдээгүй   

72 Зон хэн юу тиан ХХК 5098297 Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Од бүртгэл аудит ХХК Тийм 

73 Зө Юү Э ХХК 5016665 тод-гүй үгүй тийм тод-гүй үгүй үгүй тод-гүй тийм үгүй үгүй тийм Мишээл од аудит ХХК тийм 

74 Зуунмод Уул ХХК 5135958 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Прайсуотерхаузкуперс 
аудит ХХК 

тийм 

75 Илт гоулд ХХК 5073189 Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Эс Эм аудит ХХК Тийм 

76 
Их монгол майнинг 
ХХК 

5014131 үгүй үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй тийм үгүй тийм тод-гүй үгүй тод-гүй Сан арвич аудит ХХК тийм 

77 Их Хан Уул ХХК 2732726 тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм үгүй тийм тод-гүй Од бүртгэл Аудит ХХК тийм 

78 Казмон контакт ХХК 5041538 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Аудит хийгдээгүй   

79 Камекс /Camex/ ХХК 5078253 тийм тод-гүй үгүй тод-гүй үгүй тод-гүй тийм тийм тод-гүй тийм үгүй Нимм Аудит ХХК тийм 

80 
Капкорп монголиа 
ХХК 

5077982 Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй тийм Үгүй Үгүй Тийм Ситико аудит ХХК Тийм 

81 Каскейд майнинг ХХК 5463599 тийм үгүй үгүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй тод-гүй үгүй тийм 
Эс Жи Эм Ди аудит 
ХХК 

тийм 

82 Кожеговь ХХК 2078449 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм 
Делайтт Онч аудит 
ХХК 

Тийм 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

83 Коммод ХХК 2685841 Тийм Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Лайэн Аудит ХХК Тийм 

84 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

2706865 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Үгүй 
Дөлгөөн хайрхан уул 
аудит ХХК 

Тийм 

85 Кэй Ви Пи ХХК 2889668 тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм 
Голден пэйж аудит 
ХХК 

тийм 

86 Лоншэнда ХХК 5312213 Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Санхүүч аудит ХХК Тийм 

87 Лутчулуу ХХК 5396662 тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм Оюу эрдэм аудит  ХХК үгүй 

88 
М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

5426383 тийм тийм тийм тийм тод-гүй тод-гүй тийм тийм үгүй тийм тийм Итгэлт аудит ХХК  тийм 

89 Магнай трейд  ХХК 2082489 Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

Тийм 

90 Марко поло ХХК 2069792 Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тэд аудит ХХК Тийм 

91 МГМК ХХК 5211646 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Аудит хийгдээгүй   

92 МЕС ХХК 2579634 тийм үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм Аккурэйт аудит ХХК тийм 

93 Мо Эн Ко ХХК 5141583 Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Си Эн Эм аудит ХХК Тийм 

94 Могойн гол ХК 2034859 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Мэдээлэл аудит ХХК Тийм 

95 Мон ажнай ХХК 2067544 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

96 
Мон дулаан трейд  
ХХК 

2554518 Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Улаанбаатар аудит 
корпораци ХХК 

Үгүй 

97 Мон Лаа 2045931 үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй Тод-гүй тийм Тод-гүй Үгүй тийм 
Ай Жэй Эй Эйч аудит 
ХХК 

тийм  

98 Мон полимет ХХК 2029278 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

99 Монгол Алт МАК ХХК 2095025 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

100 
Монгол алтай 
ресорсиз ХХК 

5476372 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Делайтт Онч аудит 
ХХК 

тийм  

101 Монгол газар ХХК 2027615 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Сан арвич аудит ХХК Тийм 

102 
Монгол метал 
майнинг ХХК 

5239168 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Тэгш сан аудит ХХК тийм  

103 
Монгол ураниум 
ресурс ХХК 

5150884 Тод-гүй тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Өлгий аудит ХХК тийм 

104 Монгол цамхаг ХХК 2848317 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Сан арвич аудит ХХК Тийм 

105 Монгол-Алт ХХК 2024101 Тийм Тийм Тод-гүй Тийм Тод-гүй үгүй Тийм Тийм Тод-гүй Тийм Тийм Итгэлт аудит ХХК Тийм 

106 
Монголболгаргео 
ХХК 

2550245 Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Баянташаагийн эх 
аудит ХХК 

Тийм 

107 
Монголжүюаньли 
ХХК 

5051304 тийм тийм тийм үгүй тийм үгүй тийм тийм үгүй тийм тийм Акпар аудит ХХК тийм 

108 
Монголросцветмет 
ХХК 

2550466 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Үндэсний аудитын 
газар 

Тийм 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

109 Монголрудпром ХХК 2825627 Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Фискал аудит ХХК Тийм 

110 
Монголчехметалл 
ХХК 

5051134 Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тэд Од аудит ХХК тийм 

111 
Мөнх ноён суварга 
ХХК 

5314577 үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм       Итгэлт аудит ХХК тийм 

112 Нордвинд ХХК 5003539 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм 
Баталгаат онош аудит 
ХХК 

Тийм 

113 Одод гоулд ХХК 5180252 Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Од бүртгэл аудит ХХК Тийм 

114 Олова ХХК 2782944 тийм тийм тийм тийм   тийм тийм тийм тийм тийм тийм Интер аудит ХХК тийм 

115 
Олон овоот гоулд 
ХХК 

5099005 тийм тийм тийм тийм Үгүй үгүй Тод-гүй тийм тийм тийм тийм Оюу эрдэм аудит  ХХК тийм 

116 ОНТРЭ ХХК 2705133 Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Нимм аудит ХХК  Тийм 

117 Орчлон орд ХХК 5152054 тийм тийм Тод-гүй Үгүй Үгүй үгүй Үгүй тийм тийм Үгүй тийм Монста аудит ХХК тийм 

118 Очир-Ундраа ХХК 2659603 тийм тийм тийм тийм Үгүй үгүй тийм тийм Үгүй Үгүй тийм Далхаа аудит ХХК тийм 

119 Оюу толгой ХХК 2657457 үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Прайсуотерхаузкуперс 
аудит ХХК 

тийм 

120 Оюут улаан ХХК 2678187 Тод-гүй үгүй тийм Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй тийм тийм Тод-гүй тийм тийм Нийслэл аудит ХХК тийм 

121 Өрмөн-Уул ХХК 2617749 үгүй тийм   үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм үгүй тийм Сан арвич аудит ХХК тийм 

122 
Өү Жи Си Эйч Эл 
ХХК 

5198429 үгүй үгүй үгүй Үгүй үгүй тийм тийм тийм Тод-гүй Тод-гүй тийм Си Эн Эм аудит ХХК тийм 

123 
Пенинсуламайнинг 
ХХК 

5149703 үгүй тийм тийм үгүй Тод-гүй Тод-гүй үгүй үгүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй 
Пантер мидланд 
аудит ХХК 

тийм 

124 Петро матад ХХК 2867095 Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй тийм Үгүй Үгүй Үгүй Ситико аудит ХХК Тийм 

125 Петрокоал ХХК 5155827 тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм Эвиденсе аудит ХХК тийм 

126 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2075385 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй 
Дөлгөөн хайрхан уул 
аудит ХХК 

Тийм 

127 
Пибоди винсвей 
ресорсез ХХК 

5170672 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Итгэлт аудит ХХК Тийм 

128 
Рэдхил Монголиа 
ХХК 

5068827 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Улаанбаатар аудит 
корпораци ХХК 

тийм 

129 Рэмет ХХК 5268451 тийм тийм   тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Сан арвич аудит ХХК тийм 

130 Самтан морес ХХК 5143926 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм 
Улаанбаатар аудит 
корпораци ХХК 

Тийм 

131 
Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

5036933 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм Сүлд аудит ХХК тийм 

132 Саусгоби сэндс ХХК 5084555 тийм тийм тийм Тод-гүй Тод-гүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм 
Прайсуотерхаузкуперс 
аудит ХХК 

тийм 

133 
Сентерра гоулд 
монголиа ХХК 

2108291 тийм тийм тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Далай ван аудит ХХК тийм 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

134 Си Өү Эй Эл ХХК 5261198 тийм үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм тийм үгүй тийм 
Бэст Фортуна аудит 
ХХК 

тийм 

135 Си Си И Эм ХХК 5460093 Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй үгүй Тод-гүй тийм Тод-гүй тийм тийм 
Алтан жолоо аудит 
ХХК 

тийм 

136 Си Си Эм ХХК 5044804 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй Тод-гүй үгүй үгүй үгүй үгүй 
Өлзийт экаунт аудит 
ХХК 

тийм 

137 Си Эм Кэй Ай ХХК 5288703 үгүй үгүй тийм тийм Тод-гүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй тийм Ситико аудит ХХК тийм 

138 Синчи-Ойл ХХК 2588617 үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм Аудит хийгдээгүй тийм 

139 Сод газар ХХК 5031974 тийм Тод-гүй тийм Тод-гүй Тод-гүй үгүй тийм тийм Тод-гүй үгүй Тод-гүй Мэдээлэл аудит ХХК тийм 

140 Сонор трейд ХХК 2590565 үгүй үгүй тийм Тод-гүй тийм үгүй үгүй Тод-гүй Тод-гүй үгүй тийм СМД аудит ХХК үгүй 

141 Таац мөрөн ХХК 5113075 тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм Координат аудит ХХК тийм 

142 Тавантолгой ХК 2016656 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Итгэлт аудит ХХК тийм 

143 
Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2777223 тийм үгүй тийм үгүй тийм үгүй тийм тийм Тод-гүй үгүй үгүй 
Голден пэйж аудит 
ХХК 

тийм 

144 Терра-Энержи ХХК 5430682 тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

тийм 

145 Тефис Майнинг ХХК 2807459 Тод-гүй үгүй тийм Тод-гүй Тод-гүй тийм Тод-гүй тийм Тод-гүй үгүй тийм Итгэлт аудит ХХК тийм 

146 Ти Би И ХХК 5144108 тийм үгүй тийм тийм Тод-гүй Тод-гүй үгүй тийм Тод-гүй үгүй тийм Акпар аудит ХХК тийм 

147 Тиенжинсанжо ХХК 5260183 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Аудит хийгдээгүй тийм 

148 
Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2873575 тийм Тод-гүй үгүй Тод-гүй үгүй Тод-гүй тийм тийм Тод-гүй тийм үгүй Нимм аудит ХХК тийм 

149 
Трейжа маунтайн 
интернэшнл майнинг 
ХХК 

5157846 үгүй Тод-гүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Лайэн Аудит ХХК үгүй 

150 Тэн хун ХХК 2839717 тийм үгүй тийм Үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм 
Бодь тусгал аудит 
ХХК  

тийм 

151 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

5321611 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Делайтт Онч аудит 
ХХК 

тийм 

152 Улзгол ХХК 2344343 тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм Их наяд Аудит ХХК тийм 

153 Үүртгоулд ХХК 2766868 Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Мэдээлэл аудит ХХК Тийм 

154 
Хангад эксплорэшн 
ХХК 

2887134 Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Итгэлт аудит ХХК Тийм 

155 Ханшижир ХХК 2608758 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм 
Шидэт сонголт аудит 
ХХК 

Тийм 

156 Хар тарвагатай ХК 2001454 тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Аудит хийгдээгүй тийм 

157 
Хера Инвестмент 
ХХК 

2787687 Тод-гүй Тод-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Баталгаа аудит ХХК Тийм 

158 Хос хас ХХК 2100231 Тод-гүй Үгүй Тийм Тийм  Тод-гүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Шидэт сонголт аудит 
ХХК 

Тийм 

159 Хотгор ХХК 2661128 Тийм  Үгүй Тийм Үгүй  Үгүй  Тод-гүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Аудит хийгдээгүй   
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

160 Хотгор шанага ХХК 2662647 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тод-гүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тод-гүй Аудит хийгдээгүй   

161 Хоту ХХК 2763788 Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм  Үгүй Тийм  Тийм  Бизкон аудит ХХК Тийм  

162 Хуади куонеэ ХХК 5232538 Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Тэд аудит ХХК тийм 

163 Хунанжинлэн ХХК 2881934 Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Тэд аудит ХХК тийм 

164 Хурай ХХК 2019086 Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 
Бэст Фортуна аудит 
ХХК 

Тийм 

165 
Хургатай хайрхан 
ХХК 

5104424 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Аудит хийгдээгүй   

166 Хүдэн ХХК 2643227 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

167 Хүрээ дэл ХХК 2697734 Тийм Тийм Тийм Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Үгүй Үгүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Монста аудит ХХК Тийм 

168 Хүслэмж ХХК 2872722 Үгүй Тийм Тод-гүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Сан арвич аудит ХХК Тийм 

169 Хэрлэн энерго ХХК 2871114 Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Ньюбаланс аудит ХХК  Тийм 

170 Цайртминерал ХХК 2548747 Тийм  Тийм  Тийм  Тод-гүй Тийм Тод-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 
Пантер мидланд 
аудит ХХК 

Тийм 

171 Цэвдэг ХХК 2587025 Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Үгүй Үгүй Үгүй Тод-гүй Тийм Тийм Тийм Ньюбаланс аудит ХХК  Тийм 

172 
Чингисийн хар алт 
ХХК 

5031869 Тод-гүй Тийм Тийм Үгүй Тод-гүй Тод-гүй Тийм  Тийм Тод-гүй Тод-гүй Тийм Их Наяд аудит ХХК Тийм 

173 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

2697947 Үгүй Үгүй Тийм Тод-гүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Конфиденсе аудит 
ХХК 

Тийм 

174 Шанлун ХХК 2784904 Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Аудит хийгдээгүй   

175 Шар нарст ХХК 2618621 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм  Тийм  Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм СМД аудит ХХК Тийм 

176 Шарын гол ХК 2050374 Тийм Тийм Үгүй Тод-гүй Тод-гүй Тийм  Тийм  Тийм  Тод-гүй Тод-гүй Тийм 
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

Үгүй 

177 Шивээ овоо ХК 2004879 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

178 Шижир алт ХХК 2072947 Үгүй Үгүй Тийм Тод-гүй Тод-гүй Үгүй Тийм  Тийм Тийм Тийм Тийм 
Голден пэйж аудит 
ХХК 

Тийм 

179 Шинь Шинь ХХК 2830213 Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Нью капитал тэнцэл 
аудит ХХК 

Тийм 

180 
Шинэ Илион Нэн 
Юань ХХК 

5250862 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

181 Шинэ шивээ ХХК 2858096 Тийм  Тод-гүй Тод-гүй Тийм  Тод-гүй Тод-гүй Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  
Прайсуотерхаузкуперс 
аудит ХХК 

Тийм 

182 Шэйман ХХК 5155436 Тод-гүй үгүй Үгүй Тод-гүй Тийм Үгүй Үгүй тийм Тод-гүй тийм тийм 
Делайтт Онч аудит 
ХХК 

Тийм 

183 Эжбалей ХХК 5315603 Үгүй Үгүй Үгүй Тод-гүй Тод-гүй Үгүй Тод-гүй Үгүй Тод-гүй Тод-гүй Тийм Ситико аудит ХХК Тийм 

184 
Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

5244676 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

185 
Эм Ар Си Эм Жи Эл 
ХХК 

5402166 
хариу 

ирүүлээгүй 
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Хавсралт З. 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 
гүйлгээнүүдийг 

тодруулдаг эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгүй 
өр 

төлбөрийг 
хүлээн 

зөвшөөрч, 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Санхүүгийн 
болон орлогын 
албан татварын 

зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын 

хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг 

хүлээн 
зөвшөөрч 

бүртгэдэг эсэх? 

186 
Эм Пи Эйч Си Эл 
ХХК 

5137977 Тод-гүй Тийм  Тийм  Тод-гүй Тод-гүй Тийм Тийм Тийм Үгүй тийм тийм Си Эн Эм аудит ХХК Тийм 

187 Эм Си Ти Ти ХХК 5015243 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

188 Эмээлт майнз ХХК 2776804 Үгүй Үгүй Үгүй Тод-гүй Үгүй Үгүй Тийм  Тийм Тод-гүй Үгүй Тийм 
Улаанбаатар аудит 
корпораци ХХК 

Тод-гүй 

189 Эн Пи Ай ХХК 5066417 Тод-гүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Сүлд аудит ХХК Тийм 

190 Энержи ресурс ХХК 2887746 Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Итгэлт аудит ХХК  Тод-гүй 

191 Эрвэн хүдэр ХХК 5069068 Тийм  Тийм  Тийм  Тод-гүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 
Алтан жолоо аудит 
ХХК 

Үгүй 

192 Эрдэнэ жас ХХК 2715619 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

193 Эрдэнэс МГЛ ХХК 5124913 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

194 
Эрдэнэс таван 
толгой ХК 

5435528 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192 Үгүй Тийм  Үгүй Тод-гүй Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  Тийм  
Эрнэст энд Янг 
монголия аудит ХХК 

Тийм  

196 Эрдэс холдинг ХХК 2655772 Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 
Дөлгөөн хайрхан уул 
аудит ХХК 

Тийм 

197 Эрэл ХХК 2027194 
хариу 

ирүүлээгүй 
                        

198 Эс Би Эф ХХК 5184851 Тийм  Үгүй Үгүй Тийм  Тод-гүй Үгүй Тийм  Тийм Үгүй Үгүй Үгүй СМД аудит ХХК Тийм 

199 Эф Эм Ай ХХК 5209552 Тод-гүй Тийм Тийм Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тод-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм 
Алтан жолоо аудит 
ХХК 

Тийм 

200 Ээрмэл ХХК 2075768 
хариу 

ирүүлээгүй 
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 Хавсралт И. Удирдлагын хариуцлагын захидал 

 

 д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 

авсан 

байдал 

д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 

авсан 

байдал 

1 Авдар баян ХХК тийм 101 Монгол газар ХХК Тийм 

2 Агммайнинг ХХК тийм 102 Монгол метал майнинг ХХК Тийм 

3 Адил оч ХХК тийм 103 Монгол ураниум ресурс ХХК Тийм 

4 Адуунчулуун ХК тийм 104 Монгол цамхаг ХХК Тийм 

5 Азиагоулд монголиа ХХК тийм 105 Монгол-Алт ХХК Тийм 

6 Айвуун тэс ХХК Тийм 106 Монголболгаргео ХХК Тийм 

7 Алтай хангай бүрд ХХК Тийм 107 Монголжүюаньли ХХК Тийм 

8 Алтайн хүдэр ХХК тийм 108 Монголросцветмет ХХК Тийм 

9 Алтан дорнод монгол ХХК Үгүй 109 Монголрудпром ХХК Тийм 

10 Алшаахайрхан ХХК Тийм 110 Монголчехметалл ХХК Тийм 

11 Андын илч ХХК Үгүй 111 Мөнх ноён суварга ХХК Тийм 

12 Андын тэмүүлэл ХХК тийм 112 Нордвинд ХХК Тийм 

13 Анхай интернэшнл ХХК тийм 113 Одод гоулд ХХК Тийм 

14 АУМ ХХК тийм 114 Олова ХХК Тийм 

15 Багануур ХК тийм 115 Олон овоот гоулд ХХК Тийм 

16 Бату Майнинг Монгол ХХК тийм 116 ОНТРЭ ХХК Тийм 

17 Баяжмал алт ХХК Тийм 117 Орчлон орд ХХК Тийм 

18 Баялаг орд ХХК Тийм 118 Очир-Ундраа ХХК Тийм 

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК тийм 119 Оюу толгой ХХК Тийм 

20 Баян эрч ХХК Үгүй 120 Оюут улаан ХХК Тийм 

21 Баянтэгш импекс ХХК Тийм 121 Өрмөн-Уул ХХК Үгүй 

22 Баянтээг ХХК Үгүй 122 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК Тийм 

23 Белгравия майнинг ХХК Тийм 123 Пенинсуламайнинг ХХК Тийм 

24 Биг Могул Коул энд Энержи ХХК Тийм 124 Петро матад ХХК Тийм 

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК Үгүй 125 Петрокоал ХХК Тийм 

26 Болд фо ар да ХХК Тийм 126 Петрочайна дачин тамсаг ХХК Тийм 

27 Бороо гоулд ХХК тийм 127 Пибоди винсвей ресорсез ХХК Тийм 

28 Броад ХХК Тийм 128 Рэдхил Монголиа ХХК Тийм 

29 Буд инвест ХХК тийм 129 Рэмет ХХК Тийм 

30 Булган гангат ХХК Үгүй 130 Самтан морес ХХК Тийм 

31 Буман-Олз ХХК Тийм 131 Сансарын геологи хайгуул ХХК Тийм 

32 Бумбат ресорсес ХХК Тийм 132 Саусгоби сэндс ХХК Тийм 

33 Бумбат ХХК Үгүй 133 Сентерра гоулд монголиа ХХК Тийм 

34 Бүүргэнт ХХК тийм 134 Си Өү Эй Эл ХХК Тийм 

35 Бэрх ресорсиз ХХК тийм 135 Си Си И Эм ХХК Тийм 

36 Бэрх-Уул ХХК тийм 136 Си Си Эм ХХК Тийм 

37 Бэрэн групп ХХК тийм 137 Си Эм Кэй Ай ХХК Тийм 

38 Бэрэн майнинг ХХК тийм 138 Синчи-Ойл ХХК Тийм 

39 Вестерн проспектор монголиа 

ХХК 

тийм 139 Сод газар ХХК Тийм 

40 Гацуурт ХХК Үгүй 140 Сонор трейд ХХК Тийм 

41 ГБНБ ХХК Үгүй 141 Таац мөрөн ХХК Тийм 

42 Геомин ХХК тийм 142 Тавантолгой ХК Тийм 
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 Хавсралт И. Удирдлагын хариуцлагын захидал 

 

 д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 

авсан 

байдал 

д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 

авсан 

байдал 

43 Гоби консолидетед ХХК Тийм 143 Тайшэн девелопмент ХХК Тийм 

44 Гоби коул энд энержи ХХК Тийм 144 Терра-Энержи ХХК Тийм 

45 Гоби энержи партнерс ХХК Тийм 145 Тефис Майнинг ХХК Тийм 

46 Гоби-эксплорэйшн ХХК Тийм 146 Ти Би И ХХК Тийм 

47 Голден гоби майнинг ХХК Тийм 147 Тиенжинсанжо ХХК Тийм 

48 Голден крос ХХК тийм 148 Төгрөг нуурын энержи ХХК Тийм 

49 Голден сий петролиум ХХК Тийм 149 Трейжа маунтайн интернэшнл 

майнинг ХХК 

Тийм 

50 Гурван зам ХХК Тийм 150 Тэн хун ХХК Тийм 

51 Гурвантөхөм ХХК Үгүй 151 Тэнгри терра ресурс ХХК Тийм 

52 Гүнбилэг гоулд ХХК Үгүй 152 Улзгол ХХК Тийм 

53 Гүнбилэг трейд ХХК Үгүй 153 Үүртгоулд ХХК Тийм 

54 Дадизи юиан ХХК Тийм 154 Хангад эксплорэшн ХХК Тийм 

55 Дацан трейд ХХК тийм 155 Ханшижир ХХК Үгүй 

56 Доншен газрын тос ХХК Үгүй 156 Хар тарвагатай ХК Тийм 

57 Дорнын хүдэр ХХК Тийм 157 Хера Инвестмент ХХК Үгүй 

58 Дун эрдэнэ ХХК Үгүй 158 Хос хас ХХК Үгүй 

59 Дун Юань ХХК тийм 159 Хотгор ХХК Үгүй 

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК тийм 160 Хотгор шанага ХХК Үгүй 

61 Жамп алт ХХК Үгүй 161 Хоту ХХК Тийм 

62 Жей Кей Эм Кей ХХК Үгүй 162 Хуади куонез ХХК Үгүй 

63 Жем Интернэйшнл ХХК Тийм 163 Хунанжинлэн ХХК Тийм 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК Тийм 164 Хурай ХХК Тийм 

65 Жи Энд Юу Голд ХХК Үгүй 165 Хургатай хайрхан ХХК Тийм 

66 Жи Эс Би майнинг ХХК тийм 166 Хүдэн ХХК Үгүй 

67 Жинхуа орд ХХК Үгүй 167 Хүрээ дэл ХХК Үгүй 

68 Жотойн бажууна ХХК тийм 168 Хүслэмж ХХК Тийм 

69 Занадуметалс монголиа ХХК тийм 169 Хэрлэн энерго ХХК Үгүй 

70 Зараяа холдингс ХХК Тийм 170 Цайртминерал ХХК Тийм 

71 ЗБАА ХХК Тийм 171 Цэвдэг ХХК Тийм 

72 Зон хэн юу тиан ХХК Тийм 172 Чингисийн хар алт ХХК Тийм 

73 Зө Юү Э ХХК Тийм 173 Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК Тийм 

74 Зуунмод Уул ХХК Тийм 174 Шанлун ХХК Тийм 

75 Илт гоулд ХХК Тийм 175 Шар нарст ХХК Үгүй 

76 Их монгол майнинг ХХК Тийм 176 Шарын гол ХК Тийм 

77 Их Хан Уул ХХК Үгүй 177 Шивээ овоо ХК Тийм 

78 Казмон контакт ХХК Тийм 178 Шижир алт ХХК Тийм 

79 Камекс /Camex/ ХХК Тийм 179 Шинь Шинь ХХК Тийм 

80 Капкорп монголиа ХХК Тийм 180 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК Үгүй 

81 Каскейд майнинг ХХК Үгүй 181 Шинэ шивээ ХХК Үгүй 

82 Кожеговь ХХК Тийм 182 Шэйман ХХК Тийм 

83 Коммод ХХК Тийм 183 Эжбалей ХХК Үгүй 

84 Кью Жи Экс Монгол ХХК Тийм 184 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК Үгүй 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 Хавсралт И. Удирдлагын хариуцлагын захидал 

 

 д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 

авсан 

байдал 

д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 

авсан 

байдал 

85 Кэй Ви Пи ХХК Тийм 185 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК Үгүй 

86 Лоншэнда ХХК Тийм 186 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК Үгүй 

87 Лутчулуу ХХК Тийм 187 Эм Си Ти Ти ХХК Үгүй 

88 М Си Эс петро монголиа ХХК Тийм 188 Эмээлт майнз ХХК Тийм 

89 Магнай трейд  ХХК Тийм 189 Эн Пи Ай ХХК Үгүй 

90 Марко поло ХХК Тийм 190 Энержи ресурс ХХК Тийм 

91 МГМК ХХК Тийм 191 Эрвэн хүдэр ХХК Үгүй 

92 МЕС ХХК Тийм 192 Эрдэнэ жас ХХК Үгүй 

93 Мо Эн Ко ХХК Тийм 193 Эрдэнэс МГЛ ХХК Үгүй 

94 Могойн гол ХК Тийм 194 Эрдэнэс таван толгой ХК Үгүй 

95 Мон ажнай ХХК Үгүй 195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Үгүй 

96 Мон дулаан трейд  ХХК Тийм 196 Эрдэс холдинг ХХК Үгүй 

97 Мон Лаа тийм 197 Эрэл ХХК Үгүй 

98 Мон полимет ХХК Үгүй 198 Эс Би Эф ХХК Тийм 

99 Монгол Алт МАК ХХК Үгүй 199 Эф Эм Ай ХХК Үгүй 

100 Монгол алтай ресорсиз ХХК Тийм 200 Ээрмэл ХХК Үгүй 

      Тайлбар: 
    

 
Хүлээж авсан    (Тийм) 

    

 
Хүлээж аваагүй (Үгүй) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Й (а). 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 Авдарбаян ХХК 5.0 - 
 

- 
 

139.3 4.6 - 
 

- - 93.8 

2 Адил-оч ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- - 
 

3 Алтайн хүдэр ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- - 100.0 

4 Алтайхангай бүрд ХХК 3.4 - 
 

3.4 
  

3.4 - 0 6.0 - 294.0 

5 Андын тэмүүлэл ХХК 4.5 - - - 
 

916.7 2.0 - 0 12.3 8.6 1,248.7 

6 Анхай интернэйшнл ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- - 
 

7 АУМ ХХК 10.0 - - 10.0 
 

261.1 5.0 - 0 52.0 - 13,315.4 

8 Баян тэгш ХХК 0.3 - - 0.2 
  

0.5 - 0 6.7 - - 

9 Баян эрч ХХК - - 
 

- 
  

2.0 - 0 15.0 - 
 

10 Болдголтөмөр Ерөө гол ХХК - - 
 

- 
  

0.5 - 0 60.6 - 
 

11 Бороо гоулд ХХК - 55.2 
 

- 
  

- 55.2 
 

- 2,281.0 - 

12 Буд-Инвест ХХК 5.5 - - - 
 

- - - 
 

10.0 26.5 - 

13 Булган гангат ХХК 3.2 4.1 126.6 - 
  

4.0 4.1 101.3 15.0 30.0 20.7 

14 Бумбат ХХК 25.0 - - 25.0 
 

100.0 - - 
 

75.6 - 100.0 

15 Бүүргэнт ХХК 7.0 - - 7.0 
 

33.3 3.0 - 0 22.0 - 63.9 

16 Бэрх уул ХК 19.3 22.5 116.6 - 
  

- 22.5 
 

20.0 20.9 - 

17 Бэрэн грулл ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- - 
 

18 ГБНБ ХХК 1.0 - - 1.0 
  

- - 
 

6.2 28.5 - 

19 Гурван төхөм ХХК 10.2 8.3 81.4 5.3 
 

- 5.3 8.3 156.6 19.4 11.6 138.1 

20 Да Ди Зи Юиан ХХК - - 
 

- 
 

- - - 
 

- 7.2 - 

21 Дацан трейд ХХК 9.6 0.1 1.0 0.6 
 

- 0.6 0.1 15.9 29.9 11.3 55.8 

22 Дун-Эрдэнэ ХХК 2.5 3.2 128.0 2.2 
  

2.0 3.2 160 13.0 33.2 - 

23 Жи энд юу голд ХХК 2.1 - - 2.1 
  

- - 
 

6.0 - 1,361.9 

24 Жотойн бажууна ХХК 4.8 - - 4.8 
 

- 5.8 - 0 6.0 61.4 - 

25 Зө-Юүе ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- - - 

26 Коммод ХХК 2.2 - - - 
  

- - 
 

2.2 - - 

27 Лут чулуу ХХК 3.0 - - - 
 

- - - 
 

1.0 - - 

28 МГМК ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- - 106.0 

29 Мон лаа ХХК - - 
 

9.3 
  

- - 
 

14.0 - 2,338.0 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Й (а). 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 Монголын алт ХХК 2.5 - - 1.0 
  

- - 
 

6.0 - 
 

31 Мондулаан трейд ХХК 18.7 9.7 51.9 3.5 
  

3.5 9.7 
 

30.0 1.5 
 

32 Монполимент ХХК 3.4 - - 3.4 
 

104.9 5.0 - 0 65.2 - 631.3 

33 Нордвинд ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

30.0 20.3 - 

34 Одод гоулд  ХХК  5.1 - - 5.0 
 

291.7 2.0 - 0 25.0 - 
 

35 Оюу толгой ХХК - 150.0 
 

- 
  

- 150.0 
 

- - - 

36 
Трейжа маунтайн 
интернейшнл ХХК 

- - 
 

- 
 

1,214.7 - - 
 

- - 591.2 

37 Улз гол ХХК 13.5 - - 16.3 
  

12.1 - 
 

39.3 50.1 - 

38 Үүрт гоулд ХХК 1.7 - - 0.2 
  

0.7 - 0 5.4 - 75.0 

39 Хос хас ХХК - - 
 

- 
  

- - 
 

- 14.0 
 

40 Хоту ХХК 2.6 - - 2.6 
 

100.0 2.6 - 0 104.5 - 109.9 

41 Хунанжинлэн ХХК 1.5 - - - 
  

3.0 - 0 3.6 - 
 

42 Хурай ХХК 1.8 1.2 68.5 2.4 
 

100.0 1.8 1.2 68.5 8.5 9.3 81.3 

43 Хүслэмж ХХК 1.4 - - - 
  

- - 
 

40.2 32.7 
 

44 Хэрлэн энерго ХХК 0.4 - - - 
 

- - - 
 

3.0 8.6 48.4 

45 Цайртминерал ХХК 2.0 4.0 200.0 - 
  

4.0 4.0 100 7.3 146.3 
 

46 Шан Лун ХХК 1.4 0.3 24.3 0.5 
  

0.5 0.3 68 2.0 2.0 100.0 

47 Шар нарст ХХК - - 
 

- 
  

7.4 - 0 159.3 - 
 

48 Шинь шинь ХХК - - 
 

- 
 

33.3 - - 
 

- - 110.1 

49 Эм Си Ти Ти ХХК 0.3 0.1 26.5 - 
  

0.1 0.1 69.2 5.0 2.5 6.8 

50 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 5.0 - - 2.0 
  

2.0 - 0 50.0 - 126.0 

51 Эрэл ХХК 1.7 0.4 23.5 0.7 
 

- 0.1 0.4 
 

3.0 2.7 250.5 

52 Эс Би Эф ХХК 6.9 - - 2.0 
  

2.0 - 
 

10.0 15.0 
 

53 Адуунчулуун ХК 7.0 5.1 73.4 3.0 1.0 33.3 3.0 2.0 66.8 8.5 16.0 188.2 

54 Андын илч  ХХК 1.3 3.2 246.2 0.1 4.0 4,000.0 1.3 1.3 100.0 21.2 21.2 100.0 

55 Багануур ХК 10.0 
 

- 10.0 
 

- 10.0 
 

- 100.0 
 

- 

56 Баялаг орд ХХК 0.7 2.5 357.1 0.4 1.7 425.0 0.4 1.7 425.0 0.5 7.2 1,440.0 

57 Баянтээг ХК 1.6 3.7 231.3 1.6 - - 2.0 - - 5.2 5.5 105.8 

58 Болд Фо Ар Да ХХК - - 
 

1.6 0.1 8.8 - - 
 

2.2 18.9 857.3 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Й (а). 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 

59 Буман-Олз ХХК - - 
 

- - 
 

- - 
 

30.0 10.0 33.3 

60 Бэрх Уул ХК 0.5 - - - - 
 

- - 
 

7.3 14.2 194.5 

61 Гоби коул энд Энержи ХХК 0.4 - 
 

- - 
 

- - 
 

5.0 41.0 1,022.5 

62 Жи Эл Ди Ви ХХК 0.4 
 

- - 
  

- 
  

2.8 
 

- 

63 Могойн гол ХК 2.5 4.5 180.0 - 1.0 
 

3.0 - - 2.7 0.8 29.6 

64 Мон-Ажнай ХХК 0.1 
 

- 0.0 
 

- 0.0 
 

- 5.0 
 

- 

65 МОНГОЛЫН АЛТ (МАК) ХХК 4.2 3.1 74.3 2.0 - 
 

- 3.0 
 

28.2 18.4 139.2 

66 МоЭнКо ХХК 25.4 4.0 15.7 7.9 - - - 6.1 
 

145.5 200.1 137.5 

67 Мөнх ноён суврага ХХК 
 

- 
  

- 
  

- 
  

229.2 
 

68 Петрокоал ХХК - - 
 

0.9 - - - - 
 

0.5 0.5 100.0 

69 Рэдхил Монголия ХХК - - 
 

6.4 - - - - 
 

15.0 56.0 373.3 

70 Саусгоби Сэндс ХХК 4.8 10.6 219.0 114.2 11.7 10.2 10.2 12.6 123.7 176.6 197.5 111.8 

71 Си Өү Эй Эл ХХК - - 
 

- - 
 

- - 
 

- 44.8 
 

72 Таван толгой ХК - 0.6 
 

- 6.1 
 

- 0.9 
 

65.6 46.7 71.2 

73 Төгрөгнуурын Энержи ХХК - - 
 

- - 
 

- - 
 

9.3 9.0 96.8 

74 Хангад Эксплорэйшн ХХК - - 
 

12.8 - - - - 
 

43.0 25.0 58.1 

75 Хар тарвагатай ХК 
            

76 Хотгор шанага ХХК 1.0 - - - - 
 

- - 
 

4.0 4.5 112.5 

77 Хотгор ХХК 1.0 1.0 100.0 2.0 1.8 90.0 2.0 1.8 90.0 2.9 2.9 100.0 

78 
Чин Хуа МАК Нарийн Сухайт 
ХХК 

- - 
 

- 0.2 
 

- 0.3 
 

25.0 93.3 373.3 

79 Чингисийн Хар Алт ХХК - - 
 

- 1.2 
 

- - 
 

50.0 1.6 3.2 

80 Шарын гол ХК 1.3 0.7 53.8 1.5 4.0 266.7 1.5 - - 30.7 16.8 54.7 

81 

Шивээ-Овоо ХК, "Эрдэнэс 
МГЛ" ХХК 

14.0 - - 21.5 - - 3.5 0.7 20.0 8.6 18.6 215.7 

82 Энержи Ресурс ХХК 2.0 3.0 150.0 0.9 - - 4.0 1.0 25.0 444.2 554.9 124.9 

83 Эрдэнэс Тавантолгой ХК - - 
 

- 1.2 
 

- - 
 

60.0 17.9 29.8 

  Дүн 266.8 301.2 112.9 297.4 34.0 11.4 126.5 290.5 229.6 2289.7 4497.4 196.8 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Й (б). Байгаль орчныг хамгаалах тусгай дансанд төвлөрүүлсэн орлого 

    
(төгрөгөөр) 

Д.Д Огноо Байгууллагын нэр  Орлого  Буцаасан  

1 11.01.14 Билэгт зурвас ХХК 17,600,000.00   

2 11.01.20 Жиншентан ХХК 500,000.00   

3 11.01.20 Адуунчулуун ХХК 1,200,000.00   

4 11.01.28 Зүүн газар ХХК 50,000.00   

5 11.02.01 ЭБНЭ ХХК 236,000.00   

6 11.02.25 Ургах говь ХХК 50,000.00   

7 11.02.25 Эрэл тоосго ХХК 750,000.00   

8 11.02.21 Жи Эл Ди Ви ХХК 750,000.00   

9 11.02.24 Гурван төхөм ХХК 6,990,000.00   

10 11.02.24 Боржгоны тал ХХК 1,100,000.00   

11 11.03.01 Монгол керамик ХК 1,000,000.00   

12 11.03.02 ALGT ХХК 1,100,000.00   

13 11.03.04 Хун Хуа ХХК 1,000,000.00   

14 11.03.04 ЦДЦ ХХК 232,250.00   

15 11.03.07 Хун Хуа ХХК 400,000.00   

16 11.03.07 Тэгшплант ХХК 2,700,000.00   

17 11.03.09 Андийн илч ХХК 4,185,000.00   

18 11.03.15 Жамп алт ХХК 1,500,000.00   

19 11.03.14 Талст дөл ХХК 1,000,000.00   

20 11.03.16 Лэнд Монголиа ХХК 3,300,000.00   

21 11.03.17 Ду Ястын уурхай 6,500,000.00   

22 11.03.18 Чулуут интернэйшнл ХХК 575,000.00   

23 11.03.22 Тэвшийн говь ХХК 400,000.00   

24 11.03.23 Эрвэс хүдэр ХХК 800,000.00   

25 11.03.29 Марко Поло ХХК 2,665,000.00   

26 11.03.31 Гангар инвест ХХК 4,600,000.00   

27 11.04.01 Бөхөг түргэн ХХК 1,000,000.00   

28 11.04.04 Хонг Чанг Ли ХХК 300,000.00   

29 11.04.04 Казмон контакт ХХК 4,000,000.00   

30 11.04.06 Золжаргал 582,500.00   

31 11.04.11 Төгрөг нуурын энержи ХХК 4,625,000.00   

32 11.04.11 Минюу шиши ХХК 5,790,000.00   

33 11.04.12 Эрэл ХХК 1,325,000.00   

34 11.04.12 Мон лаа ХХК 2,000,000.00   

35 11.04.12 Цэнгэг орог ХХК 500,000.00   

36 11.04.12 Шинэ тоосго ХХК 250,000.00   

37 11.04.12 Голденсий петролеум ХХК 28,385,000.00   

38 11.04.12 Бэрэн грүпп ХХК 7,600,000.00   

39 11.04.12 Монголын алт мак ХХК 2,200,000.00   

40 11.04.12 Монголын алт мак ХХК 4,850,000.00   

41 11.04.14 Петро матад ХХК 24,219,243.00   

42 11.04.14 Буман олз ХХК 895,000.00   

43 11.04.15 Оюуны хишиг ХХК 6,461,000.00   

44 11.04.15 Саусгоби сэндс ХХК 121,950,000.00   

45 11.04.15 Доншен газрын тос /монгол/ ХХК 27,017,500.00   

46 11.04.15 Капкорп монголиа ХХК 15,063,625.00   

47 11.04.15 Капкорп монголиа ХХК 15,063,625.00   

48 11.04.15 Анхай интернэшнл ХХК 41,972,000.00   
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Й (б). Байгаль орчныг хамгаалах тусгай дансанд төвлөрүүлсэн орлого 

    
(төгрөгөөр) 

Д.Д Огноо Байгууллагын нэр  Орлого  Буцаасан  

49 11.04.19 Зө юүе ХХК 5,900,000.00   

50 11.04.20 Трайже Маунтайн интернейшнл ХХК 850,000.00   

51 11.04.20 Монголросцветмет ХХК 23,947,500.00   

52 11.04.20 Монголросцветмет ХХК 6,724,500.00   

53 11.04.20 Монголросцветмет ХХК 8,178,000.00   

54 11.04.21 Баянжамц ХХК 1,500,000.00   

55 11.04.21 Энержиресурс ХХК 72,770,000.00   

56 11.04.21 Буман олз ХХК 1,975,000.00   

57 11.04.21 Баян-Өлгий Эрчим ХК 625,000.00   

58 11.04.21 Зун-Рун ХХК 818,500.00   

59 11.04.22 Тохой булаг уурхай 1,125,000.00   

60 11.04.26 НК ХХК 850,000.00   

61 11.04.27 Монголросцветмет ХХК 4,385,000.00   

62 11.04.27 Бэрэн грүпп ХХК 1,000,000.00   

63 11.04.27 Бэрэн грүпп ХХК 1,000,000.00   

64 11.04.29 Си Эм Си Жи ХХК 400,000.00   

65 11.04.29 Тэн хун ХХК 7,500,000.00   

66 11.05.03 Нордвинд ХХК 2,000,000.00   

67 11.05.03 Хунт өгөөж ХХК 1,500,000.00   

68 11.05.02 Ремар ХХК 500,000.00   

69 11.05.09 Бэрх уул ХХК 5,750,000.00   

70 11.05.09 Монгол чех металл ХХК 1,150,000.00   

71 11.05.10 Жиндизи юиан ХХК 1,500,000.00   

72 11.05.10 Гэрэлт Орд ХХК 1,350,000.00   

73 11.05.10 Хуалян ХХК 1,500,000.00   

74 11.05.10 Шивээ овоо ХК 2,300,000.00   

75 11.05.10 ТМОБ   ХХК 250,000.00   

76 11.05.11 Эрдэнэс МГЛ ХХК 5,175,000.00   

77 11.05.12 Хоту ХХК 10,000,000.00   

78 11.05.12 Рийч оре ХХК 100,000.00   

79 11.05.16 Нордвинд ХХК 13,000,000.00   

80 11.05.16 Эж Эрдэнэ ХХК 350,000.00   

81 11.05.17 Болд төмөр Ерөө гол ХХК 20,000,000.00   

82 11.05.18 Мон Спар ХХК 1,400,000.00   

83 11.05.18 Хангад эксплорэйшн ХХК 30,080,000.00   

84 11.05.20 Оюу толгой ХХК 187,720,000.00   

85 11.05.23 Дунфанлунма ХХК 750,000.00   

86 11.05.24 Күн Лү ХХК 1,530,000.00   

87 11.05.26 Итгэл түшиг ХХК 825,000.00   

88 11.05.27 МОЭНКО ХХК 52,930,000.00   

89 11.05.27 Дадизи юиан ХХК 7,250,000.00   

90 11.05.27 АФК тавт ХХК 12,500,000.00   

91 11.05.31 Эж Эрдэнэ ХХК 450,000.00   

92 11.05.31 Местранс портэшн ХХК 200,000.00   

93 11.06.03 Бат-Алт-Төв ХХК 2,000,000.00   

94 11.06.06 Гео эрэл ХХК 3,250,000.00   

95 11.06.06 Тэнүүн байгаль ХХК 1,000,000.00   

96 11.06.06 Казмон контакт ХХК 5,350,000.00   
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Хавсралт Й (б). Байгаль орчныг хамгаалах тусгай дансанд төвлөрүүлсэн орлого 

    
(төгрөгөөр) 

Д.Д Огноо Байгууллагын нэр  Орлого  Буцаасан  

97 11.06.06 БС Санчир ХХК 4,000,000.00   

98 11.06.06 Эс Би Эф ХХК 1,500,000.00   

99 11.06.09 Лут чулуу ХХК 25,000,000.00   

100 11.06.09 ОСҮАА Алба-Эрэл 1,275,000.00   

101 11.06.09 Хэрлэн-Энерго ХХК 4,250,000.00   

102 11.06.09 Коммод ХХК 3,743,000.00   

103 11.06.09 Бласт ХХК 1,450,000.00   

104 11.06.09 Эрдэнийн хөгжил ХХК 150,000.00   

105 11.06.09 Эрдэнийн хөгжил ХХК 308,000.00   

106 11.06.10 Заамарын Их алт ХХК 1,650,000.00   

107 11.06.10 Ноёнгари ХХК 1,000,000.00   

108 11.06.13 Цэвдэг ХХК 3,100,000.00   

109 11.06.13 Дунь юань ХХК 5,000,000.00   

110 11.06.14 Монгол Ураниум ресурс ХХК 235,000.00   

111 11.06.14 Монгол Ураниум ресурс ХХК 225,000.00   

112 11.06.15 Эрэл ХХК 200,000.00   

113 11.06.15 Мон элс ХХК 600,000.00   

114 11.06.17 ШЦБулаг ХХК 400,000.00   

115 11.06.17 Мондулаан трейд ХХК 15,700,000.00   

116 11.06.20 Хүслэмж ХХК 1,000,000.00   

117 11.06.20 Хүслэмж ХХК 50,000.00   

118 11.06.21 Дацан трейд ХХК 3,677,500.00   

119 11.06.27 Д.Ганзориг 500,000.00   

120 11.06.27 Ууган илч ХХК 1,250,000.00   

121 11.06.27 Буд инвест ХХК 1,500,000.00   

122 11.06.27 Сонор трейд ХХК 4,661,000.00   

123 11.06.28 Топ тоосго ХХК 1,985,000.00   

124 11.07.05 Авдарбаян ХХК 2,500,000.00   

125 11.07.06 Гантиг уул ХХК 5,360,000.00   

126 11.07.07 Минжит булган ХХК 500,000.00   

127 11.07.08 Налайх эрдэс ХХК 240,000.00   

128 11.07.08 Төгс эрхэс ХХК 1,000,000.00   

129 11.07.21 Үүрт гоулд ХХК 1,575,000.00   

130 11.08.01 ТИ ЭН ЭНД ЮУ ХХК 100,000.00   

131 11.08.03 Датү ТӨХК 15,000,000.00   

132 11.08.08 Эм Эл цахиурт овоо ХХК 500,000.00   

133 11.08.11 Сантавиач ХХК 555,000.00   

134 11.08.12 Ш.Энхбат 2,500,000.00   

135 11.08.19 Жин хуа орд ХХК 2,850,000.00   

136 11.08.22 Хулд цемент ХХК 100,000.00   

137 11.08.22 Хулд цемент ХХК 100,000.00   

138 11.08.22 ГБНБ ХХК 2,880,000.00   

139 11.08.26 Бага таян ХХК 500,000.00   

140 11.08.30 Тэвшийн говь ХХК 350,000.00   

141 11.08.30 Шан лун ХХК 2,000,000.00   

142 11.09.01 Монгол жү юань ли ХХК 1,000,000.00   

143 11.09.06 Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр 15,000,000.00   

144 11.09.06 Төвшин ХХК 2,985,000.00   
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Й (б). Байгаль орчныг хамгаалах тусгай дансанд төвлөрүүлсэн орлого 

    
(төгрөгөөр) 

Д.Д Огноо Байгууллагын нэр  Орлого  Буцаасан  

145 11.09.07 Реобаянхонгор ХХК 5,087,500.00   

146 11.09.13 Дорноговийн үйлс ХХК 5,100,000.00   

147 11.09.29 Күн лүн ХХК 1,500,000.00   

148 11.09.30 Айвуунтэс ХХК 7,500,000.00   

149 11.09.30 Айвуунтэс ХХК 7,500,000.00   

150 11.12.08 
Орхон аймгийн БОАЖГазар /Эрдмин ХХК-ийн 
барьцаа/ 

0     5,400,000.00  

151 11.10.04 Цохонт өндөр ХХК 600,000.00   

152 11.10.05 Жаргалсайхан 150,000.00   

153 11.10.05 Жаргалсайхан 150,000.00   

154 11.10.05 Жаргалсайхан 150,000.00   

155 11.10.14 Монголиа голд корпорэйшн ХХК 200,000.00   

156 11.10.14 Монголиа голд корпорэйшн ХХК 200,000.00   

157 11.10.14 Монголиа голд корпорэйшн ХХК 200,000.00   

158 11.10.17 Алмаз групп ХХК 3,805,000.00   

159 11.11.03 Си өү эй эл ХХК 44,750,000.00   

160 11.11.04 Жи энд юу гоулд ХХК 3,000,000.00   

161 11.11.04 Жи энд юу гоулд ХХК 3,000,000.00   

162 11.11.07 Ганбат 100,000.00   

163 11.11.08 АШБ ХХК 2,221,140.00   

164 11.11.16 Глобал истерн минералз рисеч ХХК 150,000.00   

165 11.11.16 Глобал истерн минералз рисеч ХХК 200,000.00   

166 11.11.17 Асгат уул трейд ХХК 500,000.00   

167 11.11.28 Миндуотайди ХХК 5,000,000.00   

168 11.12.01 Шивээ овоо ХК 12,100,000.00   

169 11.12.08 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК 32,864,040.00   

170 11.12.09 Адуунчулуун ХХК 1,500,000.00   

171 11.12.23 Шейман ХХК 20,658,600.00   

172 11.12.30 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 25,000,000.00   

    2011 оны орлогын дүн 1,215,632,023.00 5,400,000.00 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт К. 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 Бороо гоулд ХХК - - - - - - 2,456.7 2.3 0.1 1.7 1.8 108.9 1.7 1.8 111.6 

2 Бороо гоулд ХХК 
  

- 

  

- 5,316.0 
 

- 1.7 
 

- 1.7 
 

- 

3 Дун-юань ХХК 
  

- 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

4 Шинь Шинь ХХК 
         

111.0 
     5 Шинь Шинь ХХК 

         
8,353.0 

     6 Олон овоот гоулд ХХК 3,433.9 
 

- 641.3 
 

- 585.0 
 

- 175.5 
 

- 175.5 
 

- 

  Дүн 3,433.9 - - 641.3 - - 8,357.7 2.3 0.1 8,642.8 1.8 108.9 178.8 1.8 111.6 

                  

Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

     2. 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 Авдарбаян  15.8 
 

- 38.5 25.0 64.9 38.5 25.0 64.9 12.3 2.0 16.3 12.3 2.0 16.3 

2 
Андын тэмүүлэл 
ХХК 22.7 17.4 76.3 55.1 47.7 86.7 55.4 47.7 86.1 10.8 9.6 88.7 10.8 9.6 88.7 

3 Айвуун тэс ХХК 301.0 
 

- 51.3 
 

- 51.3 
 

- 32.0 
 

- 32.0 
 

- 

4 
Алтай хангай бүрд 
ХХК 138.8 

 
- 64.1 

 
- 64.1 

 
- 21.6 

 
- 21.6 

 
- 

5 АУМ ХХК 80.2 
 

- 31.2 
 

- 31.2 
 

- 43.4 
 

- 43.4 
 

- 

6 Буд-Инвест ХХК 

 
- 

  
25.0 

  
25.0 

  
4.5 

  
4.3 

 7 Булган гангат ХХК 904.6 1.1 0.1 50.4 63.9 126.8 50.4 63.9 
 

125.6 101.0 80.4 125.6 110.4 87.9 

8 Бумбат ХХК 1.7 
 

- 204.0 
 

- 204.0 
 

- 317.0 
 

- 317.0 
 

- 

9 Бүүргэнт ХХК 216.0 
  

97.9 
  

97.9 
  

35.1 
  

35.1 
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Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

     2. 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 

10 Бэрх-Уул ХХК 4.3 17.8 
 

4.2 6.7 159.2 4.2 6.7 
 

4.0 1.6 40.9 4.0 1.7 42.5 

11 ГБНБ ХХК 518.0 714.4 137.9 84.0 122.9 146.3 84.0 122.9 146.3 128.0 56.4 44.1 128.0 56.4 44.1 

12 Гурван төхөм ХХК 50.5 52.5 104.1 59.9 59.3 98.9 59.9 59.3 98.9 11.0 16.0 144.9 11.0 12.9 116.6 

13 Гурван төхөм ХХК 34.5 - - 37.7 - - 37.7 - - 15.9 - - 15.9 - - 

14 Дадизи юиан ХХК 1,332.0 
  

168.5 
  

168.5 
  

130.7 
  

130.7 
  15 Дацан трейд ХХК 585.2 237.6 40.6 114.1 53.5 46.9 114.1 53.5 46.9 45.3 17.9 39.5 45.3 17.9 39.5 

16 Дацан трейд ХХК 157.3 
  

19.4 
  

19.4 
  

30.6 
  

30.6 
  17 Дун-Эрдэнэ ХХК 

 
2.7 

  
33.7 

  
33.7 

  
20.0 

  
17.5 

 
18 

Жи энд юу гоулд 
ХХК 320.0 

  
88.4 

  
88.4 

  
41.1 

  
41.1 

  
19 

Жотойн бажууна 
ХХК 60.0 54.5 90.8 40.3 38.5 95.4 40.3 38.5 95.4 9.8 14.8 150.8 98.1 14.8 15.1 

20 Илтгоулд ХХК 26.9 42.4 157.6 26.6 8.4 31.6 26.6 8.4 31.6 4.1 4.1 99.8 4.1 4.5 109.0 

21 Маркополо ХХК 189.0 88.1 
 

186.5 437.2 234.4 186.5 424.1 227.4 71.0 233.3 328.6 71.0 233.3 328.6 

22 
Мондулаан трейд 
ХХК 3,030.0 

 
- 184.0 228.9 124.4 184.0 228.9 124.4 296.2 322.9 109.0 296.2 319.8 108.0 

23 Мон полимет ХХК 902.8 535.4 59.3 52.3 123.0 235.2 52.3 123.0 235.2 51.7 52.8 102.1 - - 
 24 Мон полимет ХХК 609.4 1,907.0 312.9 1,530.5 1,901.6 124.2 1,530.5 1,901.6 124.2 376.4 910.8 242.0 - - 
 

25 
Монголын Алт Мак 
ХХК 132.0 

  
39.8 

  
39.8 

  
39.2 

  
39.2 

  
26 

Монгол болгар гео 
ХХК 268.8 133.6 49.7 162.9 157.2 96.5 162.9 157.2 96.5 45.3 46.2 102.0 45.3 46.2 102.0 

27 
Монголросцветмет 
ХХК 1,456.0 - - 85.0 85.0 100.0 85.0 85.0 100.0 121.1 - - 121.1 - - 

28 Ододгоулд ХХК 285.2 
 

- 64.7 
 

- 61.4 
 

- 43.2 
 

- 43.2 
 

- 

29 Ододгоулд ХХК 85.3 
  

27.5 
  

32.4 
  

22.2 
  

22.2 
  30 Ододгоулд ХХК 128.5 

 
- 45.9 

 
- 52.2 

 
- 25.3 

 
- 25.3 

 
- 

31 Өрмөн уул ХХК 540.0 682.0 126.3 80.0 80.0 100.0 80.0 80.0 100.0 90.0 131.2 145.8 90.0 212.5 236.1 

32 
Сентеррагоулд 
монголиа ХХК 

3,963.0 
  

1,773.0 
  

839.5 
  

1,991.0 
  

1,991.0 
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Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

     2. 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 

33 Сонор трейд ХХК 14.4 21.6 150.0 21.6 5.8 
 

21.6 5.8 26.9 17.3 27.6 159.9 17.3 27.6 159.9 

34 Улзгол ХХК 85.3 2.0 2.4 24.8 148.1 596.9 32.3 148.1 459.1 15.5 87.5 563.4 15.5 87.5 563.4 

35 Үүртгоулд ХХК 133.0 
  

19.2 
  

19.2 
  

28.0 
  

24.3 
  36 Хар тарвагатай ХК 11.2 

  
18.9 

  
18.9 

  
5.0 

  
5.0 

  37 Хос хас ХХК - - 
 

74.5 - 
 

74.5 - 
 

50.0 
  

50.0 
  38 Хос хас ХХК 149.7 44.8 29.9 18.1 5.1 28.1 18.1 5.1 28.1 13.7 1.8 13.1 13.7 1.8 13.1 

39 ХОТУ ХХК 215.3 186.0 86.4 24.3 19.4 79.9 24.3 19.4 79.9 25.7 18.3 71.2 25.7 17.1 66.4 

40 Хунан жинлэн ХХК 

   
116.8 

  
116.8 

  
14.1 

  
14.1 

  41 Хурай ХХК  63.8 49.2 77.1 18.8 25.0 132.9 18.8 25.0 132.9 17.8 22.9 129.0 17.8 20.6 115.9 

42 Хүслэмж ХХК 287.9 37.0 12.9 75.4 17.0 22.5 75.4 17.0 22.5 30.9 5.1 16.5 30.9 5.1 16.5 

43 Цэвдэг ХХК 128.3 140.0 109.1 18.8 21.5 114.2 18.8 21.5 114.2 23.4 23.9 102.1 20.3 23.9 117.6 

44 Шанлун ХХК 

          
11.6 

  
11.6 

 45 Шар нарст ХХК 560.9 277.6 49.5 122.0 38.4 31.5 122.0 38.4 31.5 144.0 34.9 24.3 144.0 34.9 24.3 

46 Эс Би Эф ХХК 809.0 
 

- 65.0 
 

- 65.0 
 

- 35.1 
 

- 35.1 
 

- 

  Дүн 18,818.2 5,244.6 27.9 6,085.7 3,777.7 62.1 5,168.1 3,764.6 72.8 4,611.5 2,178.7 47.2 4,265.0 1,293.8 30.3 

мөнгө 

47 Шанлун ХХК 
          

2,773.0 
  

2,773.0 
   Дүн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,773.0 - - 2,773.0 0.00 

 

3. Молибдени 
               

д/д Компанийн нэр 
Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) 

Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт 
(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 Баян эрч ХХК 
 

12.0 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
 

2 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

         
3.9 2.0 49.8 3.9 2.0 49.8 

  ДҮН - 12.0 - - - - - - - 3.9 2.0 49.8 3.9 2.0 49.8 
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                 Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

       4. 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 үйлдвэр 
ХХК 5,349.0 5,670.0 106.0 26,650.0 27,750.0 104.1 25,650.0 26,100.0 101.8 503.4 513.7 102.1 503.4 513.7 102.1 

2 Оюу толгой ХХК 
 

13.3 
               ДҮН 5,349.0 5,683.3 106.2 26,650.0 27,750.0 104.1 25,650.0 26,100.0 101.8 503.4 513.7 102.1 503.4 513.7 102.1 

                  

5. Цайр, 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 

Цайр 

1 
Цайрт минерал 
ХХК 1,131.6 1,438.2 127.1 380.1 380.8 100.2 422.5 422.1 99.9 100.4 104.6 104.1 100.4 91.8 91.4 

2 Шанлун ХХК 
         

2.5 1.3 50.9 2.5 1.3 
 3 Шинь Шинь ХХК 

         
20.3 

 
- 

   Хар тугалга 

4 Шинь Шинь ХХК 
   

500.0 
 

- 650.0 
 

- 10.3 
 

- 
   5 Шанлун ХХК 59.0 - - 40.0 33.1 82.8 40.0 33.1 82.8 1.9 1.3 69.8 1.9 1.3 69.8 

  ДҮН 1,190.6 1,438.2 127.1 420.1 413.9 98.5 462.5 455.2 98.4 102.3 105.9 103.5 102.3 93.1 90.9 
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6.  Молибдени 
               

д/д Компанийн нэр 
Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) 

Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт 
(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 Баян эрч ХХК 
 

12.0 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
 

2 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

         
3.9 2.0 49.8 3.9 2.0 49.8 

  ДҮН - 12.0 - - - - - - - 3.9 2.0 49.8 3.9 2.0 49.8 

                 Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

       7. 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 үйлдвэр 
ХХК 5,349.0 5,670.0 106.0 26,650.0 27,750.0 104.1 25,650.0 26,100.0 101.8 503.4 513.7 102.1 503.4 513.7 102.1 

2 Оюу толгой ХХК 
 

13.3 
               ДҮН 5,349.0 5,683.3 106.2 26,650.0 27,750.0 104.1 25,650.0 26,100.0 101.8 503.4 513.7 102.1 503.4 513.7 102.1 

 

8. Цайр, 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 

Цайр 

1 
Цайрт минерал 
ХХК 1,131.6 1,438.2 127.1 380.1 380.8 100.2 422.5 422.1 99.9 100.4 104.6 104.1 100.4 91.8 91.4 

2 Шанлун ХХК 
         

2.5 1.3 50.9 2.5 1.3 
 3 Шинь Шинь ХХК 

         
20.3 

 
- 

   Хар тугалга 

4 Шинь Шинь ХХК 
   

500.0 
 

- 650.0 
 

- 10.3 
 

- 
   5 Шанлун ХХК 59.0 - - 40.0 33.1 82.8 40.0 33.1 82.8 1.9 1.3 69.8 1.9 1.3 69.8 

  ДҮН 1,190.6 1,438.2 127.1 420.1 413.9 98.5 462.5 455.2 98.4 102.3 105.9 103.5 102.3 93.1 90.9 
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Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

      9. 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 
Монголросцветмет 
ХХК  65.2 204.6 313.8 430.0 469.5 109.2 

 
515.4 

 
126.4 108.6 85.9 126.4 103.4 81.8 

  Бүхэллэг 

2 
Монголросцветмет 
ХХК  

          
9.101 

  
2.733 

 
3 

Монголросцветмет 
ХХК 600.0 576.7 96.1 120.0 110.0 91.7 120.0 110.0 91.7 99.4 99.5 100.1 99.4 95.0 95.6 

4 Адил оч ХХК 115.5 80.0 69.3 40.0 25.0 62.5 40.0 25.0 62.5 30.0 11.6 38.7 30.0 11.6 38.7 

5 
Баянтэгш импекс 
ХХК 

 
- 

 
20.0 8.2 41.1 20.0 8.2 41.1 20.0 5.7 28.4 20.0 5.7 28.4 

6 Коммод ХХК 85.6 - 
 

58.3 - 
 

58.3 103.4 177.4 33.5 - 
 

33.5 - 
 

7 
Монголжүюаньли 
ХХК 20.1 - 

 
10.0 1.7 

 
10.0 1.7 16.5 3.6 1.2 

 
3.6 5.3 

 
8 

Монгол чех металл 
ХХК  97.6 83.8 85.9 88.9 69.1 77.7 88.9 69.1 77.7 21.7 30.1 138.7 21.7 30.1 138.7 

9 
Монголрудпром 
ХХК 

   
3.9 

           
10 

Монголрудпром 
ХХК 

   
46.5 12.8 

 
46.5 12.8 

 
46.5 1.0 

 
19.1 1.0 

 11 Нордвинд ХХК 5.1 5.6 109.0 15.0 25.9 172.7 15.0 25.9 172.7 5.7 9.1 160.5 5.7 9.1 160.5 

12 Си Эм Кэй Ай ХХК 
   

206.1 
  

206.1 
  

49.7 
  

49.7 
  13 Хэрлэн энэрго ХХК 

   
10.0 10.6 106.0 10.0 10.6 106.0 4.8 108.0 2,244.4 4.8 108.0 2,244.4 

14 Эм си ти тиХХК 
   

20.0 13.1 
 

20.0 13.1 
 

16.4 6.8 
 

16.4 1.9 11.8 

  ДҮН 989.1 950.7 96.1 1,068.7 745.9 69.8 634.8 895.2 141.0 457.7 381.6 83.4 430.2 371.1 86.3 
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Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

      10. 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 Алтай хүдэр ХХК 464.2 2,345.0 505.2 4,220.0 2,846.0 67.4 4,220.0 2,846.0 67.4 2,025.0 1,271.0 62.8 2,025.0 1,265.0 62.5 

2 
Анхай-Интернэшнл 
ХХК 

132.8 
 

- 111.7 
 

- 491.3 
 

- 350.0 
 

- 350.0 
 

- 

3 
Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 

6,300.0 
 

- 3,000.0 
 

- 3,000.0 
 

- 2,280.0 
 

- 22,800.0 
 

- 

4 Бэрэн групп ХХК 211.0 110.0 52.1 
 

90.0 
  

44.0 
  

44.0 
  

44.0 
 

5 Жинхуа орд ХХК 
 

84.5 
 

280.0 118.6 42.4 280.0 118.6 42.4 156.8 66.4 42.4 156.8 66.0 42.1 

6 Зө-Юүе ХХК 28.3 
  

289.8 
  

289.8 
  

192.6 
  

192.6 
  

7 Лут чулуу ХХК 251.2 358.0 142.5 513.2 743.7 144.9 513.2 743.7 144.9 250.0 158.4 63.4 280.0 158.4 56.6 

8 МГМК ХХК 1,076.2 
 

- 118.0 
 

- 118.0 
 

- 308.1 
 

- 308.1 
 

- 

9 Мон лаа ХХК 3,044.8 133.0 4.4 40.4 454.6 
1,126.

2 
1,636.8 454.6 27.8 491.1 157.9 32.1 491.1 129.8 26.4 

10 
Монголметалл 
майнинг ХХК 

173.6 152.2 87.7 255.7 87.2 34.1 255.7 87.2 34.1 190.5 87.2 45.8 190.5 76.6 40.2 

11 Эрвэн хүдэр ХХК 100.0 
 

- 150.8 
 

- 160.9 
 

- 54.7 
  

54.7 
 

- 

  ДҮН 11,782.1 3,182.7 27.0 8,979.5 4,340.1 48.3 10,965.7 4,294.1 39.2 6,298.7 1,784.9 28.3 26,848.7 1,739.9 6.5 

 

11. Барилгын материал 
             

                 

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 
Трейжа маунтайн 
интернэшнл 
майнинг ХХК 

2.0 
  

2.0 
  

1.0 
  

1.0 
  

1.0 
  

  ДҮН 2.0 - - 2.0 - - 1.0 - - 1.0 - - 1.0 - - 
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Хавсралт К. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

      

                 

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 7.2 11.0 152.8 66.3 25.2 38.0 
   

66.3 25.2 38.0 66.3 25.2 38.0 

2 Эрэл ХХК 0.9 0.2 19.1 4.2 1.8 42.9 
   

0.9 18.0 2,000.0 0.9 18.0 2,000.0 

3 
Эрэл ХХК 23.6 39.8 168.6 11.2 114.6 

1,022.
8 

   
11.2 102.3 913.2 11.2 102.3 913.2 

  Гөлтгөнө 

4 Эрэл ХХК 32.7 - 
 

12.8 9.4 73.2 
   

12.0 9.2 76.5 12.0 9.2 76.5 

  битум 

5 Эрэл ХХК 68.5 40.5 59.1 14.6 - - 
   

14.6 - - 14.6 - - 

  ДҮН 132.9 91.4 68.8 109.1 150.9 138.3 - - - 105.0 154.7 147.3 105.0 154.7 147.3 

 

12. 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 Адуунчулуун ХК 750.0 1,106.7 147.6 420.0 344.7 82.1 370.0 344.6 93.1 

2 Андын илч ХХК 1,400.0 150.0 10.7 400.0 56.1 14.0 400.0 72.4 18.1 

3 Багануур ХК 16,400.0 15,453.4 94.2 3,400.0 3,253.3 95.7 3,400.0 3,263.8 96.0 

4 Баялаг орд ХХК 40.0 40.0 100.0 25.0 23.3 93.2 25.0 23.3 93.2 

5 Баянтээг ХХК 80.0 96.6 120.8 40.0 47.0 117.6 40.0 47.0 117.6 

6 Биг Могул Коул энд Энержи ХХК 25.0 23.9 95.6 15.0 14.3 95.1 10.0 10.5 105.4 

7 Болд Фо Ар Да ХХК 2,179.5 163.2 7.5 1,086.1 3.8 0.3 1,086.1 3.8 0.3 

8 Буман-Олз ХХК 1,800.0 25.0 1.4 1,400.0 17.0 1.2 1,400.0 17.0 1.2 

9 Бэрх Уул ХХК 58.5 65.0 111.1 20.0 28.8 143.8 20.0 28.8 143.8 

10 Гоби Коул энд Энержи ХХК 900.0 53.2 5.9 500.0 0.7 0.1 500.0 0.7 0.1 
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12. 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 

11 Гоби Коул энд Энержи ХХК 15.0 25.0 166.7 4.0 5.2 130.5 4.0 5.2 130.5 

12 Жи Эл Ди Ви ХХК 1,000.0 650.0 65.0 200.0 129.0 64.5 200.0 8.0 4.0 

13 Могойн гол ХК 150.0 87.0 58.0 30.0 30.0 100.0 20.0 30.0 150.0 

14 Мон ажнай ХХК 25.2 25.2 100.0 17.0 17.1 100.6 17.0 17.3 101.8 

15 МОЭНКО ХХК 11,542.3 1,254.5 10.9 2,261.3 397.5 17.6 2,150.0 4.1 0.2 

16 Монголын Алт МАК ХХК 600.0 1,350.0 225.0 200.0 358.2 179.1 200.0 358.2 179.1 

17 Монголын Алт МАК ХХК 12,533.0 17,533.8 139.9 3,000.0 5,282.2 176.1 3,000.0 5,282.2 176.1 

18 Мөнх Ноён Суварга ХХК 470.0 123.1 26.2 150.0 - - 150.0 - - 

19 Петрокоал ХХК 305.3 81.4 26.7 60.0 11.2 18.7 60.0 11.2 18.7 

20 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК - 24.0 - - 7.4 - - 7.3 - 

21 Рэдхил Монголиа ХХК 1,900.0 1,514.9 79.7 980.0 205.2 20.9 980.0 127.2 13.0 

22 Саусгоби Сэндс ХХК 16,160.2 18,178.4 112.5 4,569.9 4,574.7 100.1 4,000.0 3,088.3 77.2 

23 Си Өү Эй Эл ХХК 3,949.0 2,445.8 61.9 279.3 43.3 15.5 279.3 20.5 7.3 

24 Таван толгой ХК 4,090.0 12,378.4 302.7 2,000.0 5,205.4 260.3 2,000.0 5,205.4 260.3 

25 Төгрөгнуурын Энержи ХХК 1,244.7 120.0 9.6 501.8 - - 501.8 - - 

26 Хангад Эксплорейшн ХХК 4,789.7 3,941.6 82.3 966.6 - - 966.6 - - 

27 Хар тарвагатай ХК 35.0 35.0 100.0 49.0 70.0 142.9 49.0 60.3 123.1 

28 Хотгор ХХК 135.0 186.0 137.8 80.0 74.7 93.4 69.6 74.7 107.3 

29 Хотгор шанага ХХК 300.0 36.5 12.2 100.0 64.8 64.8 100.0 2.8 2.8 

30 Чингисийн Хар Алт ХХК 440.0 136.7 31.1 200.0 27.6 13.8 200.0 19.6 9.8 

31 Чин Хуа МАК Нарийн сухайт ХХК 4,800.0 5,004.4 104.3 1,600.0 1,776.1 111.0 1,600.0 1,776.1 111.0 

32 Шарын гол ХК 2,000.0 1,123.7 56.2 370.0 388.1 104.9 370.0 362.7 98.0 

33 Шивээ-Овоо ХК 7,400.0 6,247.0 84.4 1,650.0 1,586.3 96.1 1,650.0 1,577.9 95.6 

34 Энержи ресурс ХХК 33,870.0 19,906.0 58.8 7,000.0 3,932.0 56.2 6,364.0 3,997.0 62.8 

35 Эрдэнэс Таван толгой ХК 3,974.0 3,844.3 96.7 1,000.0 923.2 92.3 1,000.0 708.3 70.8 

  Дүн 135,361.3 113,429.6 83.8 34,575.0 28,898.0 83.6 33,182.4 26,556.0 80.0 
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Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

1 Авдар баян ХХК 3     3         

2 Агммайнинг ХХК 1     1 2     2 

3 Адил оч ХХК 1     1         

4 Адуунчулуун ХХК 1     1         

5 Азиагоулд монголиа ХХК         3   1 2 

6 Айвуун тэс ХХК 1     1         

7 Алтай хангай бүрд ХХК 1     1         

8 Алтайн хүдэр ХХК 2     2 2     2 

9 Алтан дорнод монгол ХХК 30     30 15     15 

10 Алшаахайрхан ХХК         2     2 

11 Андын илч ХХК 1     1         

12 Андын тэмүүлэл ХХК 1     1 1     1 

13 Анхай интернэшнл ХХК 2     2         

14 АУМ ХХК 3     3         

15 Багануур ХК 3     3         

16 Бату Майнинг Монгол ХХК         16   1 15 

17 Баяжмал алт ХХК 2 1   3 1     1 

18 Баялаг орд ХХК 2   1 1         

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 1     1 1     1 

20 Баян эрч ХХК 1     1 2     2 

21 Баянтэгш импекс ХХК 3 2   5 1   1   

22 Баянтээг ХХК 1     1         

23 Блегравиямайнинг ХХК         2   1 1 

24 Биг Могул Коул энд Энержи ХХК 1     1 2     2 

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК 1     1 3     3 
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Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

26 Болд фо ар да ХХК 2     2         

27 Бороо гоулд ХХК 7     7 1     1 

28 Броад ХХК 1     1         

29 Буд инвест ХХК 1     1         

30 Булган гангат ХХК 2     2         

31 Буман-Олз ХХК 1     1 1     1 

32 Бумбат ресорсес ХХК         7     7 

33 Бумбат ХХК 6     6 6     6 

34 Бүүргэнт ХХК 3     3         

35 Бэрх ресорсиз ХХК         13     13 

36 Бэрх-Уул ХХК 6     6         

37 Бэрэн групп ХХК 4   2 2 1     1 

38 Бэрэн майнинг ХХК 1 2   3 2     2 

39 Вестерн проспектор монголиа ХХК         2     2 

40 Гацуурт ХХК 17     17 3     3 

41 ГБНБ ХХК 1     1         

42 Геомин ХХК         1 1   2 

43 Гоби консолидетед ХХК         14     14 

44 Гоби коул энд энержи ХХК 3     3 25 1   26 

45 Гоби-эксплорэйшн ХХК         6     6 

46 Голден гоби майнинг ХХК         5     5 

47 Голден крос ХХК         10     10 

48 Гурван зам ХХК   1   1 2   2   

49 Гурвантөхөм ХХК 3     3         

50 Гүнбилэг гоулд ХХК 1     1 2     2 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

51 Гүнбилэг трейд ХХК 2   1 1 1   1   

52 Дадизи юиан ХХК 2     2 3     3 

53 Дацан трейд ХХК 11     11 3     3 

54 Дорнын хүдэр ХХК   1   1 3   1 2 

55 Дун эрдэнэ ХХК 3     3 1     1 

56 Дун Юань ХХК 3     3         

57 Дэлгэр-Орчлон ХХК         1     1 

58 Жамп алт ХХК 3     3         

59 Жей Кей Эм Кей ХХК 1     1 1     1 

60 Жем Интернэйшнл ХХК 1     1 2   2   

61 Жи Эл Ди Ви ХХК 1 1   2 2     2 

62 Жи Энд Юу Голд ХХК 1     1         

63 Жи Эс Би майнинг ХХК 1     1 2     2 

64 Жинхуа орд ХХК 1     1         

65 Жотойн бажууна ХХК 2     2         

66 Занадуметалс монголиа ХХК         2     2 

67 Зараяа холдингс ХХК         13     13 

68 ЗБАА ХХК         5     5 

69 Зө Юү Э ХХК 1     1         

70 Зуунмод Уул ХХК 5     5         

71 Илт гоулд ХХК 2     2         

72 Их монгол майнинг ХХК         8 1 1 8 

73 Их Хан Уул ХХК 1     1 2     2 

74 Казмон контакт ХХК         2     2 

75 Камекс /Camex/ ХХК         5     5 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

183  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

76 Каскейд майнинг ХХК   1   1   2   2 

77 Кожеговь ХХК         28     28 

78 Коммод ХХК 1     1 1     1 

79 Кью Жи Экс Монгол ХХК         5   1 4 

80 Кэй Ви Пи ХХК         1     1 

81 Лоншэнда ХХК         1     1 

82 Лутчулуу ХХК 2     2         

83 Марко поло ХХК 1     1 2     2 

84 МГМК ХХК 1     1         

85 МЕС ХХК 1     1         

86 Мо Эн Ко ХХК 10     10 8     8 

87 Могойн гол ХК 1     1 1     1 

88 Мон ажнай ХХК 1     1 2     2 

89 Мон дулаан трейд  ХХК 4     4 2 1 1 2 

90 Мон Лаа 1     1 4 1   5 

91 Мон полимет ХХК 3     3         

92 Монгол Алт МАК ХХК 22 1   23 8     8 

93 Монгол алтай ресорсиз ХХК           1   1 

94 Монгол газар ХХК 3     3         

95 Монгол метал майнинг ХХК 1     1         

96 Монгол ураниум ресурс ХХК         3     3 

97 Монгол цамхаг ХХК         9   2 7 

98 Монгол-Алт ХХК         2     2 

99 Монголболгаргео ХХК 3     3         

100 Монголжүюаньли ХХК 1     1         
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

101 Монголросцветмет ХХК 33     33 4   1 3 

102 Монголрудпром ХХК 1     1 1     1 

103 Монголчехметалл ХХК 3     3         

104 Мөнх ноён суварга ХХК   1   1 1   1   

105 Нордвинд ХХК 1     1         

106 Одод гоулд ХХК 6     6         

107 Олова ХХК 1     1 1     1 

108 Олон овоот гоулд ХХК 6 1   7 9   1 8 

109 ОНТРЭ ХХК 2     2         

110 Орчлон орд ХХК         16     16 

111 Очир-Ундраа ХХК 1     1         

112 Оюу толгой ХХК 3     3 1     1 

113 Оюут улаан ХХК         1     1 

114 Өрмөн-Уул ХХК 2     2         

115 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК           2   2 

116 Пенинсуламайнинг ХХК 1     1 4     4 

117 Петрокоал ХХК 1     1 1     1 

118 Пибоди винсвей ресорсез ХХК 3     3 25   7 18 

119 Рэдхил Монголиа ХХК 2     2 4     4 

120 Рэмет ХХК 1     1         

121 Самтан морес ХХК         10   3 7 

122 Саусгоби сэндс ХХК 2 1   3 9   6 3 

123 Сентерра гоулд монголиа ХХК 7     7 23     23 

124 Си Өү Эй Эл ХХК   1   1 2     2 

125 Си Си И Эм ХХК           1   1 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

126 Си Си Эм ХХК         1     1 

127 Си Эм Кэй Ай ХХК 1 1   2 1   1   

128 Синчи-ойл ХХК 1     1         

129 Сод газар ХХК         11 1 2 10 

130 Сонор трейд ХХК 3     3         

131 Таац мөрөн ХХК       Гэрээт компани, 
лицензгүй 

        

132 Таван толгойн нүүрсний уурхай 2     2         

133 Тайшэн девелопмент ХХК 1     1 1     1 

134 Терра-Энержи ХХК           3   3 

135 Тефис Майнинг ХХК         45   3 42 

136 Ти Би И ХХК         1     1 

137 Тиенжинсанжо ХХК         1     1 

138 Төгрөг нуурын энержи ХХК 4     4         

139 Трейжа маунтайн интернэшнл майнинг ХХК 1     1         

140 Тэн хун ХХК 1     1         

141 Тэнгри терра ресурс ХХК         6 7   13 

142 Улзгол ХХК 2     2         

143 Үүртгоулд ХХК 2     2 3     3 

144 Хангад эксплорэшн ХХК 1     1 3   2 1 

145 Ханшижир ХХК   1   1 1   1   

146 Хар тарвагатай ХК 6     6         

147 Хера Инвестмент ХХК           1   1 

148 Хос хас ХХК 6     6         

149 Хотгор ХХК 2     2         

150 Хотгор шанага ХХК 2     2 3     3 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

151 Хоту ХХК 3     3 1 1   2 

152 Хуади куонез ХХК         2     2 

153 Хунанжинлэн ХХК 2     2         

154 Хурай ХХК 2     2 2     2 

155 Хургатай хайрхан ХХК         6     6 

156 Хүдэн ХХК 1     1         

157 Хүрээ дэл ХХК 1     1 3     3 

158 Хүслэмж ХХК 1     1 3     3 

159 Хэрлэн энерго ХХК 1     1         

160 Цайртминерал ХХК 1     1 2     2 

161 Цэвдэг ХХК 3     3 3     3 

162 Чингисийн хар алт ХХК 2     2         

163 Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК 1     1         

164 Шанлун ХХК 1     1         

165 Шар нарст ХХК 2     2         

166 Шарын гол ХК 1     1         

167 Шивээ овоо ХК 1     1         

168 Шижир алт ХХК 1     1         

169 Шинь Шинь ХХК 2     2         

170 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК         2     2 

171 Шинэ шивээ ХХК         7     7 

172 Эжбалей ХХК   1   1 2   1 1 

173 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 1     1 13   1 12 

174 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК         10     10 

175 Эм Си Ти Ти ХХК 2     2         
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Хавсралт Л (а). Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2011 оны 
эхэнд байсан 

Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны эцэст 

байсан 
2011 оны 

эхэнд байсан 
Шинээр 
авсан 

Хасагдсан 
2011 оны 

эцэст байсан 

176 Эмээлт майнз ХХК         7     7 

177 Энержи ресурс ХХК 1     1         

178 Эрвэн хүдэр ХХК 1   1   2   2   

179 Эрдэнэ жас ХХК         13   2 11 

180 Эрдэнэс МГЛ ХХК 8   5 3         

181 Эрдэнэс таван толгой ХК   8   8         

182 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 1     1 5     5 

183 Эрдэс холдинг ХХК 3     3 1     1 

184 Эрэл ХХК 8 1   9 1     1 

185 Эс Би Эф ХХК 2     2         

186 Эф Эм Ай ХХК         16   8 8 

187 Ээрмэл ХХК         1     1 

  Дүн 382 26 10 398 578 24 57 545 
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Хавсралт Л (б). 2011 оны байдлаар нийт ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалт 

            

д/д Эзэмшигч Регистр 
"А" 

лиценз 
"Х" 

лиценз 
Бүгд д/д Эзэмшигч Регистр 

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд 

1 Абсолютмайнинг 5358841   1 1 929 Наймган-Орд 2057417 1   1 

2 Аварга тосон хэнтий 2644495 3   3 930 Найнги 2010895 1   1 

3 Авга их тайж 5302447   1 1 931 Найнфон нэнюань 5190169   3 3 

4 Авдарбаян 2040239 3   3 932 Налайх-Алхам 2605163 1   1 

5 Авдрантхайрхан 2683857 1   1 933 Налайх-Од 2025299 1   1 

6 Авзаганалайх 4488954 1   1 934 Налгархөндий 5267552   1 1 

7 Агарманхан 5110351   1 1 935 Наноговь 5207118   1 1 

8 Агибаги 5237378   2 2 936 Наран тахилт 2053179 1   1 

9 Агитхангай 2597977 1 1 2 937 Наранбулаг шим 5388163   1 1 

10 Агммайнинг 5176727 1 2 3 938 Нарангол тоосго 2744821 1   1 

11 Агрокорп 2678713   1 1 939 Нарантуул трейд 2070022   2 2 

12 Агьбуянт 2724286   1 1 940 Наранхатан 5072069   1 1 

13 Адамасмайнинг 2672146   7 7 941 Нарийн гол гоулд 5131871 2   2 

14 Адамасмаунтин 5106508   6 6 942 Нарлагбаян Алтай 5433169   6 6 

15 Адил-Оч 2707969 1   1 943 Нарлагговь жем 5102545 2   2 

16 Адилцаг 5070554   1 1 944 Нарны өртөө 2059762   1 1 

17 Адуунчулуун 2011239 1   1 945 Нарт хайрхан 2025515 1   1 

18 Азаргын гол чонот 5097517 1 3 4 946 Нарука 5196701   1 1 

19 Азиагоулд монголиа 2678179   4 4 947 Натуралфайбр 5056047   1 1 

20 Азийн болор 5061954   1 1 948 Натурстэйшн 5231086   1 1 

21 Азийн өндөр даваа 5250595   1 1 949 Нейчралричиз 5224608   2 2 

22 Азийн эрдэнэ 2073714 1   1 950 Некстмайн 5108241   2 2 

23 Азияферрум 5210232   1 1 951 Нийслэл-Өргөө 2044161 1 9 10 

24 Ай Ар И Ай Эн Ти Эл 5346339   1 1 952 Нийслэлтрейд 2797216   3 3 

25 Ай Эл Си Ай 5150876   1 1 953 Никуайро 5159342   11 11 

26 Ай Эм Жи Си 5457602   1 1 954 Нинжмөрөн 3124916   2 2 

27 Ай Эн Ди 5083265   2 2 955 НКММЛ 5179653   4 4 

28 Ай Эс Ти констракшн 2766272 1   1 956 Новаметалл ресурс 5372658   1 1 

29 Ай Эф соонс 2741288 1   1 957 Новодин 5201152 1   1 

30 Айбекслэнд монголиа 5249333   9 9 958 Новый восток альянс 5397502 1   1 

31 Айваору 5234522 1   1 959 Ноён тохой трейд 2774666 1   1 

32 Айвуунтэс 5093902 1   1 960 Ноёнгари 5233232 1   1 

33 Айраг-Индмин 5234751 1 1 2 961 Ноён-Ээж 2647451   2 2 

34 Айронвалли 5250285   2 2 962 Номин-Орд 2065088   2 2 

35 Аксиспрожект 5178649   1 1 963 Номхондалайн эрдэнэс 2890623   6 6 

36 Алагтайцэцэн 2872544 1 1 2 964 Нонферрос металл майнин 2801019   4 4 

37 Алагтэвш 5161312 1 2 3 965 Нордвест минералс 5517893   1 1 

38 Аллянсголд 5006201 1 4 5 966 Нордвинд 5003539 1   1 

39 Алмазгрупп 5153379 2   2 967 Нордпойнт 5335132 1 1 2 

40 Алтай хайрхан уул 5325714   1 1 968 НС мак 5343054 1   1 

41 Алтайголд 2877694 1 3 4 969 НУН 2762706 1   1 

42 Алтайконстракшн 2761165 4 2 6 970 Нурамир 5158974   2 2 

43 Алтайлэнд рисорсэс 5191882   1 1 971 Нутгийн анар 5196213   1 1 

44 Алтайнгурван заан 5017394   1 1 972 Нутгийн гантиг 5198003   2 2 

45 АЛТАЙНГЯНТ 5155053 1   1 973 Нутгийн мана 5196175   1 1 

46 Алтайнхүдэр 5095549 2 2 4 974 Нутгийн оюу орд 5526787   2 2 

47 Алтайнхязгаар 5306884   1 1 975 Нутгийн сувд 5454468   1 1 

48 Алтайтур 2634015   1 1 976 Нутгийн хаш 5442893 1 2 3 

49 Алтайхангай бүрд 5029953 1   1 977 Нью эра голд 2854864   6 6 

50 Алтайхөхий нуур 5151562   1 1 978 Нью эра кристал 5240301   2 2 

51 Алтан шагай групп 2692562 1 1 2 979 Нью-Айконик 5212022   1 1 

52 Алтан элс 2638266 1   1 980 Ньюбелойт 5107792   5 5 

53 Алтан эрдэнийн орд 5317312 1   1 981 Ньювенчурс 5113792   1 1 

54 Алтан эрдэнэ газар 5311918 1 1 2 982 Ньюголден кроун 5100127 1 2 3 

55 
Алтан-Аураг 
констракшн 5181836 1   1 983 Ньюгоулд майн 5235251   2 2 

56 Алтанбарга 5259673 1   1 984 Ньюлаки стар 5389585 1   1 

57 Алтангол эксплорэйшн 2784165 1 1 2 985 Ньюмон ривер 5056853   2 2 

58 Алтандинар 5209358   1 1 986 Нью-Орем 5214971   1 1 

59 Алтандорнод монгол 2112868 29 6 35 987 Ньюпэрл 5010314 1   1 

60 Алтанзанаду 5345626   2 2 988 Ньюсаймин рисорсэс 5194423 1 2 3 

61 Алтанрио монголия 5121175   7 7 989 Ньютиара 5092744   1 1 

62 Алтансүлжээ системос 2726793   1 1 990 Ньюфлюорит 5076307 1   1 

63 Алтантахь 2860708 1 1 2 991 Ньюхаппи 5229049 1   1 
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Хавсралт Л (б). 2011 оны байдлаар нийт ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалт 

            

д/д Эзэмшигч Регистр 
"А" 

лиценз 
"Х" 

лиценз 
Бүгд д/д Эзэмшигч Регистр 

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд 

64 Алтантойг 5164443   1 1 992 Нэгдсэн-Уулс 5096197   1 1 

65 Алтанхөндий 2662213 1   1 993 Нэйчө 2036347 1   1 

66 Алтанхунчир 2862522 1   1 994 Нэйшнлхимикал 2646455 1 2 3 

67 Алтарганахайрхан 5133351   1 1 995 Нэрст 2007363   1 1 

68 АЛТЕК 5322294   1 1 996 Нэтэнт 4001621 1   1 

69 Алтраг-Ахас 2742039   4 4 997 ОАГГ 5311845   1 1 

70 Альтаиргоулд 5267994   1 1 998 ОАЭ 5097711   5 5 

71 Альшаахайрхан 2869594   2 2 999 Ов энд тулга 2775093 1   1 

72 Ам Tа Тү 2633086 1   1 1000 Ододгоулд 5180252 6   6 

73 Амарбаясгалан буянт 5308453   2 2 1001 Одцэ 2086999 1   1 

74 Амардалай трейд 2005522   1 1 1002 ОДЭ 4244796   1 1 

75 Американстандарт 5063906   2 2 1003 Озокерит 5373131   1 1 

76 Амикаголд 5104483   1 1 1004 Олгойбулаг 2337231   1 1 

77 Амирлангуй-Үжин 5111676 1   1 1005 Олова 2782944 1 1 2 

78 Амонда 2036703   1 1 1006 Олонгол трейд 2109638 2 1 3 

79 Амюулет 5219477   2 2 1007 Олондавна 5079322 1   1 

80 Анандбаян тал 5218624   1 1 1008 Олон-Овоот гоулд 5099005 7 8 15 

81 Анаэль 2798441   1 1 1009 Онолтмөнх 3552004 1   1 

82 Андсөүрвэй 5244501 1 1 2 1010 ОНТРЭ 2705133 2   2 

83 Андхуйшан 5109795   1 1 1011 Опэнпит 5287081   1 1 

84 Андын илч 5051118 1   1 1012 Оранжцамхаг 5398657   1 1 

85 Андын тэмүүлэл 5205581 1 1 2 1013 Оргилмөнх трейд 2684969   1 1 

86 Анианресорсиз 2874229 1 1 2 1014 Оргилсэр 2714299 1   1 

87 Анирдэлхий 5472695   1 1 1015 Оргилтгүн хайрхан 5517648   1 1 

88 Аниш 2587815 2   2 1016 Оргилуунтөв 2735342   1 1 

89 Анканг шиншин 5275989 1 3 4 1017 Ордострейд 2763834 1   1 

90 Анодбанк 2579235 1   1 1018 Ордталст 5020719 1   1 

91 Анома 2056763 1 1 2 1019 Ордтрейд 2026236 1   1 

92 Антрацит 2711818 1   1 1020 Ориго партнерс Эм Жи Эл 5364868   1 1 

93 Анургоулд 5201578   1 1 1021 Ориент 2589184   1 1 

94 Ануунсувд 5160375   1 1 1022 Орчлон айрон 5412323 1   1 

95 Анхай-Интернэшнл 2863847 2   2 1023 Орчлонконстракшн 2747804 1   1 

96 АНЭА 534547   1 1 1024 Орчлон-Орд 5152054   16 16 

97 Арвижихкар 2817039 1   1 1025 Остнорм 5106591   1 1 

98 Арвижихмандал 4247949 1   1 1026 ОТХ 5147646   2 2 

99 Арвинжонш 5201896 1   1 1027 Очгүн 2701065   1 1 

100 Арвинхад 2683083 1   1 1028 Очирнэүлэ 5497736   2 2 

101 Аргатай 2012677   2 2 1029 Очирням 2101807 1   1 

102 Аргатбүл 5208807   2 2 1030 Очиртөв 2031256 1   1 

103 Аргожавхлан 2642344   1 1 1031 Очир-Ундраа 2659603 1   1 

104 Арзүүнгол 5106559   2 2 1032 Очот-Уул 2565919 1   1 

105 Ариунмандал шиваа 5219515   1 1 1033 ОЭНДЧ 5121442 1   1 

106 Ариун-Өрнөх 2816555 1 2 3 1034 Оюу Толгой 2657457 3 1 4 

107 Ариунхайрхан 2007916 1 1 2 1035 Оюудайчин 5104025 1 2 3 

108 Армонгол трэвл 2562499   2 2 1036 Оюуны хишиг 2585669 1 1 2 

109 Арома амт 5122856   7 7 1037 Оюурок 5102146 1   1 

110 Арслантрейд 2085399   1 1 1038 Оюутбэл 2597535 1   1 

111 Ар-Эрхэс 5333865   1 1 1039 Оюут-Улаан 2678187   1 1 

112 Асгатцэнхэр уулс 5100763   1 1 1040 Өгөөжбаян хангай 5515882   1 1 

113 Асгат-Эрдэнэ 5266386 1   1 1041 Өгөөмөр тариа 2544164   2 2 

114 Атлантастар 5168619   1 1 1042 Өгөөмөр-Алт 2893819   1 1 

115 Атлантиктрейд 2793016   2 2 1043 Өгөөмөрбаян хайрхан 5074223   1 1 

116 АУМ 5056721 3   3 1044 Өгөөмөргазар 2823993   1 1 

117 Аурасоорс 5266238   3 3 1045 Өгөөмөрцант хайрхан 5114659   1 1 

118 Аурумланд 2785994   1 1 1046 Өлгийн говь 2773082 1   1 

119 Афро азия минералз 5089263   2 2 1047 Өмний их тал 5194016 1 2 3 

120 АХХ 5113636   1 1 1048 Өмнийн уудам тал 5256208   1 1 

121 Ачмандал 2586371 1 1 2 1049 Өнгөт-Анар 5513774   1 1 

122 АШБ 2555409 1   1 1050 Өнгөтмаргад 5199166   1 1 

123 Ашианлийд 5237696   2 2 1051 Өнгөт-Оюу 5199107   1 1 

124 Ашигт-Эрдэс 5029848   1 1 1052 Өнгөтсувд 5199131   2 2 

125 Багадөш 5203848   1 1 1053 Өнгөттулга 2330008 1   1 

126 Багануур 2008572 3   3 1054 Өнгөтшүр 5040949   1 1 

127 Багатаян 2099551 1   1 1055 Өндөрхос 5248604   1 1 
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Хавсралт Л (б). 2011 оны байдлаар нийт ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалт 

            

д/д Эзэмшигч Регистр 
"А" 

лиценз 
"Х" 

лиценз 
Бүгд д/д Эзэмшигч Регистр 

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд 

128 Багсамжоншин 2614561   2 2 1056 Өнжин-Уул 5327008   3 3 

129 Бадамлах-Очир 5149843 1   1 1057 Өнөржонш 5190118 1 1 2 

130 Бадмаарагхаш 5215919 1 1 2 1058 Өнт-Өнгөт 5075912   1 1 

131 Бадраллайн 5155568   2 2 1059 Өргөөменежмент 5137233   1 1 

132 Балинтолгой майнинг 5353319   3 3 1060 Өрмөн-Уул 2617749 2   2 

133 Барилга-Орд 2640635 2   2 1061 Өрнийн-Ирээдүй 5255503   1 1 

134 Барматгарам 5266637   1 1 1062 Өсөн 2618478 1   1 

135 Барсмайнинг 5455375   1 1 1063 Өсөх түмэн хишиг 5482992   1 1 

136 
Баруун монголын 
металл 2626454   1 1 1064 Өсөхгол 5317983   1 1 

137 БАСИС 5237408   2 2 1065 Өсөхгол хурд 5482976   1 1 

138 Бат-Адар 2844923 1   1 1066 Өсөхзоос 5199077   2 2 

139 Бат-Алт төв 2574233 1   1 1067 Өсөхтүмэн гол 5483026   1 1 

140 Батбэх пэинт 5296641 1   1 1068 Өү Жи Си Эйч Эл 5198429   2 2 

141 Батговь 2738961 1   1 1069 Өү И Эл 5459362   2 2 

142 Батсуурь констракшн 2807904   1 1 1070 Өү Икс Өү 5495229   1 1 

143 Баттөр гэрэл 5168317 1   1 1071 Өү Пи Эм 5035511   1 1 

144 Баттрипел 5141907 1   1 1072 Өү Эм Эс 5387531   1 1 

145 Баттүшиг бабу 5073537   1 1 1073 Пакимор 5203643   1 1 

146 Бату майнинг монгол 2786826   15 15 1074 Паламиномайнинг 5509661 1   1 

147 Батуконстракшн 2843617   1 1 1075 Панерокс 5109345   4 4 

148 Батцагаан хайрхан 5111986   1 1 1076 Параннарай 5143497   1 1 

149 Батшандас 5208513   1 1 1077 Пауэрлэнд 2843129 2   2 

150 Баюуд майнинг 5468574   1 1 1078 Пенинсуламайнинг 5149703 1 4 5 

151 Баяасоурс 5057418   1 1 1079 Пентатерра 5364116   1 1 

152 Баяжат 2806517   1 1 1080 Петрокоал 5155827 1 1 2 

153 Баяжихтоонот өргөө 5303257   1 1 1081 Пи Ар Эйч Эм Өү Эн 5430372   1 1 

154 Баяжмал-Алт 2861429 3 1 4 1082 Пи Эй Ар Эй Эн 5295777 1 1 2 

155 Баяжтату 5167329   3 3 1083 Пибодивинсвэй ресорсез 5170672 3 27 30 

156 Баялагбийлд инвест 2071495 2   2 1084 Пик-Урал 2806479   1 1 

157 Баялагбогд 3122212 1   1 1085 Пикюрис 5198038   1 1 

158 Баялаггазар 2774534 2   2 1086 Пироп-Эрдэнэ 5122414   1 1 

159 Баялагжонш 2874482 2 1 3 1087 Плимут 5108675   1 1 

160 Баялаг-Орд 2007126 1   1 1088 Поларис 5413222   1 1 

161 
Баян айраг 
эксплорэйшн 2708701 1 1 2 1089 Полиметмонголд 2878216 1   1 

162 Баян өлзийт болд 3307085   1 1 1090 Полиметпотала 2825457 2   2 

163 Баянгазар 2561999   1 1 1091 Прешиусмаунтин 2767562 1 1 2 

164 Баянгийн говь 2709244   1 1 1092 ПСИЛ 5324777   2 2 

165 Баянжонш 2696304 1 1 2 1093 Пураам 5271126 1   1 

166 Баянмодот уул 5068762 1   1 1094 Пүжи-Үжи 5241936   1 1 

167 Баяннөмрөг уул 5437326   1 1 1095 Райсанхүдэр 5504783   2 2 

168 Баяннүүргэстэй 5113342 1 1 2 1096 Резевоирмоли монголиа 5036496 3 2 5 

169 Баян-Өндөр хайрхан 5234255   1 1 1097 Резевоиртунгс 5054249 1 2 3 

170 Баянресорсиз 5234735   1 1 1098 Резервоирмонголиа 5028353 1   1 

171 Баянрич 5228506   1 1 1099 РЕМАР 5467578 1   1 

172 Баянсуут 5301866   2 2 1100 Ремикон 5191823   2 2 

173 Баянсүмбэр Богд 5065844 1   1 1101 Рео 5018056 2 1 3 

174 Баянтэгш импекс 2609436 4   4 1102 Рийч-Оре 5427347   4 4 

175 Баянтээг 2014491 1   1 1103 Рийчфийлд 5219523   2 2 

176 Баян-Ундруул 2728478   1 1 1104 Рилмайк 5233321   1 1 

177 Баян-Уудам тал 5102316 1 1 2 1105 Рио-Ад 5324998   2 2 

178 Баян-Уянга 3550567   1 1 1106 Риоговь 5294495 4 4 8 

179 Баянцэгүүд 2736527 1   1 1107 Ричмогол 2099535 1   1 

180 Баян-Эрдэс 2551764 2   2 1108 Ричмөнх 2628058 1   1 

181 Баян-Эрч 5023998 1 2 3 1109 Ричфлюорит 5102081 4 7 11 

182 Баяраам 2578077   3 3 1110 Рунгаогуожи 5495083   1 1 

183 Баярсгоулд 5099854   5 5 1111 Русскийконстракшн 5126932   1 1 

184 Баярсконстракшн 2061899 2 9 11 1112 Рүйчыдаму 5492122   3 3 

185 Бенефитворлд энержи 5496454   1 1 1113 Рэдмаунт 2881942   2 2 

186 
БЕСТ КОППЕР ГОУЛД 
КОРПОРЕЙШН 5434254   8 8 1114 Рэдхилмонголия 5068827 2 4 6 

187 Би Би энд Эс 2550075 1   1 1115 Рэмет 5268451 1   1 

188 Би Вай Эйч 5190479   2 2 1116 САБҮ 2708965   1 1 

189 Би Ди Би Эл 5519004   8 8 1117 Сагсайминерал ресурс 5516455   1 1 
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190 Би Жи ай 2545578 2   2 1118 Сайн менежмент 2763567   1 1 

191 Би Си Эм Эм 5315425   2 2 1119 Сайнзалуус 5315891   1 1 

192 Би Эй Пи 5219779   2 2 1120 Сайномголд монгол 5158915   2 2 

193 Би Эйч Эм 2657449 2   2 1121 Сайхандэлгэр констракшн 5314534   1 1 

194 Би Эм Би Би 5172055   3 3 1122 Сайханмишээл 5261104   1 1 

195 Би Эн Би ресурс 5432839   2 2 1123 Сайхан-Оргил гоулд 5103304   2 2 

196 Би Эс Ай 5035503   2 2 1124 Сайхан-Ордос 5256437   1 1 

197 
Биг могул коул энд 
энержи 5369223 1 2 3 1125 Салхит-Алтай 2679868   1 1 

198 Бигэрхайрхан 5103916   8 8 1126 Салют-Арт 2893207   1 1 

199 Бидвикэн 5194571   1 1 1127 Самех 5078253   5 5 

200 БИЛГҮҮНТРЕЙД 2088967 1 2 3 1128 Самсунгхоум майнинг 5294045   1 1 

201 Биллионпоинт 5089727   1 1 1129 Самтанморес 5143926   14 14 

202 Билүүтмайнинг 5211956 1   1 1130 Санаажигүүр 5119499 1 2 3 

203 Билэг-Орд 5479029   1 1 1131 Сантавиач 2645556   3 3 

204 Билэгтбичээ 5094208 1   1 1132 Санцэнд 5000238 2   2 

205 Билэгтзурвас 5111668 1 1 2 1133 Санчуан шаньруй 5401577   1 1 

206 Билэгтхайрхан уул 5376467 1 2 3 1134 Сармайдээлт 5303486   1 1 

207 Билэгхөтөл 5106478 1   1 1135 Саруулсайн 5057043   3 3 

208 Блегравиямайнинг 5189616   1 1 1136 Саруулсансар 5103576   1 1 

209 Блэкпланет 5513766   1 1 1137 Сатирем 5184908   1 1 

210 Блэкрок 5150167   2 2 1138 Сатурнпрогресс 2313723 1   1 

211 Блюгэйт 5332311   1 1 1139 Сауд гоби блейк гоулд 5358264   4 4 

212 Блюскай майнинг 5106303   1 1 1140 Сауд гоби коэл транс 5358221   1 1 

213 Блюскай хорс 5192269   1 1 1141 Саудгоби фортуна 5402204   2 2 

214 БММЖ 5097428 1 1 2 1142 Саусгоби сэндс 5084555 3 12 15 

215 БМШ 5109019   2 2 1143 СДДГ 2888696   2 2 

216 Богдахолдинг 2613239 1   1 1144 Селенасибирь 5085764   1 1 

217 Богдын алт 5106923   1 1 1145 Сентеррагоулд монголия 2108291 7 20 27 

218 Бодонч-Анар 5113113   2 2 1146 Си Ай Жи 5327091   1 1 

219 Болдлан 5456266   1 1 1147 Си Ар Эм Ай 5214068 1 1 2 

220 Болдтөмөр ерөө гол 2855119 1 3 4 1148 Си Би Жи Эм 5158524   1 1 

221 Болдфорда 5095638 2   2 1149 Си Би Зи 2076624 1   1 

222 Болдцэн 2859785   1 1 1150 Си Би Эс Эн 5279771   1 1 

223 Болор-Анар 5107849   1 1 1151 Си Жи Би И Эм 5384982   8 8 

224 Болоргол 3307808   1 1 1152 Си Өү Өү Кей 5164125   1 1 

225 Болордаймонд 5477239   1 1 1153 Си Өү Эй Эл 5261198 1 2 3 

226 Болоржонш 2830701 1   1 1154 Си Си И Эм 5460093   1 1 

227 Болорлаа 5275946   1 1 1155 Си Си Си 2863278 1   1 

228 Болоршүр 5199174 1   1 1156 Си Си Эм 5044804   1 1 

229 Бонжур 2806703   1 1 1157 Си Ти Ар 5173396   1 1 

230 Боохун 5053803   1 1 1158 Си Ти Эл Ти 5289424   1 1 

231 Борганчан 5116031   1 1 1159 Си Эй Эм 5024226   5 5 

232 Боржгоны тал 2778378 1   1 1160 Си Эм Би 5107377 2   2 

233 Боржигт 2603365 1   1 1161 Си Эм Кэй Ай 5288703 2   2 

234 Борж-Овоот 5241359   2 2 1162 Си Эм Си Эм 5370108   1 1 

235 Боролзой 2085976   1 1 1163 Си эм эн эм  5407575   1 1 

236 Бороогоулд 2094533 7 4 11 1164 Си Эф Си групп 5026911 1   1 

237 Бор-Өндөр уул 5025397 1 2 3 1165 Сигмабетта 5123275 1 1 2 

238 Борцэцэг 4371267   1 1 1166 Сигма-Инженеринг 2614294 1   1 

239 Борын хөндий 5315514   1 1 1167 Сидакуангей 5180945   3 3 

240 Босстон-Интернэшнл 2665093 1 4 5 1168 Силверхордэ 5325749   1 1 

241 БОУО 5337275   1 1 1169 Силикат 2050463 1   1 

242 Бошигтхайрхан 5128137   1 1 1170 Силкстоун 5282608   1 1 

243 Бөгт-ирээдүй 5056519   1 1 1171 Синотүммонголиа 5103797 2   2 

244 Бөхөг түргэн 2822601 1   1 1172 Синчи-ойл 2588617 1   1 

245 Бөхөгхөрс 5271215 1   1 1173 Сити ДН сервис 2588862   1 1 

246 Бриджконстракшн 2593009 2   2 1174 
Ситик интернэшнл майнинг 
инвестмент 5357748   2 2 

247 Брикс 2867702   1 1 1175 Скарн 2841002 1   1 

248 Бриллиант 2764563   1 1 1176 Скорпионсервис 2630028 2   2 

249 Брит осианс куание 5209307   1 1 1177 Скэйнтгоулд 5327628   2 2 

250 Броад 5024323 1   1 1178 Собттрейд 2650444 2 1 3 

251 Бронзхордэ 5325722   1 1 1179 Содгазар 5031974   11 11 
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252 Брэйвхарт ресорсиз 2878992 2 6 8 1180 Сод-Ертөнц 5108403   2 2 

253 БС Санчир 2550873 1   1 1181 Содмаргад 5032938   1 1 

254 БСОН 2797836 1   1 1182 Соён-Од 2831945   1 1 

255 БТМГ 5197376 1 1 2 1183 Солонгобил 2027283 1   1 

256 Буддабар 5079942   2 2 1184 Сондог 2295954 1   1 

257 Буд-Инвест 2100754 1   1 1185 Сонинхад 5112885   3 3 

258 Буд-Ундрам 3553779 1   1 1186 Сонортрейд 2590565 3   3 

259 Бужгар-Орд 5222443 1   1 1187 Сонсголон бармат 2068478 1   1 

260 Букорп 5209196   1 1 1188 Сор металл 2777436   1 1 

261 Бул бул 2090082 1   1 1189 Соржонш 5022959   1 1 

262 
Булган аймгийн хорих 
439-р анги 9011706 1   1 1190 Соронзонтолгой 5084903 1 1 2 

263 Булган-Алт 2780712   1 1 1191 Софтфлюорит 5271533   1 1 

264 Булгангангат 5091462 2   2 1192 Спейсспийд 5066832   1 1 

265 Булгангоулд 5101891   5 5 1193 Спейшлмайнз 5295858 2   2 

266 Булган-Инвест 2736381 1 1 2 1194 Спот констракшн 2098482 1   1 

267 Булгантайхар 5172314   1 1 1195 СПРОТ 5331064   2 2 

268 Булган-Эрдэс 2877589   1 1 1196 СС Монголия 2587645 1   1 

269 Булнайнтүшиг 5013844   1 1 1197 Стамина 5330874   1 1 

270 Буман-Олз 5108799 1 1 2 1198 СТБЛ 2762463   1 1 

271 Бум-Арвай-Инвест 2562219 1   1 1199 Сувданбороо 5074959 1   1 

272 БУМБ 2865912   1 1 1200 Сумэру 5120365   1 1 

273 Бумбат 2075652 6   6 1201 Сунхунголд 5524997 1   1 

274 Бумбатконсолидетед 5264448   2 2 1202 Сутайдаян ориг 5284481   1 1 

275 Бумбатресорсес 5193443   7 7 1203 Сутайн багана 5297494   1 1 

276 Бумбатын гол 2542714 1 1 2 1204 Сутайнтэргүүн 2063913   1 1 

277 Бурханхалдун групп 2740257   1 1 1205 Сутайхэн цо 5006147 1   1 

278 БУУЛБЛ 5060419   1 1 1206 Сутайцэнд 5047706 1 1 2 

279 Бууралстоун 5111803 1   1 1207 Суурь 2041588 2 2 4 

280 Бууралын ар булаг 5194199 1   1 1208 Суурь хана 2703807 1   1 

281 Бушуо-Уул 5152518 1   1 1209 Сүлдтогтох 2838672 1   1 

282 Буян  9999995   1 1 1210 Сүмбэр-Орд 5134617   1 1 

283 Буянзориг 5140013   1 1 1211 Сүмбэрхунтан 2598477 2   2 

284 Бүлээн даваа 5052297   1 1 1212 Сүндэрхас 5026857   3 3 

285 Бүлээн-Ундрага 5101468   1 1 1213 Сүхбаатар уул уурхай 3675416   1 1 

286 Бүлээнхөндий 5356725   1 1 1214 Сэлүүхэн 2831155 1   1 

287 Бүркит корпораци 2003732 2 2 4 1215 Сэлэбрус 5163471   1 1 

288 Бүст-Оргил 5263506   1 1 1216 Сэлэнгэмайнинг 2652811 1   1 

289 Бүүргэнт 2019205 3   3 1217 Сэлэнгэминералс 2890682   11 11 

290 Бүүх 2088428 1   1 1218 Сэлэнгэтаванхан 3739236   1 1 

291 БХХБ 5090423   5 5 1219 Сэндом 5287014   1 1 

292 БЧБ 2862778   1 1 1220 Сэндстоун 5059267   1 1 

293 Бэйкуанжи туан 5416736   1 1 1221 Сэнжсант 5106567 1   1 

294 Бэлгүүн-Анар 2788101   1 1 1222 Сэншивэемонгол 5148014 1   1 

295 Бэрлэгмайнинг 5007127 1   1 1223 Сэрми 5119006   1 1 

296 Бэрхийн нурамт 5111145 1   1 1224 Сэрүүнсэлбэ 2851768 2   2 

297 Бэрхресорсиз 5210402   13 13 1225 Сэтгэлийн үүр 5318904   1 1 

298 Бэрх-Уул 2643928 6   6 1226 
Таван толгойн нүүрсний 
уурхай 2016656 2   2 

299 Бэрхэттолгой 5116414 1   1 1227 Таванбаатар 2039389 1   1 

300 Бэрэнгрупп 2063182 1 1 2 1228 Тавантолгой транс 5000505   1 1 

301 Бэрэнмайнинг 2886219 3 2 5 1229 Таванхангал трейд 2708574 1   1 

302 Бэствайт 2827891   1 1 1230 Таваншүтээн трайд 2340542 2   2 

303 Бэст-Орд 2825643 1   1 1231 Тавин-Эх 2055317 1   1 

304 Бэцтрейд 2677121 1   1 1232 Тайжсүх 5325552   1 1 

305 ВАБК 5210941   5 5 1233 Тайхар-Орд 2849046 1   1 

306 Вай Ий Эн Эф Юу 5089034   2 2 1234 Тайшаншин юань 5103851 1   1 

307 Вайлинк 5136512   1 1 1235 Тайширын хүдэр 5243904   1 1 

308 Вангюүншинг 5061032   2 2 1236 Тайшэн девелопмент 2777223 1 1 2 

309 Вантаже 5247462   1 1 1237 Тал булаг трейд 2614065 1   1 

310 Вартбург 5258464   1 1 1238 Талстбурхант 5215331 1 3 4 

311 Венера-Алтай 5097657   1 1 1239 Талстгөлтгөнө 5292026 2   2 

312 Вэнчөн 5250218 1   1 1240 Талстдөл 5105439   2 2 

313 
Вестерн проспектор 
монголия 2834812   1 1 1241 Талстмаргад 2663813 2 6 8 
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314 Вестернминэкс 5297206   1 1 1242 Талстнуур 2305097 1   1 

315 Вестернпроспектор 5044669   1 1 1243 Талст-Орчлон 5133408 1   1 

316 Вестернресурс 2848066   4 4 1244 Талын гал 2016931 1   1 

317 ВЖВМ 5210852   1 1 1245 Талын жигүүр 2726378   2 2 

318 Ви Юу И И 5108802   1 1 1246 Талын нууц 5268125   1 1 

319 Вивидстар 5142636   1 1 1247 Талын шигтгээ 5306361   1 1 

320 Виллхунг 5264707   1 1 1248 Талын элч 5301769 1 2 3 

321 Ворлдмайнинг 5026016   1 1 1249 Танлон 2772388 1   1 

322 
Вояжер Минерал 
Ресурсес 5502292   1 1 1250 Таст-Өлгий 5247195   1 1 

323 Вояжерголд 5202744   1 1 1251 Тах 2741997   1 1 

324 
Вүүдстар ресорсес 
интернэшнл  5437903   1 1 1252 Тахамт 5279216   1 1 

325 Вэнчөн 5250218   10 10 1253 Тахилгатгурван сайхан 5011965   1 1 

326 Газар-Орд 2694204 1   1 1254 Тахилтмандах 2169878   1 1 

327 Газархэвлий 4247434 1 1 2 1255 ТБЭС 5322693   1 1 

328 Газрын сувд 5070244   1 1 1256 Твийнкристал 5234956   1 1 

329 Газрын-эрдэнэс 2714701   2 2 1257 ТЕКА 5087023   4 4 

330 Галлантстарт 5023033   2 2 1258 Терра майнинг 5338085   1 1 

331 Галхиат 5130549   1 1 1259 Терралайн 5085276   2 2 

332 Гангангялбаа 5139538   1 1 1260 Терратур 2680548   1 1 

333 Гангар-Инвест 2095092 1 1 2 1261 Терра-Энержи 5430682   3 3 

334 Гангархаш 5003105 1   1 1262 Тефис майнинг 2807459   63 63 

335 Ган-Илч 2544695 1   1 1263 Тех-Импэкс 2702533 1   1 

336 Гантиг-Уул 2085844 1   1 1264 Ти Би И 5144108   1 1 

337 Ганхийц 2090988   1 1 1265 Ти Жи Вай 5472989   1 1 

338 Гаррисон-Ази 5122392 4 5 9 1266 Ти Эн Би 5002311 1   1 

339 Гартаам-Оюу 2561352   1 1 1267 Ти Эн энд Юу 5118662   1 1 

340 Гацуурт 2054701 18 3 21 1268 Ти энд Пи 5001633   6 6 

341 ГБНБ 2615797 1   1 1269 Ти энд Ти юникс 2716682 2   2 

342 Геогоулд 2885425 1   1 1270 Тиенжинсанжо 5260183   1 1 

343 Гео-Инфо 2773589   1 1 1271 Тинаха 5021693   1 1 

344 Геоканон төв 2069318   1 1 1272 Титан-Орд 5112389   1 1 

345 Геомастер 2630478   1 1 1273 Титанхордэ 5325765   1 1 

346 Геомин 2866773   3 3 1274 ТМОБ 5130042   1 1 

347 Геомин шпат 5099595   1 1 1275 ТНЦ 2884879 1 1 2 

348 Геопро монгол 5185874 1   1 1276 Тов эрдэнэ баян 5370728   1 1 

349 Геосигналс 5168635   1 1 1277 Товгорхад 5113008   2 2 

350 Гео-Эрин 2867931   2 2 1278 Тогоотолгой 5230977   1 1 

351 Гермесгахиур 5209447 1   1 1279 Тогосчүлтэм 5156629 1 1 2 

352 
Глобал истерн 
минералз рисеч 5144396   8 8 1280 Тогтохмандал 2836327   1 1 

353 Глобалбальш 5347548   1 1 1281 Тод-Алмаз 5164486   1 1 

354 Глобалтоун 5197414   1 1 1282 Тодбаялаг орд 5079829   1 1 

355 Глобал-Энержи 5160162   1 1 1283 Тод-Ундрага 2872943 1 4 5 

356 ГМЦ 5071275   1 1 1284 Тойванамдүү чинео 2763389 1   1 

357 Го Си Зэ 5428955   1 1 1285 Толгод-Үүд 5255473   1 1 

358 Гоал тоавард майнинг 5530172 1   1 1286 Толгойтын гол 2602504 1   1 

359 Гоби энд море 2583798   1 1 1287 Томшижир 5363136 1 2 3 

360 Гобиконсолидетед 5426952   18 18 1288 Тонимонтана 4246373   1 1 

361 Гобикоул энд энержи 2862468 4 28 32 1289 Тоонотчулуу 5100178   2 2 

362 Гоби-Эксплорэйшн 2785129   6 6 1290 Тоосгон-Уул 4001575 1   1 

363 Гоби-Энтерпрайз 5113024   9 9 1291 Топ маунтайн 5310407   1 1 

364 Говийн ертөнц 5106648   1 1 1292 Топазстоне майнинг 5185181   4 4 

365 Говийн хөгжил ресорс 5434041   1 1 1293 Топлаки 5182093   2 2 

366 Говь нутгийн баялаг 5540437   1 1 1294 Топруонхэнцо 5055075 2   2 

367 Говь эрдэнэ марал 5362407   1 1 1295 Топсмарт 5195136   1 1 

368 Говьгео 2004976 1 10 11 1296 Топтоосго 5271363 1   1 

369 Говьманхан 2577992 1   1 1297 ТОУУ 3369978   1 1 

370 Говьмарал 5212448 1   1 1298 Төв ази интернэшнл 2838311   1 1 

371 Говьмастер 5095719   1 1 1299 Төв эрдэнэ сант 5263069   1 1 

372 Говьнаран уул 5355133   2 2 1300 Төвшин 2028565 2   2 

373 Говьрезерв 5390966   1 1 1301 Төвшин-Энх 2550156   1 1 

374 Говьтугалга 5288894   2 2 1302 Төгрөгнуурын энержи 2873575 4   4 

375 Говьфайндерс 5238862   1 1 1303 Төгрөгтал 5101158 1 1 2 
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376 Говьхурах 5218101   1 1 1304 Төгсзам 2868466 1   1 

377 Говьшоо 5060338 1 1 2 1305 Төгс-Эрхэс 5200288 1   1 

378 Говь-Эрээн 5260833   3 3 1306 Төгс-Эхлэл 5431913 1   1 

379 Гозгоргоулд 5137195   1 1 1307 Төмөрмөрөн 5490901   1 1 

380 Гокбулган уул 5236517 1   1 1308 Төмөртолгой 5513243   1 1 

381 
Голден стрийм 
интернэйшнл 5461197   2 2 1309 Төсөлч 2107961 2   2 

382 Голденвинг 5129184   1 1 1310 Төхөмдавс 5087414 1   1 

383 Голденгоби майнинг 5340624   5 5 1311 Трежур-Эксплорэйшн 5515017   1 1 

384 Голденгоблет 5150752   4 4 1312 
Трейжа маунтайн 
интернэшнл майнинг 5157846 1   1 

385 Голденгроуз 5310598   2 2 1313 Тройгоби 5269318   4 4 

386 Голденкастл 5103878   1 1 1314 Тулгаттрейд 2028239   1 1 

387 Голденкрос 5200881   10 10 1315 Тунамал шижир 2573253 3   3 

388 Голденмираж гоби 5146712   1 1 1316 Тунамалком 2793075   1 1 

389 Голденпийк 5101492   1 1 1317 Тундерклап 5070805   10 10 

390 Голденпогада 5111625 1   1 1318 Туншан шиандон 5161975   1 1 

391 Голденсаве 5396166   1 1 1319 Түвшингарав 5116635 2   2 

392 Голденхейлс 5060222 2 1 3 1320 Түмэн-Анд 2656523 3   3 

393 Горняк 5006813   1 1 1321 Түмэн-Анур 5197848   1 1 

394 
Гоулден эссэнс 
монголиа 5444012   2 2 1322 Түмэн-Ивээл 5171873 1 1 2 

395 Гоулдланд 2668548 1   1 1323 Түмэн-Цацал 5108713 1 1 2 

396 Гоулд-Оптивелл 5097215 1   1 1324 Түргэн-Үүд 5257743   3 3 

397 Гоулдсэнын монголиа 2871505   1 1 1325 Түшиг Индустраль 2739739 1   1 

398 Гоулдэннар 5301351   1 1 1326 Түшиг-Интернэшнл 2714809   1 1 

399 Гөүлдэннэст 4377443 1   1 1327 Түшиг-Уул 2024306   1 1 

400 Гравелстоун 5194512 1 2 3 1328 Түшээговь 2546574   3 3 

401 Грандмонтана майнинг 5436176   7 7 1329 Тэвхэн 2063158   3 3 

402 Грандформула 5212669   1 1 1330 Тэвшийн говь 2639815 1   1 

403 Грандхаски интернэшнл 5426634   1 1 1331 Тэвшийн нүүрс 2880229 1 1 2 

404 Грейт байтар 5359252   1 1 1332 Тэгшплант 5320259 1 1 2 

405 
Грейтмонголиа 
маунтайн 5405645   1 1 1333 Тэгшхан 2051273 1 1 2 

406 Грийнбокс 5386179   1 1 1334 ТЭДЭӨ 5095034 1 1 2 

407 Грийнривер 5084458   2 2 1335 Тэлмэнгоулд 5163293   2 2 

408 Грийнстейшн 2650436 1   1 1336 Тэмтэл 5098033   1 1 

409 Грийт ийст менералс 5440092   3 3 1337 Тэмүүлэн-Орших 5315204   1 1 

410 Гуосэн 2890542   1 1 1338 Тэн Хун 2839717 1   1 

411 Гуравт 2024594 2   2 1339 Тэнгри ойл шэйл 5320933 1   1 

412 Гурван-Аргалант 5097266   2 2 1340 Тэнгрипетро чэмикалс 5152542 1 2 3 

413 Гурванзам 5026628 1   1 1341 Тэнгритерра ресурс 5321611   13 13 

414 Гурванталст 2022796   2 2 1342 Тэнгэрийн гэгээн тал 5057035   3 3 

415 Гурвантамга 2091798 1   1 1343 Тэнгэрийн хүрд 5012821 1   1 

416 Гурвантосон 3368564   1 1 1344 Тэнүүн байгаль 2582457 2 1 3 

417 Гурвантөхөм 2086166 3   3 1345 Тэргүүн зуун 5301963   1 1 

418 Гурван-Эвтэн 2087472 1   1 1346 Тэргүүнсод эрдэм 4184211   1 1 

419 Гутайндаваа 5205107   2 2 1347 Тэрмэнжонш 4183525 1   1 

420 Гучиндэлгэр 5103274   1 1 1348 Тэсийн хурд 2672731 2   2 

421 Гүнбилэг гоулд 5215757 1 2 3 1349 Тэсо 2293463   1 1 

422 Гүнбилэг орд 5402247 1 1 2 1350 Тэсотрейд 2744333   1 1 

423 Гүнбилэг трейд 2765853 1   1 1351 Тэшигланд 5494613   1 1 

424 Гүнжийн даваа 5260744 1   1 1352 Тээлийн шонхор 2848376 2 3 5 

425 Гүнтүшиг 5112842   1 1 1353 УБТЗ-ын Чулуун завод 2076675 1   1 

426 Гүрвэлжингоо 5308917   1 1 1354 УБТТТ 5146852 1   1 

427 Гүрэн 2845458 1   1 1355 Увс хүдэр 5517931 1   1 

428 Гүүдайс 5193605   1 1 1356 Угалзанцамхаг 5171881 1   1 

429 Гэрэл-Аривжих 5221447   1 1 1357 Уганоголд 5203252   1 1 

430 Гэрэлт-Орд 2152924 1   1 1358 Улаанначин 2121085   1 1 

431 Гэрэлтшинэчлэл 5046483 1   1 1359 Улаанхэцийн шанд 5427967   1 1 

432 Гялалзах-Эрдэнэс 5234018   1 1 1360 Улаанцахар 5403766 1   1 

433 Даагатын салаа 5319072   3 3 1361 Улз гол 2344343 2   2 

434 Дабльмөнх 5004063 1 1 2 1362 Умардбаян 5511712   1 1 

435 Дабльштутце 5088321   1 1 1363 Умардын ган 5177421 1   1 

436 Даваа-Арвижих 5204496   2 2 1364 Умардын говь 5346738   1 1 
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437 Даваат  2143097   2 2 1365 Урагшлахговь 5351324   1 1 

438 Давст-Оргил 2293323 1   1 1366 Урансэлэнгэ 5274761 1   1 

439 Давстрейд 2585367 1   1 1367 Ургахговь 5119243   2 2 

440 Давстхотгор 5325528   1 1 1368 Ургахморин элс 5329434 1   1 

441 Давхар-Онохуй 5142962   1 1 1369 Урдхутлаг уул 5444373   1 1 

442 Давхарсолонго 5115809   1 1 1370 Уртхошуу 5073642 1 3 4 

443 Дадизи юиан 5179173 3 2 5 1371 Ус-Орчин 2657694   1 1 

444 Даймонд 2088932 1   1 1372 Утаатболор 5081335   2 2 

445 Даймондлэнд 5278686   1 1 1373 УТЖ 5231256   1 1 

446 Даланбулаг трейд 2608073 1   1 1374 Ууган-Илч 5185033 1   1 

447 Дальняяземля 5327229 1   1 1375 Уул уурхайн аврах анги 9102981 2   2 

448 Дамбат 2618532 1   1 1376 Уулсаран 2678144   1 1 

449 Данхаргоулд 5250978   1 1 1377 Уулсзаамар 2819996 1   1 

450 Дархан алтан туул 2682702 1   1 1378 Уулсноён 2868687 1 1 2 

451 Дархан эрдэнэ бүрэн 2736624 1   1 1379 Уулын эх 2890658 1   1 

452 Дархан-Айронт 4245547   1 1 1380 УУНК 5264162   1 1 

453 Дарханбор хужир 5109884 1   1 1381 Уурхай 2068745 1   1 

454 Дарханговь 2016265   1 1 1382 Ухаачулуут 2783762   1 1 

455 Дарханфлюорит 5039932 1   1 1383 Уэлт-Эксплорэйшн 5514983   1 1 

456 Дарханшар бүрд 2558106 1   1 1384 Уянган 2555468 3   3 

457 
Дарханы төмөрлөгийн 
үйлдвэр 2051303 3   3 1385 Уянхайрхан 2542838   1 1 

458 Дархан-Элс 2883252 1   1 1386 Үйлс констракшн 2725711   1 1 

459 Дарьгангын их тал 5202906   1 1 1387 Үлэмж оргил 5306876   1 1 

460 Дасайн-Уул 5039274 1   1 1388 Үнэгдийн хүрэн 5440351   1 1 

461 Дасмондрилл 5094887   1 1 1389 Үнэн-Анд 2885565 1   1 

462 Дацантрейд 2061848 11 3 14 1390 Үнэнжаргалан 5103827   1 1 

463 Даш-Алтай 5109434   1 1 1391 Үнэтметалл 2064537 1   1 

464 Дашунда 5386756   1 1 1392 Үнэт-Эрдэнэ 5075351   2 2 

465 Даяарх 2068133 1   1 1393 ҮРА 5019222   2 2 

466 Даян-Оргил 2060825 2   2 1394 Үүртгоулд 2766868 2 3 5 

467 ДБТХ 2800128 2 9 11 1395 Үүрттур 5047544 1   1 

468 Делта голд 5369703 1 1 2 1396 Фандерболт 5451876   1 1 

469 Дельфин 2096277 1   1 1397 Фаргоко 5045584   1 1 

470 
Деройфайнэншнл 
адвайзори 5222702   1 1 1398 Фирстресурс 5463718   4 4 

471 Деронгмонголиа 2838508   1 1 1399 Флинкмонголиа 5084512 1   1 

472 Ди Би Си Эн 5395429   1 1 1400 Флюмон 5002109 1   1 

473 Ди Би Эс Ти ресорсис 5412986   1 1 1401 Фоксмайнинг 5258014   2 2 

474 Ди Жи Ди Эм 5485452   2 2 1402 Форс констракшн 2707578   2 2 

475 Ди Жи Эф Эл 3310132 1 1 2 1403 Фрийгүүд эрин 5298679   1 1 

476 Ди Зэт энд Ай 2570769 2 1 3 1404 Фрийзер 2746565   1 1 

477 Ди Эйч Пи 5071569   1 1 1405 Фүжибик 5154766   1 1 

478 Ди Эйч Пи Эн 5166187 1   1 1406 Фэско 5196183   2 2 

479 Ди Эс Си 5034213   1 1 1407 Хаадын эрдэнэс 5220378   1 1 

480 Ди Эс Эн Кэй 5445485   1 1 1408 Хаангарди 2546434 3 1 4 

481 ДМТ 5021359   1 1 1409 Хааннутаг 5062845   4 4 

482 ДНЦ 5282101   1 1 1410 Хаанталст 4124685   1 1 

483 Донгфаннэнюан 5230756 1   1 1411 Хааны харгуй 4249305 1   1 

484 Дооданхар 5224829   1 1 1412 Хавсгайтнуур 5224349   1 1 

485 Дорноговийн үйлс 5473748 1   1 1413 Хавцгайтресорсиз 5210259   1 1 

486 
Дорнод содиум 
сульфат 5439841   1 1 1414 Хавчуулэнд монголиа 5296307   1 1 

487 Дорнодбайц 5039258   1 1 1415 Хадат өндрийн өгөөж 3856259   1 1 

488 Дорнодметал 5329612   1 1 1416 Хадатголден 5442265   3 3 

489 
Дорнын гэгээн үүл 
энержи 5421713   1 1 1417 Хайрхантрейд 2043483   1 1 

490 Дорнын нүүрс 2824302 1 1 2 1418 
Хайчийн булаг 
эксплорэйшн 2883082   4 4 

491 Дорнын хүдэр 5197201 1 3 4 1419 Хамагмонгол ресурс 5385555   1 1 

492 Дорнын цеолит 5197554 1 1 2 1420 Хамтын эх булаг 5485932 1 1 2 

493 Дорнын чулуулаг 5070287   7 7 1421 Хан дээж 2012251 1   1 

494 Дорнын эрхэс 5344417 1 3 4 1422 
Хана голд энд жэм 
монголиа 2847558 1 1 2 

495 Дорныншим 5256267   6 6 1423 Ханансуварга 2626888   1 1 
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496 Доурадо 5200334   5 5 1424 Хан-Асур 5232392   1 1 

497 Дөрвөнхүмүүн 2267438   1 1 1425 Ханбогд эксплорэйшн 2715694   4 4 

498 Дөчиндэлгэрэх 5112486   1 1 1426 Хангад-Эксплорэйшн 2887134 1   1 

499 Дримлэйнд 2619504 1 1 2 1427 Хангайлэнд 5240964   3 3 

500 Дугуй-Уул 5249007 1 1 2 1428 Хангипроспектинг 5256623   4 4 

501 Дунар-Од 2544938 1   1 1429 Хангихүдэр 5244269 1 1 2 

502 Дунтрейд 2574209   1 1 1430 Хандгайтгол 2059681   1 1 

503 Дунфанлунма 5180953 1   1 1431 Ханилчүгбүг 5113946 1   1 

504 Дуньли 5087163 1   1 1432 Ханнибий 5117992   1 1 

505 Дун-Эрдэнэ 2010933 3 1 4 1433 Ханхангамж 2867796   1 1 

506 Дун-Юань 2724146 3   3 1434 Ханхас трейд 2787318 1   1 

507 Дүүлэхшонхор 2160757   1 1 1435 Ханхэнтийн хүдэр 5325412   2 2 

508 Дэвжих арвин орд 5325579   1 1 1436 Ханшанд 2798921   1 1 

509 Дэлгэр хангай трейд 2008726 1   1 1437 Ханшашир 2618176 3 2 5 

510 Дэлгэр-Орчлон 2736578   1 1 1438 Ханын материал 2091291   1 1 

511 Дэлхий трейд 2778157   1 1 1439 Хар мөрөн Монгол 2746239   1 1 

512 Дэлхийн цаг 5116244   1 1 1440 Харангасүмбэр 5412374   1 1 

513 ДЭПАМ 5360064   1 1 1441 Харангахүдэр 5413877   5 5 

514 Дэрбумба 2866234 1   1 1442 Харангашавдал 5412382   1 1 

515 Ёнченг 2869462 1   1 1443 Харанга-Эрдэнэс 5412404   1 1 

516 ЕОС 5090598   5 5 1444 Харахирүгэ 5200032   1 1 

517 Ерөөлэнд 5205387   1 1 1445 Харвестдесерт 5467748   1 1 

518 Есөн эрдэнийн ордон 5301947   4 4 1446 Харгана-Асгат 5151546   1 1 

519 Есөнбаялаг 2567709   2 2 1447 Харзанар 5340195 2   2 

520 Есөнмана импекс 2546272   1 1 1448 Хар тарвагатай 2001454 6   6 

521 Есөнхаш эрдэнэ 5108616   1 1 1449 Хархорум сүлд 3551075   1 1 

522 Жавхлант-Орд 5217652 1 2 3 1450 Хасдаваа 5116767   1 1 

523 Жакдоосан 5224861   2 2 1451 Хасү 2018241 1   1 

524 Жамп 2081547 4   4 1452 Хатанцацал 5061989 1   1 

525 Жамп-Алт 3738191 3   3 1453 Хаш-Арал 5248272   1 1 

526 Жаншинэнеэн монгол 5415322   1 1 1454 Хаягийн говь 5503809   2 2 

527 Жаньюань 5192889   1 1 1455 ХБУ 2781816   1 1 

528 Жаргалантрашаант 4063481 1   1 1456 Хелиосголд 5068517 1 1 2 

529 Жаргалант-Үүд 2605066   1 1 1457 Хера-Инвестмент 2787687   1 1 

530 Жарсан 2567229   1 1 1458 Хишиг-Оргилуун 5029066 1 1 2 

531 ЖБЦБ 5452112 1   1 1459 Ховдмянгат 4062698 1   1 

532 ЖЕМИ интернэйшнл 2638185 2   2 1460 Ховдцемент 4061101 1   1 

533 Жемини 5085713   2 2 1461 Хожуулын эх 5132576   1 1 

534 Жем-Интернэшнл 2612046   1 1 1462 Хонг Да интернэшнл 2861976 1   1 

535 Женри 2081342   1 1 1463 Хонгорхангай эрдэнэс 5297052   2 2 

536 Жеодриллинг 2609509   1 1 1464 Хонгорын орд 2577453 3   3 

537 Жеожени 5218004   1 1 1465 Хонгчангли 5352959 1 1 2 

538 Жи  Пи  Эф 5421624   3 3 1466 Хоргын чулуу 5017386 1   1 

539 Жи  Эй Жи 2073013 1   1 1467 Хорикаваметалл 5364884 2 2 4 

540 Жи Ар Ти Би 5108195   5 5 1468 Хорих 443-р анги 9069798 1   1 

541 Жи Би Лийз 2578778 1 2 3 1469 Хосбогд 5157145   3 3 

542 Жи Би Эм 5081416 1   1 1470 Хос-Орчлон 5276233   1 1 

543 Жи Ди Би Эн 5126878   2 2 1471 Хосхас 2100231 6   6 

544 
Жи Жи Жи майнинг 
групп 5325595   1 1 1472 Хосхатад 5294126   1 1 

545 Жи Жи Эс Эс 5131618 1 1 2 1473 Хотгор 2661128 2   2 

546 Жи контент 5371066   1 1 1474 Хотгор минералс 5433207 1   1 

547 Жи Кэй Эм Кэй 5041589 1 1 2 1475 Хотгоршанага 2662647 2 3 5 

548 Жи Эйч Пи 3550524   1 1 1476 Хотолдэгжих 2829541 1   1 

549 Жи Эл Ди Ви 5028787 2 2 4 1477 ХОТУ 2763788 4 2 6 

550 Жи Эм Эм Си 5370116   1 1 1478 Хош-Эрэг 5031206   1 1 

551 Жи Эн Өү Си 5341507   1 1 1479 Хөвсгөл зам 2034719 1   1 

552 Жи Эн Ти Эл 5157641   1 1 1480 Хөөсгөл 2682869 2   2 

553 Жи энд Юу голд 2675471 2   2 1481 Хөх толбо бут 2711605 1   1 

554 Жи Эс Би майнинг 5439574 1 2 3 1482 Хөх тэнгэр интернэшнл 2114232   1 1 

555 Жи Эс И 5396484   1 1 1483 Хөх шаргачин 2843234   2 2 

556 Жи Эф Си 5034396   1 1 1484 Хөхдэл-Инвест 2549832   1 1 

557 Жимэнг 5006864 1   1 1485 Хөхжонш 5488087 1   1 

558 Жингийн гол 5087457   1 1 1486 Хөхөмдөг уул 5157277   1 1 
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559 Жингуан 5005361 1   1 1487 Хөхсүлд групп 5072743 1   1 

560 Жиндизи юиан 5332893 1   1 1488 Хөхтөр 2107511 2   2 

561 Жинкорона 5060869   2 2 1489 Хөххархираа 5157153   1 1 

562 Жинтайда 5305179   1 1 1490 Хөххушт 5282128   1 1 

563 Жинхуа орд 5002486 1   1 1491 Хөхшугам 2565803 2   2 

564 Жинчао 5343372   2 2 1492 Хөшиг-Уул 5300894   1 1 

565 Жиншентан 5134803 1   1 1493 Хуади куонеэ 5232538   2 2 

566 Жисикорпораци 5300118 1   1 1494 Хуалян 2718375 1   1 

567 
Жиу куанг инвестмент 
лимитед 5408628   1 1 1495 Хуасэннанюанюушезерен 5215889   1 1 

568 Жиэфэн 5050669   1 1 1496 Хуафэнгрунда 5153409   1 1 

569 ЖМЭ 5076021 1   1 1497 Хувьбилэгт 5180244   1 1 

570 ЖНПЭ 2568284   1 1 1498 Хуйдэмайнинг 5361982   1 1 

571 Жо интернэшнл 2688123 1   1 1499 Хулд айрон 5351308   1 1 

572 Жонштгазар 2793512 2   2 1500 Хулд химикалс 5415853 2   2 

573 Жорчидай 5163803   5 5 1501 Хулдмайнинг групп 5215129   1 1 

574 Жотойнбажууна 5089417 2   2 1502 Хулд-Олз 5101174   1 1 

575 Жөн Юан 2780518   10 10 1503 Хулдцемент 5488605 2 1 3 

576 Жунгөтекуан 5228026   1 1 1504 Хулдын нүүрс 5009138 3 4 7 

577 Жунгуокианефажан 5493706   1 1 1505 Хулж-Орд 5165083   1 1 

578 Жунзэнь 5088755 1   1 1506 Хулморьт майнинг 5353246   5 5 

579 Жунфенглантонг 5401496   1 1 1507 Хунан 2549204 1   1 

580 Жунхаовэйеэ 5039681   1 1 1508 Хунанжинлэн 2881934 3   3 

581 Жун-Юань 2812231 1   1 1509 Хунбөө 5035902 1   1 

582 Жүтайюуан 5281857   1 1 1510 Хунт Өгөөж 2166631 1   1 

583 Жьювэлмайнинг 5252849   2 2 1511 Хунхуа 2598256 2   2 

584 Жэй Си Си Ар 5308488 1   1 1512 Хуон-Юан 5242916   4 4 

585 Жэй Ти Ти 5344441 1   1 1513 Хурай 2019086 2 2 4 

586 Жэйвэл 5212235   1 1 1514 Хургатайхайрхан 5104424   7 7 

587 ЖЭИМ 5127033   1 1 1515 Хурцхарцага 5182077   1 1 

588 Жэсмон 5024579   1 1 1516 Хусмод 2577895   1 1 

589 Жюдекуане 5498597   3 3 1517 Хуучин-Андууд 2668505   1 1 

590 Заамарын их алт 2670801 1   1 1518 Хү хү хуай 5494206 1   1 

591 Завтайж 3551083   1 1 1519 Хүдрэнт 2732521   1 1 

592 
Занаду энержи 
ресорсэс монголиа 5220203   6 6 1520 Хүдэн 2643227 1   1 

593 Занадукоал монголиа 5168171 1 4 5 1521 Хүдэрболд 5221056 1   1 

594 
Занадуметалс 
монголиа 

5168201   
3 3 1522 Хүдэр-Орд 5320151   1 1 

595 Занадукоппэр монголиа 5103479   1 1 1523 Хүдэр-Эрдэнэ 2041391 2   2 

596 Занарт-Уул 5040639   2 2 1524 Хүмэн-Инвест 5452929   1 1 

597 Зандболор 5182824   2 2 1525 Хүннүстийл 5378834   1 1 

598 Засаг сүмбэр 5341205 1   1 1526 Хүрд 2061783 1   1 

599 Засагчандмань 2678152   1 1 1527 Хүрзэт 2573245   1 1 

600 Засагчандмань майнз 5382432 1   1 1528 Хүрэнбулаг 2668041 1   1 

601 Заяатүвшин 2049902 1   1 1529 Хүрэнбэлчир 2879646 1   1 

602 ЗБАА 5091098   5 5 1530 Хүрээ дэл 2697734 1 4 5 

603 Звездаметрика 5204631   2 2 1531 Хүслийн гялбаа 5126754   1 1 

604 Золотаякорона 5213789 1   1 1532 Хүслэмж 2872722 2 3 5 

605 Зоогийн-Эх 2542315 1   1 1533 Хүчжэнкай 5279291   3 3 

606 Зорь итгэ бүтээ 5087546   1 1 1534 ХЦ 0119-р анги 2120879 1   1 

607 Зостресорсиз 5210453   1 1 1535 Хьёндэ элеватор монгол 5285631   3 3 

608 Зөөлөн чулуу 5492955   2 2 1536 Хэйвүүд монголиа 5482321   1 1 

609 Зө-Юүе 5016665 1   1 1537 Хэлтрэгэ 4489659 1   1 

610 ЗТХ 5110297   1 1 1538 Хэмжээлшгүй-Од 5387787   1 1 

611 Зулмөнх бадмаараг 2701561 1   1 1539 Хэмчигголд 5090822   3 3 

612 Зунрун 2724391 1   1 1540 Хэнсүлконстракшн 5041449 3   3 

613 Зуунмод уул 5135958 5   5 1541 

Хэнтий аймаг дахь 
Шүүхийн Шийдвэр 
Биелүүлэх Алба 9073389 2 1 3 

614 Зууннайман суврага 2113023 1   1 1542 Хэрлэнголын үйлс 5476453   2 2 

615 Зууны төгөл 5109191   1 1 1543 Хэрлэн-Импекс 2009765 1   1 

616 Зууны чавхдас 5061458   1 1 1544 Хэрлэн-Энерго 2871114 1   1 

617 Зүбгол 2868679 1   1 1545 Цавдан-импекс 2609533   1 1 

618 Зүлэгтбулаг 3308456   1 1 1546 Цагаан алтан гүүр 5220599   1 1 
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"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 
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619 Зүлэгттрейд 2552329   1 1 1547 Цагаан чулуут эллойс 5413702 1 1 2 

620 Зүнма 2839385 1   1 1548 Цагаанбүрд 2769697 1   1 

621 Зүрийн булан 2854384 3   3 1549 Цагаанговь 5038464 1   1 

622 Зүтгэлтгүн 5190967   1 1 1550 Цагаан-Өвөлжөө 5352827   3 3 

623 Зүчид-Орд 5357322   2 2 1551 Цагаанташаа 2605031 1   1 

624 ЗЦБЭ 5030102 1   1 1552 Цагааншохой 5325234   1 1 

625 Зэвтдуулга 5101883   1 1 1553 Цагаан-Элгэн 5053722 1   1 

626 Зэвшинзол 5108187   1 1 1554 Цагийнхүч 5214246   1 1 

627 Зэлэм 2020955   1 1 1555 Цайртминерал 2548747 1 2 3 

628 Зэрэглэхгэрэл 5212359   1 1 1556 Цанзирунли 5179394   2 2 

629 Зэст-Алтай 5109264   1 1 1557 Цантын жим 2291142 1 1 2 

630 Зэст-Өндөр 5110475 1   1 1558 Цантын хаяа 2316013   1 1 

631 Зэт Ви Ти Эм 5182492   1 1 1559 Царилхад 5432219 1   1 

632 И Жи Си 5370124   1 1 1560 Цастхангай 5249112   1 1 

633 И И Жэй 2555565   2 2 1561 Цахирцагаан гол 5068053   4 4 

634 И Си Эм 5152674   1 1 1562 ЦДЦ 2786184 1   1 

635 И Эй Эм тэшиг 2843528   1 1 1563 Цемент шохой 2641984 2   2 

636 И Эй Эм хөх адар 2844915 1 6 7 1564 Централ эйшиан цемент 2737221 1 2 3 

637 И Эм Ай Си 5320089   1 1 1565 Централ эшиа майнинг 5005094   1 1 

638 И Эм Жи Ар 5193079   1 1 1566 ЦЕТ 2600161   2 2 

639 И Эн Ар И Икс 5514312   4 4 1567 Цирконмайнинг 2681471 2   2 

640 И энд Жи Ар 5237947   1 1 1568 Цогт-Онон 2097109 2 1 3 

641 Ивээл-Өлзий 5154456 1 1 2 1569 Цозгор 3550125 1   1 

642 Идеалсистемс 2864193   1 1 1570 Цонлун 5295564   1 1 

643 Идэрголд 2627663   1 1 1571 Цоросжамбаа 5102715 1   1 

644 Идэрхайрхан 2169967 2   2 1572 Цуглан 2766213 1   1 

645 Ийстернроуд 2747707   1 1 1573 Цэвдэг 2587025 3 3 6 

646 Ийстзон 5074622   4 4 1574 Цэгээн-Үүдэн 2831686 1   1 

647 Икс Эйч Кэй Эйч 5412013   1 1 1575 Цэлмүүнхангай 5238366   1 1 

648 Илтгоулд 5073189 2   2 1576 Цэнбаялаг 5062888   2 2 

649 Илч хужирт 5457912   1 1 1577 Цэнгазар 5086353   1 1 

650 Илчитметалл 2784041 2 1 3 1578 Цэнгэгбаясах 5172543   1 1 

651 Илчитхурдаст 5055105   1 1 1579 Цэнгэг-Орог 5320798 1   1 

652 Илчлэгхайлан 5168724   1 1 1580 Цэнтрвилл 5241774   1 1 

653 Имай-Амка 5160456   1 1 1581 Цэнхэрбуйр 5108314   1 1 

654 
Империалсмайнинг 
корпорэйшн 5454719   1 1 1582 Цэрдийн тал 5101573   2 2 

655 Ингхө 2827875   1 1 1583 Цэрэнбадам 5166667   1 1 

656 Индусшакти 5115132   1 1 1584 Цэцэннонас 5110742   3 3 

657 Инкобрик 5246822 1   1 1585 Цэцэнс майнинг энержи 5482046   7 7 

658 Иннмо 5236711   1 1 1586 Цээцээ-Импекс 2804816 1   1 

659 Иноивасаки 5393159   1 1 1587 Чайлдсан 2837196 1   1 

660 Интерглобал 2734052   1 1 1588 Чамин-Алт 5231337 1   1 

661 Интраговь гоулд 5395445   6 6 1589 Чандганакоул 5183308 2 1 3 

662 Инфинитиспэйс 5467268 1 2 3 1590 Чандмань тал 2011328   1 1 

663 Ипотекмасс 5100747   1 1 1591 Чандмань-Эрхүүд 5222575 1   1 

664 Ирвэс-интертрейд 2065606 2   2 1592 Чилагу 5034868 1   1 

665 Ирмүүнбосго 5396786 2   2 1593 Чилчиггол 5421691   1 1 

666 Ирмэгдаваа 5119375   1 1 1594 Чин 2067501 1   1 

667 Итгэлтүшиг 5063329 1 1 2 1595 Чинбөлай 5133726   6 6 

668 Итгэлтхүлэг 2093154   5 5 1596 Чингисийн хар алт 5031869 2   2 

669 Их агар хайрхан 5309425   2 2 1597 Чингисийн харш цогцолбор 5020115   1 1 

670 Их алт консалтинг 2670704   2 2 1598 
Чингисминерал 
девелопмент 5460581   1 1 

671 Их алт-Заамар 2556847 2   2 1599 Чингис-Уул 2782065   1 1 

672 Их говийн чулуу 5482275   1 1 1600 Чингэлбөөнцагаан 2030624 1   1 

673 Их өвөлжөө 2558661 1   1 1601 Чинтөгс 2816687 2 1 3 

674 Их талст 2708132 1   1 1602 Чин-Удам 2819945   1 1 

675 Их тохойрол 2784262 3   3 1603 Чинхаш 5374367   1 1 

676 Их ундрах талст 5237572 1   1 1604 Чинхуа МАК нарийн сухайт 2697947 1   1 

677 Их уулын эрдэнэс 5286808 1   1 1605 Чихуа оч 5347831   1 1 

678 Их хөвчийн жонон 2663341 2   2 1606 Чойжиддагина 5248248   2 2 

679 Ихбаялаг эрдэнэ 5026644   1 1 1607 Чулуун-Өргөө 2057174 1   1 

680 Ихгазрын өнгө 5229715   1 1 1608 Чулуунцаг 5469821   1 1 
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681 Ихговь энержи 5522935   2 2 1609 Чулуун-Эрдэнэс 2693593   2 2 

682 Ихмонгол майнинг 5014131   9 9 1610 Чулуут-Интернэшнл 2800497 3 1 4 

683 Ихмонгол шувуу 2595818 1   1 1611 Чунноров 5076978   1 1 

684 Ихсав 5325536   2 2 1612 Чүүгэн 2809621 1   1 

685 Ихторгон жим 5424585   1 1 1613 Чэнгюань хунг 5501946   1 1 

686 Ихтэмүүлэл 2067684 1   1 1614 Шайроуз 2837919   2 2 

687 Их-Урсгал 2542579 1   1 1615 Шанжин-Орд 5197325 1 1 2 

688 Иххаан чулуу 5322448   1 1 1616 Шанлун 2784904 1   1 

689 Иххалиун 2010968   1 1 1617 Шаншимэжо 5148278 1   1 

690 Иххан уул 2732726 2 1 3 1618 Шарга энержи 5266513   1 1 

691 Иххүдэр 5210984   1 1 1619 Шаргалболор 5090385 1 2 3 

692 Ихшижир эрдэнэ 5219485 1 3 4 1620 Шарлангол 5214629   1 1 

693 Ихэргурван цохио 5320569 1   1 1621 Шармонгол 5072115 1   1 

694 Кавернболд 5308534 1 1 2 1622 Шарнарст 2618621 2   2 

695 Казмонконтакт 5041538   2 2 1623 Шарын гол 2050374 2   2 

696 Кайлонкуонеэ 5114039 1   1 1624 Шарын гол трейдинг 2819031   2 2 

697 Каймекс 5199123   2 2 1625 Шарын гол энерги 2852861 1   1 

698 Кайнарвольфрам 2844001 3   3 1626 Шашир-Оргил 5106753 1 2 3 

699 Калеодомус 5276861   1 1 1627 Шаширтрейд 2036231 1   1 

700 Камилия 5020301   1 1 1628 Шенгчан 5380618 1   1 

701 Канлунхуатай 5074851   1 1 1629 ШЖТ 5254442   2 2 

702 Капитал авто сервис 2698161 1   1 1630 Шианганжиаюан 5402638   4 4 

703 Карагайт марбат 5161584   1 1 1631 Шианганюнтун 5165407 1 2 3 

704 Карьерферрум 5483077   1 1 1632 Шиба 2812886 2   2 

705 Каскейд майнинг 5463599 1 2 3 1633 Шивээ-Овоо 2004879 1   1 

706 Кеналхап 5270413   3 3 1634 Шидэт-Од 2884259 1   1 

707 Кенже 2025736 3   3 1635 Шижир-Алт 2072947 1   1 

708 Кизүна 5303478   2 2 1636 Шижирталст 2770601 2   2 

709 Кинова 2762927 1   1 1637 Шижирхайрга 5167256 1 1 2 

710 Клен энержи майнинг 5419026   2 2 1638 Шижитайфэн 5078229 1 1 2 

711 Климаксмэжур 5339138   1 1 1639 Шийризстоун 5257352 1   1 

712 КМНГ 5202868   3 3 1640 Шилмэл-Ундраа 5062179   1 1 

713 Кодем 2831538   3 3 1641 Шимдэлэг 5195446   1 1 

714 Коммод 2685841 1 2 3 1642 Шимзориг 5195578   1 1 

715 Коммонмакс 5132053   3 3 1643 Шимконстракшн 2744937 1   1 

716 Континентал 2583216   1 1 1644 Шимтогтуун 5195608   1 1 

717 Коол Адвентурс 5244552 1 2 3 1645 Шиндунфан 5144663 1   1 

718 
Коолбродерс 
интернешнл 5214599   1 1 1646 Шинсанхөюүсөкантань 5309174   1 1 

719 Коолпартнерс 5245966   1 1 1647 Шинь Шинь 2830213 2   2 

720 Коолфронтьерс 5248329   1 1 1648 Шинэ азиа майнинг групп 5305675   3 3 

721 Коресмонголиа 5098238   2 2 1649 Шинэ илион нэн юань 5250862   2 2 

722 Корет энержи 5113717 1 2 3 1650 Шинэ мандал өргөө 5173442   1 1 

723 Кормонмайн хаус 5229634 1 1 2 1651 Шинэ-Алмас 5281733   1 1 

724 Космомайнинг 5400465   1 1 1652 Шинэгурвалжин 5201934   2 2 

725 Коттеджбарилга 5045525   1 1 1653 Шинэжонш 5540976 1   1 

726 Коулдголд монгол 2571498 1   1 1654 Шинэканад 5276675   8 8 

727 Кратон 5051665   6 6 1655 Шинэлонгда 5164621 1 4 5 

728 
Кристаллфлюорит 
монголия 5173469   1 1 1656 Шинэмонгол эрдэс 5032415   2 2 

729 Кристалтитер 5159644   1 1 1657 Шинэсансар 5010896 1   1 

730 Күнлүн 2745534 1   1 1658 Шинэтоосго 2579057 1   1 

731 Кью Жи Экс монгол 2706865   4 4 1659 Шинэшивээ 2858096   7 7 

732 Кэй Ви Пи 2889668   1 1 1660 Шинэшуудан 2875926   1 1 

733 Кэй Жи Си Юу Юу 5123712   1 1 1661 Шинэ-Эрдэс 2870312 2 1 3 

734 Кэй Жэй Жэй Си 5176336   2 2 1662 Ширээгийн шугуй 2110903 2 1 3 

735 Кэй Эйч трейд 2805855   1 1 1663 Шохой цагаан булаг 2025833 1   1 

736 Кэтэймайнинг 5408415   1 1 1664 Шприй 2767694   2 2 

737 Лайли 2827298   1 1 1665 ШТН 2053152 1   1 

738 Лайм-Инвест 2824752 1   1 1666 Шувуун хар уул 5320607   1 1 

739 Лайтуоркс 5204291 1 2 3 1667 Шувуун-Уул 3491544 1 1 2 

740 Ландлорд 2866455   1 1 1668 Шударга-Андууд 2626489 1   1 

741 Ланд-Оре 5429617   3 3 1669 
Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх алба 9103619 1   1 

742 Латераль 5208025   1 1 1670 ШШБЕГ-ын харьяа 409 9999997 1   1 
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743 Легендмайнз 5007143   1 1 1671 ШШДБ 3062627 1   1 

744 Литиуммайнинг 5172829 1   1 1672 ЭББН 5507995   1 1 

745 Ловонко 5084024 1 2 3 1673 ЭБГ 5102189 1 3 4 

746 Лонглайн 5185696   1 1 1674 ЭБНЭ 2568683 1   1 

747 Лоншэнда 5312213   1 1 1675 ЭБЭ 2067439 2   2 

748 Лотто-Инк 2778076   1 1 1676 Эверминерал 5293006   1 1 

749 Лотус-Амгалан 5309069 1   1 1677 Эвэйрийч гоулд 5392276   1 1 

750 Лотусдай уул 5288126   1 1 1678 Эвэнтплэннэр 2893053   1 1 

751 Лотусталст флурспар 5269695   1 1 1679 Эвэрласт 5169844 1   1 

752 ЛУВР 5313341 1   1 1680 Эг-Арвай 5117577   1 1 

753 Луже-Орд 5266084 2 4 6 1681 Эгшиглэнт-Уул 5107776   2 2 

754 Лут чулуу 5396662 2   2 1682 Эдинбүрг 5216656 1   1 

755 Лучеро 5048486 1   1 1683 Эж улаан хатуу 5258774   2 2 

756 ЛХА 2030187   1 1 1684 Эжбалей 5315603 1 2 3 

757 Лхагважин 2823616   2 2 1685 Эж-Эрдэнэ 2649098   1 1 

758 Лхасахиус 5327849   1 1 1686 Эй  Эс Ти Эс 5409683   2 2 

759 ЛЧ 2083876   2 2 1687 Эй Ай Эм 2848856   2 2 

760 Лэгсиг 5267641   1 1 1688 Эй Ар Ай Эй 5006066 1   1 

761 Лэжиндарикапитал 5513138   1 1 1689 Эй Кэй Эм Юу 5098181 1 1 2 

762 Лэндмонголиа 2708345 1 1 2 1690 Эй Эйч Жи металлс групп 5420172   1 1 

763 М энд Т сервис 2837889   2 2 1691 Эй Эл Жи Ти 5130662 1 2 3 

764 Мага 2565587 1   1 1692 Эй Эм Жэй Эс Эс 5112893   1 1 

765 Магнайдаваа 5106524   3 3 1693 Эй Юу Си 5192412   2 2 

766 Магнет-Импорт 2746913 1   1 1694 Эйжиа интерсепт монголиа 5094054   1 1 

767 Мазунайсарууд 3551199   2 2 1695 Эйч Би Си 5012287   4 4 

768 Майнерел 5236932   2 2 1696 Эйч Ди Эл 5325706   1 1 

769 Макс-Импекс 2057573   2 2 1697 Эйч Кэй Жи Си 5005698   2 2 

770 Максмаргад 4552415   2 2 1698 
Эйч Эм Си натурал ресурс 
корпарэшн 5346886   3 3 

771 Мальфлюорит 5366941 2   2 1699 Эйч Эм Си Си 5242045   1 1 

772 Мандал-Алтай групп 2023202 1 6 7 1700 Эйч Эм Эл 5232961   3 3 

773 Мандал-Өргөх 5068851   5 5 1701 ЭКТУ 5376637   1 1 

774 Мандалхүдэр 5337402   3 3 1702 Эл Ви Ти 5503787   1 1 

775 Мандахбулаг 2662507   1 1 1703 Элбэг-орд 5493781   1 1 

776 Мандговь 2861852   1 1 1704 Элиттаун 5217849   1 1 

777 Мараатолгой 5193524   1 1 1705 Элээт 2744511 1 1 2 

778 Марикоманхан 5289785 1   1 1706 Эм Ар И 5346541   1 1 

779 Маркополо 2069792 1 2 3 1707 Эм Ар Си Эм Жи Эл 5402166 1 12 13 

780 МБГЦ 5108357 1   1 1708 Эм Би Си /MBC/ 2637731   1 1 

781 МБЖЭТУ 5132584   1 1 1709 Эм Ди Эф И 5504767 1 2 3 

782 МБРИК 5218349 1 1 2 1710 Эм Жи Би 5018536 1   1 

783 МГМК 5211646 1   1 1711 Эм Жи Си Кэй 5456061   1 1 

784 Мегамайнз монголия 5073111   7 7 1712 Эм Жи Ти Жи 5257557   4 4 

785 МЕМ 5224993   2 2 1713 Эм Жи Эйч 2740451 2 1 3 

786 Ментую 5019834 1 1 2 1714 Эм Жи Эл ресурс 5353998   1 1 

787 Меншикуание 5235839   2 2 1715 Эм Зэт Эй Кэй 5196043   2 2 

788 Меркури-Орд 5183588   1 1 1716 Эм И Эй 5110041   1 1 

789 Мерсу 2561662 1   1 1717 Эм Икс Си 5240344   1 1 

790 МЕС 2579634 1   1 1718 Эм Кэй Эм Эн 5287227   1 1 

791 Местранспортэшн 2669218 1   1 1719 Эм Пи Эйч Си Эл 5137977   10 10 

792 Метал инвест медком 5499267   1 1 1720 Эм Си Жи Ти 5148146 3 1 4 

793 Металл-Импекс 2090511   1 1 1721 Эм Си Икс Жи 5386659   1 1 

794 МЖДЭ 5208262   1 1 1722 Эм Си Си Эм 5138175 1 1 2 

795 Мига-Эрин 5506816   1 1 1723 Эм Си Ти Ти 5015243 2   2 

796 Мизү 5035619 1 3 4 1724 Эм Си Эй Ди 5297117   1 1 

797 Мийдлгоби майнинг 5480256   3 3 1725 Эм Ти Ви Эс 5112923   1 1 

798 Микмайнинг 2670232 1   1 1726 Эм Эй Юу И 5217296   1 1 

799 Миллениумдиггерс 5324947   1 1 1727 Эм Эйч Жи 5195209   1 1 

800 Миллениумдисковери 5090164   1 1 1728 Эм Эл цахиурт овоо 5452503 1 3 4 

801 Миллениумсторм 5328772   1 1 1729 Эм Эл Эс Икс 5099986   2 2 

802 МИМС 5082544   1 1 1730 Эм Эм Ар Ди 5355966   2 2 

803 МИНВЕСКО 5042836   2 2 1731 Эм Эм Ар энд Эм 5310679   2 2 

804 Мингхонда 5151651 1 1 2 1732 Эм Эм Зэт Жэй 5159407   2 2 
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Хавсралт Л (б). 2011 оны байдлаар нийт ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалт 

            

д/д Эзэмшигч Регистр 
"А" 

лиценз 
"Х" 

лиценз 
Бүгд д/д Эзэмшигч Регистр 

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд 

805 Миндуотайди 5082986 1   1 1733 Эм Эм Эй Эм 5400082   2 2 

806 
Минерал-Инвест 
холдинг 2047187 1   1 1734 Эм Эн Си Ар Ай 5137438   1 1 

807 Минерал-Оргил 5273366   1 1 1735 Эм Эн Эл Жи 5154715   1 1 

808 Минералплас 5005221 1   1 1736 Эм Энд Эм 2674866   2 2 

809 Минжит булган гол 2041278 2   2 1737 Эм Юу Ар Си 5154634   2 2 

810 Миний тоонот 5070651   1 1 1738 Эмиралдмаунтин 5106486   1 1 

811 Минимакро 2061988   1 1 1739 Эмэмарай 5291364   4 4 

812 Миншингэрэлт од 5276934   1 1 1740 Эмээлтмайнз 2776804   1 1 

813 Минюу шиши 5050138 1 2 3 1741 Эн Би Эм Юу 5340861 1 1 2 

814 Мирайфлюорид 2852772 1   1 1742 Эн Си Ар Ай 5115426   1 1 

815 Миракллэнд 5002745   2 2 1743 Эн Ти Эс Эм 5192994   2 2 

816 МНРИИ 5455812   1 1 1744 Эн Эй Пи Эл 5232937   1 1 

817 Могойн гол 2034859 1 1 2 1745 Эн Эм И Эс 5098858   3 3 

818 
Могойн гол глобал 
ресурс 5414717   1 1 1746 Эн Эс Ар 5170591 1   1 

819 Могол интэрнэшнл 2730588   18 18 1747 Эн Эс Даблю Ти И 5248558   1 1 

820 Могул-Энержи 5314429 1   1 1748 ЭНГИС 5075491   1 1 

821 Модот-Уул 4248015   1 1 1749 Энгүйтал 2834421 3 2 5 

822 Модунресурсэс 5508606   1 1 1750 Энержиресурс 2887746 1   1 

823 Мон-Ажнай 2067544 1 2 3 1751 Энцэр 5108446   1 1 

824 Мон-Аяут 2860953   1 1 1752 Эпидот 5103169   1 1 

825 Монвольфрам 2743744 1   1 1753 ЭРБЖЭР 5195381   1 1 

826 Монгол алтай ресорсез 5476372   1 1 1754 Эргэмэг 2661861 1   1 

827 Монгол дизель 2042134   1 1 1755 Эрдхул 2721643   1 1 

828 Монгол керамик 2091283 2   2 1756 Эрдэнийн босго 5211859   1 1 

829 
Монгол манганейз 
натурал ресурс 2886197 1 1 2 1757 Эрдэнийн гялтгануур 5197996   1 1 

830 Монгол мянган 2804395   1 1 1758 Эрдэнийн олз 5072948 1   1 

831 
Монгол ресурс 
корпораци 5365112   1 1 1759 Эрдэнийн опал 5109523   1 1 

832 Монгол ураниум ресурс 5150884   1 1 1760 Эрдэнийн ундрага хайрхан 5105579   2 2 

833 
Монгол чадал 
интернэшнл энержи 5435951   1 1 1761 Эрдэнийн хөгжил 2786893 1   1 

834 Монгол-Алт 2024101   2 2 1762 Эрдэнийн цахирмаа тал 5183154   1 1 

835 Монгол-Анар трейд 2723344 4   4 1763 Эрдэнийн эрдэнэс 5350557   1 1 

836 Монголболгаргео 2550245 3   3 1764 Эрдэнэ Мандал 2006057   2 2 

837 Монголгазар 2027615 3   3 1765 Эрдэнэгипс 5405335   1 1 

838 Монголголомт групп 5326834   1 1 1766 Эрдэнэдорно 2876965 1   1 

839 Монголгуан юань 2842475   3 3 1767 Эрдэнэжас 2715619   17 17 

840 Монголгунхуазиюань 5490413   1 1 1768 Эрдэнэлинк 5074495 2   2 

841 
Монголжодоо 
интернэшнл 2810581 1   1 1769 Эрдэнэмонгол 2718243   8 8 

842 Монголжүюаньли 5051304 1   1 1770 
Эрдэнэс Манлай Майнинг 
Ресурс 5517028   3 3 

843 
Монголиаголд 
корпорэйшн 5475619 3   3 1771 Эрдэнэс МГЛ 5124913 7   7 

844 Монголиан айрон групп 5481724 1 1 2 1772 Эрдэнэсмайнинг 2617455 1   1 

845 
Монголиан Жемстонес 
индустри  2557339 1   1 1773 Эрдэнэс таван толгой 5435528 4   4 

846 
Монголиан күүпер 
майнинг 5429013   1 1 1774 Эрдэнэс-Эрдэнэс 4248201   1 1 

847 
Монголиан Лантаноиде 
Корпораци 5458757   1 1 1775 Эрдэнэт 2074192 1 5 6 

848 
Монголиан нэшнл рийр 
ийрт корп 5401801 2 2 4 1776 Эрдэс мөрөн 2705036 1   1 

849 
Монголиан ронтак 
энержи 5446066   3 3 1777 Эрдэсгрупп 5145783 1   1 

850 
Монголианминералз 
питии 5248809 1 1 2 1778 Эрдэс-Импэкс 5084261   1 1 

851 Монголийнтоп фийлд 5392284   1 1 1779 Эрдэсналайх 2025752 2 1 3 

852 Монголметал майнинг 5239168 2 2 4 1780 Эрдэсплазм 5070899   1 1 

853 Монгол-Ойл шэйл 2687151   1 1 1781 Эрдэс-Увс 2121174 2   2 

854 Монголросцветмет 2550466 33 3 36 1782 Эрдэсхолдинг 2655772 4 1 5 

855 Монголруд пром 2825627 2 1 3 1783 Эрстсайр эксплорэйшн 2883376 1   1 

856 Монголсанчуан 5247071   2 2 1784 Эрхэсмайнинг 2787989 2   2 

857 Монголстандарт 2771799   2 2 1785 Эрхэт-Эрмүүн 5461758   1 1 
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Хавсралт Л (б). 2011 оны байдлаар нийт ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалт 

            

д/д Эзэмшигч Регистр 
"А" 

лиценз 
"Х" 

лиценз 
Бүгд д/д Эзэмшигч Регистр 

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд 

858 Монголхан 2317265 1   1 1786 Эрчим 2003821 1   1 

859 Монголцамхаг 2848317   8 8 1787 Эрчим-Импекс 2654806 1 3 4 

860 Монголчех металл 5051134 3   3 1788 Эрэл 2027194 9 1 10 

861 Монголшаазан 2082187   1 1 1789 Эрэлхүсэл 4489861 1   1 

862 Монголын алт МАК 2095025 22 9 31 1790 Эрэлчин 2086344 1   1 

863 Монголын алтан аялал 2871777   2 2 1791 Эрэнскай 5298784   1 1 

864 Мондулаан трейд 2554518 5 2 7 1792 Эс Би Эм Жи Эл 5170435   1 1 

865 Монжап-Интернэшнл 2688638 1   1 1793 Эс Би Эф 5184851 2   2 

866 Монжин далай 2851326 1   1 1794 Эс Жи майнинг эрдэс 5381584 1 2 3 

867 Монзол 2654652 1 3 4 1795 Эс Жи Эл Эс 5347734   1 1 

868 Монкварц 2824833 4 1 5 1796 Эс И Эм Си 5360498   1 1 

869 Монлаа 2045931 1 5 6 1797 Эс Кью Эс 5189128   8 8 

870 Монлайхад 2893444 1   1 1798 Эс Кэй Жи 5170982   1 1 

871 Монлид трейд 2695421 1   1 1799 Эс Пи Жи 5428904   2 2 

872 Монменежмент 2885352   1 1 1800 Эс Си И Ар 5168775   6 6 

873 Монполимет 2029278 3   3 1801 Эс Ти Эй 2037998   1 1 

874 Монре 2063123 1   1 1802 Эс Эйч Юу Ти 5208181   1 1 

875 Монресорсиз 2765888 1   1 1803 Эс Эм Ай 5182212 2 1 3 

876 Монрок 2855267 1   1 1804 Эс Эм Ай Эм Жи 5298903   2 2 

877 Монрос пром уголь 2811138 1 1 2 1805 Эс Эн Даблью интернэшнл 2893193 1   1 

878 Монросселмаш 2685205   1 1 1806 Эс Эс Эс макс 5228131   1 1 

879 Монсас-Интернэшнл 2880822 1   1 1807 Эслэт 2875993 1   1 

880 МОНСКОРП 5359015 2 1 3 1808 Этранс 2546485 1 1 2 

881 Монсөнөд 2611961 1 1 2 1809 Этүгэн-Эе 5109078   1 1 

882 Монстрой 2811162 1   1 1810 Эф Ар Эф Эм 5101093   1 1 

883 Монтриумф 2761114 1   1 1811 Эф Жи Пи 5428939   2 2 

884 Монтэнгэр 2066866 1   1 1812 Эф Жи Пи Эм 5105501 1 1 2 

885 Монфайненс 2652056 1   1 1813 Эф Эйч Эл 5085152   5 5 

886 Монфрукт 2678586 1   1 1814 Эф Эл Эм Эм 5102243   2 2 

887 МОНЦЕО 2772787 1   1 1815 Эф Эм Ай 5209552   8 8 

888 Мон-Элс 2044838 1   1 1816 
Эф Эм Жи Эс Эйч Ай Эн 
Ви Өү Эн 5403618   1 1 

889 Моринлуу 5026962 1   1 1817 Эф Эф Эм 5105897   1 1 

890 Мороялти 5337267   1 1 1818 Эх үрсийн жаргалан 5403197   1 1 

891 Моручи 5215781 1   1 1819 Эхдэлгэр мөрөн 5268095 1   1 

892 Морьтхангай 2013698 1   1 1820 Эхдэлхий шинтай 5118832   1 1 

893 Морьт-Эксплорейшн 5258219   2 2 1821 Эхийн сэтгэл 2604469 2   2 

894 Мочи-Айрон 5391768   1 1 1822 Эхлэл-Ургац 5115779   2 2 

895 Мочистоун 5391105   1 1 1823 Ээмдэ 2658704   1 1 

896 МОЭНКО 5141583 10 9 19 1824 Ээрмэл 2075768   1 1 

897 Мөнгөнгүрэн 5350182   1 1 1825 Ю энд Би 2572036 1   1 

898 Мөнгөннавч 5145422   1 1 1826 Юм-Агаа 5079527 1 1 2 

899 Мөнгөн-Үүл 5232929   1 1 1827 Юнайтедминералс 5150949   1 1 

900 Мөнх алтан суврага 5329507   2 2 1828 Юнжун 2829134   2 2 

901 Мөнх ням хайрхан 2103869 1   1 1829 Юниверсалкоппер 2875578   7 7 

902 Мөнхболор хүрээ 5384915 2   2 1830 
Юниверсалминерал 
эксплорейшн 5485312   2 2 

903 Мөнхболор эрдэнэ 5314593   3 3 1831 Юниверсалресорсиз 5468213   1 1 

904 Мөнхговийн эрдэнэ 5321182 1   1 1832 Юниверсальминералз 2091984   1 1 

905 Мөнхгүн од 5238145   1 1 1833 ЮП майнинг 5455995   1 1 

906 Мөнхлевра 5101301   2 2 1834 Юу Эл Ти Ди 5249791   1 1 

907 Мөнхмайнинг 2808226 1 2 3 1835 Юу Эн Эф Эм 5156408 1   1 

908 Мөнхноён суварга 5314577 1   1 1836 Юүшэнгминг 5382475 1 1 2 

909 Мөнхсаяан 5153077   5 5 1837 Ялгуун-Интернэйшнл 2569477 1 1 2 

910 Мөнхтэргүүн 2817179   1 1 1838 Ялгуусан 2112663 2 1 3 

911 Мөнххаш 2585871   1 1 1839 Янтарь 2025507 1   1 

912 Мөст олон булаг 2827514 1 11 12 1840 Яргайтын унага 2867575   1 1 

913 МТ майнинг 5197783   4 4   Дүн   
   
1,200     2,576      3,776  

914 МУУБ 5104459   3 3 
      915 Мушгиахудаг металс 5098963   1 1 

      916 МЭАТ 2112183 1   1 
      917 МЭБЭ 5148944   1 1 
      918 Мэжикбридж 5175933   2 2 
      919 Мэжикстэйшин 5141893   4 4 
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Хавсралт Л (б). 2011 оны байдлаар нийт ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигчдийн жагсаалт 

            

д/д Эзэмшигч Регистр 
"А" 

лиценз 
"Х" 

лиценз 
Бүгд д/д Эзэмшигч Регистр 

"А" 
лиценз 

"Х" 
лиценз 

Бүгд 

920 Мэжиктийм 2818493   1 1 

      921 Мэйн энд филд кореа 2839121 1   1 
      922 Мэйнструктур 5281946   1 1 
      923 Мэняшиёоу 5239249   6 6 
      924 Мянганжигүүр 5150388   1 1 
      925 НАБД 5082137 1 5 6 
      926 Нагааранз 5106656   1 1 

      927 Нагааранзбаж 5194407   1 1 
      928 Надмин 5343542   1 1 
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Хавсралт М. Орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хийсэн гэрээний судалгаа 

д/д Компанийн нэр 

Төрийн болон орон 
нутгийн ямар 
байгууллагтай 
гэрээ хийсэн 

Гэрээ 

Гэрээний утга 

Гэрээ байгуулсан албан тушаалтан Гэрээг 
дүгнэсэн 

эсэх Байгуулсан 
огноо 

Дуусах 
огноо 

ОНЗЗ талаас Компани талаас 

1 Авдар баян ХХК 
Тав аймгийн Заамар 
сумын ЗДТГ 

2011   

АМ-ын тухай хуулийн дагуу БО-г хамгаалах, 
нөхөн сэргээх, төлөвлөгөө тайланг жил бүр 
гарган төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 
хэмжээг хугацаанд нь чанартай хийж 
гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх 

8 гэрээ байгуулсан 
биелэлтийн жагсаалт 
ирүүлсэн. 

  үгүй 

2 Адил оч ХХК 
Дундговь аймгийн 
ЗДТГ 

2011.05.27 2016.05.27 

Орон нутгийн э/з-ийн чадавхийг 
дээшлүүлэн, гадаад харилцааг хөгжүүлэх, 
шинээр ажлын байр бий болгож ядуурлын 
түвшинг бууруулах 

Дундговь аймгийн ЗДТГ-ын 
ХБХ-ийн даргын үүрэг 
гүйцэтгэгч А.Өлзийбалжир 

"Адил-Оч" ХХК-
ийн дэд захирал 
Г.Мэндбаяр 

үгүй 

3 
Азиагоулд 
монголиа ХХК 

Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

2011.06.08                                                                                                                                                                                                                      Ус ашиглах гэрээ, газар ашиглах гэрээ 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын байгаль хамгаалагч 
А.Ууганбаяр,   ГХБХБ 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Энхсайхан 

"Азиагоулд 
монголиа" ХХК-
ийн ажилтан 
Д.Төрмагнай,  
дэд ерөнхийлөгч 
Ц.Ариунжаргал 

үгүй 

4 Алтайн хүдэр ХХК 
Говь-Алтай аймгийн 
Цээл сумын ЗДТГ, 
Бугат сумын ЗДТГ 

2011.04.01, 
2011.08.01 

2011.08.31, 
2011.11.15 

Ус ашиглах гэрээ, Түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал ашиглах гэрээ, газар 
ашиглах гэрээ 

Говь-Алтай аймгийн Цээл 
сумын байгаль хамгаалагч 
Ю.Батбилэг, БОХУБайцаагч 
Б.Сайнаа, Бугат сумын 
газрын асуудал эрхэлсэн 
С.Буяннэмэх 

"Алтайн хүдэр" 
ХХК-ийн уурхайн 
дарга Самуэлсон 
Паул, хуулийн 
мэргэжилтэн 
Ч.Эрхэмбаяр 

үгүй 

5 
Андын тэмүүлэл 
ХХК 

Баянхонгор аймгийн 
ЗДТГ 

2011.06.06 2011.12.01 

МУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, 
Газрын тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай 
хууль, бусад холбогдох хууль, 
тогтоомжуудыг хэрэгжүүлж, ажиллуулах  

Амгийн ЗДТГ-ын хөгжлийн 
бодлогын хэлтсийн дарга 
Ж.Хүрэлбаатар 

"Андын 
тэмүүлэл" ХХК-
ийн уурхайн 
дарга 
С.Лувсансүрэн 

үгүй 

6 
Анхай интернэшнл 
ХХК 

Төв аймгийн 
Баянжаргалан 
сумын ЗДТГ 

    
МУ-ын хууль тогтоомжийн хүрээ, 
стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэвийн 
явуулах  

Төв аймгийн Баянжаргалан 
сумын засаг дарга Д.Батмөнх 

"Анхай 
интернэшнл" 
ХХК-ийн захирал 
Ли Жүнзүн 

үгүй 

7 
Алтай хангайн 
бүрд ХХК 

Хэнтий аймаг 
Өмнөдэлгэр сумын 
ЗДТГ  

2011.01.10 2011.12.31 Газар эзэмшүүлэх  
Өмнөдэлгэр сум Газрын 
алба эрхэлсэн мэргэжилтэн  
Т.Алтантогос 

Захирал 
Д.Ганболд  

үгүй 
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Хавсралт М. Орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хийсэн гэрээний судалгаа 

д/д Компанийн нэр 

Төрийн болон орон 
нутгийн ямар 
байгууллагтай 
гэрээ хийсэн 

Гэрээ 

Гэрээний утга 

Гэрээ байгуулсан албан тушаалтан Гэрээг 
дүгнэсэн 

эсэх Байгуулсан 
огноо 

Дуусах 
огноо 

ОНЗЗ талаас Компани талаас 

8 Баян эрч ХХК 
Сүхбаатар аймгийн 
ЗДТГ 

2011.07.02 2012.07.02 
Аймаг хөгжүүлэх санд 50 сая төгрөг 
төвлөрүүлэн ажилгүйдэл ядуурлыг 
бууруулах,  

Сүхбаатар аймгийн засаг 
дарга Ж.Батсуурь 

"Баян-Эрч" ХХК-
ийн гүйцэтгэх 
захирал Хуо Ши 

үгүй 

9 Дацан трейд ХХК 
Хэнтий аймгийн 
Норовлин сумын 
ЗДТГ 

2011.10.01   Ус ашиглах гэрээ, газар ашиглах гэрээ 

Хэнтий аймгийн Норовлин 
сумын асуудал эрхэлсэн 
албан тушаалтан 
Б.Нандинбаатар 

"Дацан трейд" 
ХХК-ийн ажилтан 
Б.Цэнгүүн 

үгүй 

10 
Каскейд майнинг 
ХХК 

Сүхбаатар аймаг 
Сүхбаатар сумын 
ЗДТГ  

2011.09.14 

  Газар ашиглуулах 
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар 
сум Газрын албаны 
мэргэжилтэн М.Дорждулам  

Ерөнхий захирал 
П. Жи Вон  

үгүй 

2016.09.14 Ус ашиглах гэрээ  
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар 
сум БОУ байцаагч Д. 
Баттулга  

Ерөнхий захирал 
П. Жи Вон  

үгүй 

11 
Монголросцветмет 
ХХК 

Дорноговь аймгийн 
Өргөн сумын ЗДТГ 

2011.01.28 2011.12.31 
Компанийн дэмжлэг санхүүжилтээр, сумын 
нийт иргэдийн нийгэм, соёлын нөхцлийг 
сайжруулах 

Засаг даргаС. Пүрэвхүү 
Ерөнхий захирал 
О. Эрдэнээ 

үгүй 

Увс аймаг 
Наранбулаг  сумын 
ЗДТГ 

2011.06.02 2011.12.31 
Сум орон нутгийн байгаль орчныг 
хамгаалах 

Засаг дарга Ц. Загдсамбар 
Ерөнхий захирал 
О. Эрдэнээ 

үгүй 

Хэнтий аймгийн Бор-
Өндөр сумын ЗДТГ 

2011.04.21 2011.12.31 

Сум орон нутгийн байгаль орчныг 
хамгаалах, иргэдийн амжиргаанд бодитой 
дэмжлаг үзүүлэх, орон нутгийн иргэдийг 
ажлын байраар хангах замаар сумын 
хөгжил дэвшлийг сайжруулах 

Хотын захирагч М. Баттулга 
Ерөнхий захирал 
О. Эрдэнээ 

үгүй 

Төв аймгийн Заамар 
сумын ЗДТГ 

2011.09.06 2011.12.31 

Сум орон нутгийн байгаль орчныг 
хамгаалах, иргэдийн амжиргаанд бодитой 
дэмжлаг үзүүлэх, орон нутгийн иргэдийг 
ажлын байраар хангах замаар сумын 
хөгжил дэвшлийг сайжруулах 

Засаг дарга Д. Болормаа 
Ерөнхий захирал 
О. Эрдэнээ 

үгүй 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт М. Орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хийсэн гэрээний судалгаа 

д/д Компанийн нэр 

Төрийн болон орон 
нутгийн ямар 
байгууллагтай 
гэрээ хийсэн 

Гэрээ 

Гэрээний утга 

Гэрээ байгуулсан албан тушаалтан Гэрээг 
дүгнэсэн 

эсэх Байгуулсан 
огноо 

Дуусах 
огноо 

ОНЗЗ талаас Компани талаас 

12 
Мондулаан трейд 
ХХК 

Төв аймгийн Заамар 
сумын ЗДТГ 

2010.08.10 2011.08.18 

Компанийн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах 
байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 
болон иргэдийн амьдралын сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, орон нутгийн иргэдийн 
амьдралыг дээшлүүлэх 

Засаг дарга Д. Болормаа, 
сумын Байгаль орчныг 
хамгаалах улсын байцаагч А. 
Оюунтуяа, Олон нийтйин 
төлөөлөл Б. Энхжаргал, С. 
Эрдэнэцогт 

Ерөнхий захирал 
Ш. Лхамсүэрэн 

үгүй 

13 Ододгоулд ХХК 

Баянхонгор аймгийн 
Бөмбөгөр сумын 
ЗДТГ 

2011.07.15 2011.12.01 

МУ-н хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, 
байгалийн баялагийг зохистой ашиглах, 
нөхөн сэргээх, орон нутгийн засаг 
захиргааны өмнө хүлээсэн үүргийг 
мөрдүүлж хэрэгжүүлж ажиллуулах 

Засаг дарга А. Болормаа 

Захирал З. 
Оргилмаа, 
геологич Р. 
Баярбаатар 

үгүй 

Баянхонгор аймгийн 
Бууцагаан сумын 
ЗДТГ 

2011.05.13 2011.07.15 
Соёл амралтын хүрээлэнгийн төсвийг 
санхүүжүүлэх 

Засаг дарга Ц. Дашцэрэн 
 Геологич Р. 
Баярбаатар 

үгүй 

14 
Редхил Монголиа 
ХХК 

Сэлэнгэ аймгийн 
Түшиг сумын ЗДТГ 

2011.03.30 

Жил бүр 
хэлэлцэж, 
дахин 
сунгана 

Компаниас сумын хөгжлийг дэмжих, сумаас 
компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 
орчин нөхцлийг хангах 

Сэлэнгэ аймгийн Түшиг 
сумын Засаг дарга 
Б.Уранчимэг 

"Редхил 
Монголиа" ХХК-
ийн захиргааны 
менежер 
С.Долоожин 

үгүй 

15 Терра энержи ХХК 

Өмнөговь аймгийн 
Ноён сумын ЗДТГ 

2011.05.20 2012.05.20 Газар ашиглах гэрээ 
Ноён сумын ЗДТГ-ыг 
төлөөлж БОХ-ын удсын 
байцаагч Ц.Болдбаатар 

Менежер 
Д.Гэрэлт 

үгүй 

Өмнөговь аймгийн 
Ноён сумын ЗДТГ 

2011.05.18 2012.05.18 Ус ашиглах гэрээ 
Ноён сумын ЗДТГ-ыг 
төлөөлж БОХ-ын удсын 
байцаагч Ц.Болдбаатар 

Менежер 
Д.Гэрэлт 

үгүй 

Дундговь аймгийн 
Эрдэнэдалай сумын 
ЗДТГ 

2011.05.01 2016.05.01 Хайгуул хийх БОХ-ын удсын байцаагч  Захирал Т.Цогт үгүй 

Дундговь аймгийн 
Эрдэнэдалай сумын 
ЗДТГ 

2011.08.15 2012.08.15 Газар ашиглуулах гэрээ 
БОХ-ын удсын байцаагч 
Энхдэлгэр 

Менежер 
Д.Гэрэлт 

үгүй 
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Хавсралт М. Орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хийсэн гэрээний судалгаа 

д/д Компанийн нэр 

Төрийн болон орон 
нутгийн ямар 
байгууллагтай 
гэрээ хийсэн 

Гэрээ 

Гэрээний утга 

Гэрээ байгуулсан албан тушаалтан Гэрээг 
дүгнэсэн 

эсэх Байгуулсан 
огноо 

Дуусах 
огноо 

ОНЗЗ талаас Компани талаас 

Дундговь аймгийн 
Дэлгэрхангай сумын 
ЗДТГ 

2011.04.01 

Жил бүр 
хэлэлцэж, 
дахин 
сунгана 

Компаниас сумын хөгжлийг дэмжих, сумаас 
компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 
орчин нөхцлийг хангах 

ЗДТГ-ын мэргэжилтэн 
С.Мөнхжаргал 

Менежер 
Д.Гэрэлт 

үгүй 

16 Сонор Трейд ХХК 

Сэлэнгэ аймгийн 
Баянгол сумын ЗДТГ 

2011.07.08 2011.12.31 Ус ашиглах гэрээ 
Сэлэнгэ аймгийн БОАЖГ-ын 
дарга Б.Батзориг 

Захирал 
Г.Дамиранбазар 

үгүй 

Сэлэнгэ аймгийн 
Баянгол сумын ЗДТГ 

2011.07.08 2011.12.32 Газар ашиглах гэрээ 
Сэлэнгэ аймгийн газрын 
асуудал эрхэлсэн улсын 
байцаагч Б.Баярт 

Уул уурхай 
эрхэлсэн дэд 
захирал 
Г.Дамдинбазар 

үгүй 

17 Хос хас ХХК 
Булган аймгийн 
Бүрэгхангай сумын 
ЗДТГ  

2011.06.16   Хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ 
Газрын даамал: Б.Бат-
Эрдэнэ 

Захирал: 
Ц.Батжаргал  

үгүй 

18 Хотгор ХХК 
Увс аймгийн 
Бөхмөрөн сум ЗДТГ  

2011.01.31 2015.01.31 Хамтран ажиллах гэрээ  Д. Адилбиш К. Турсын  үгүй 

19 Цэвдэг ХХК 

Төв аймгийн 
Сэргэлэн сум ЗДТГ  

2011.02.16   Хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ 
Газрын даамал: Б. 
Ууганцэцэг  

Захирал: Ж. 
Цогт-Эрдэнэ 

үгүй 

Төв аймгийн 
Сэргэлэн сум ЗДТГ  

2011.07.09   Ус ашиглах гэрээ 
Сумын байгаль хамгаалагч: 
Ганбаяр  

Захирал: Ж. 
Цогт-Эрдэнэ 

үгүй 

20 
Чингисийн хар алт 
ХХК 

Дорноговь аймгийн 
Айраг сумын ЗДТГ  

2012.01.01   Хамтран ажиллах гэрээ  
Засаг даргын орлогч: 
Г.Ганбаатар  

Наранчимэг  үгүй 

21 Шанлун ХХК 
Дорнод аймгийн 
Чойбалсан сум  

2011.08.01   Ус ашиглах гэрээ Ц.Лхагва В.Мин Лин  үгүй 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Н. Төрийн байгууллагуудын оролцооны үнэлгээ 

дд Байгууллын нэр 

Үнэлгээ 

"Муу" үнэлгээ өгсөн шалтгаан 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

1 Сангийн яам   √     

2 Татварын ерөнхий газар √       

3 Гаалийн ерөнхий газар   √     

4 Ашигт малтмалын газар   √     

5 Газрын тосны газар √       

6 Байгалийн нөөцийн газар √       

7 
Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний газар 

    √ 

Орон тоо солигдож байгаа гэсэн 
шалтгаанаар удаан хүлээлгэж, албан 
бичгийн хариу өгөх хариуцсан эзэн байхгүй 
байсан 

8 
Нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газар 

√ 
      

9 
Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар 

    

√ 

Мэдээлэл гаргаж өгөхдөө хойрго хандаж 
СЯ-ны Төрийн сангийн газраас ав гэсэн 
тайлбар өгч ихээхэн цаг хугацаа 
алдуулсаны эцэст гаргаж өгсөн.  

10 Цөмийн энергийн газар   √     

11 Төрийн өмчийн хороо √       

  Нийт 5 4 2   
 

 

Хавсралт О. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын оролцооны үнэлгээ 

д/д Аймгийн нэрс 
Үнэлгээ 

Тайлбар 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

1 Архангай √ 
  

  

2 Баян-Өлгий 
  

√ 
Анхны нэгтгэл тайланд өгсөн дүнгээ 
нэгтгэлийн явцад үгүйсгэсэн. 

3 Баянхонгор 
 

√ 
 

  

4 Булган √ 
  

  

5 Говь-Алтай √ 
  

  

6 Говьсүмбэр √ 
  

  

7 Дархан-Уул 
 

√ 
 

  

8 Дорноговь 
  

√ Хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

9 Дорнод 
 

√ 
 

  

10 Дундговь 
  

√ 
Тайланд идэвхгүй оролцдог, олон удаа 
шаардуулдаг. 

11 Завхан 
  

√ Хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

12 Орхон 
 

√ 
 

  

13 Өвөрхангай √ 
  

  

14 Өмнөговь 
  

√ Хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

15 Сүхбаатар √ 
  

  

16 Сэлэнгэ 
  

√ Хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

17 Төв √ 
  

  

18 Увс 
  

√ Хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

19 Ховд 
  

√ Хугацаанд ач холбогдол өгөөгүй. 

20 Хөвсгөл  
 

√ 
 

  

21 Хэнтий √ 
  

  

  нийт 8 5 8   
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ө. Компаниудын оролцооны үнэлгээ 

 

дд Компанийн нэр 
Үнэлгээ 

"Муу" үнэлгээ өгсөн шалтгаан 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

1 Авдар баян ХХК   √     

2 Агммайнинг ХХК   √     

3 Адил оч ХХК   √     

4 Адуунчулуун ХК √       

5 Азиагоулд монголиа ХХК √       

6 Айвуун тэс ХХК   √     

7 Алтай хангай бүрд ХХК √       

8 Алтайн хүдэр ХХК   √     

9 Алтан дорнод монгол ХХК 

    

√ 
Албан бичгээ өгөхгүй удаасан. 
Өгсөн мэдээлэл нь шаардлага 
хангахгүй 

10 Алшаахайрхан ХХК √       

11 Андын илч ХХК   √     

12 Андын тэмүүлэл ХХК   √     

13 Анхай интернэшнл ХХК   √     

14 АУМ ХХК   √     

15 Багануур ХК   √     

16 Бату Майнинг Монгол ХХК   √     

17 Баяжмал алт ХХК   √     

18 Баялаг орд ХХК √       

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК √       

20 Баян эрч ХХК √       

21 Баянтэгш импекс ХХК   √     

22 Баянтээг ХХК √       

23 Белгравия майнинг ХХК √       

24 Биг Могул Коул энд Энержи ХХК 
    

√ Хариу өгөхгүй удаасан Сангийн 
яамнаас бичиг авч хариу авсан  

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК 
    

√ 
Албан бичгийн хариу өгөөгүй. 
Утсаа авахгүй байгаа 

26 Болд фо ар да ХХК   √     

27 Бороо гоулд ХХК √ 
 

    

28 Броад ХХК 
    

√ Хариу өгөхгүй удаасан Сангийн 
яамнаас бичиг авч хариу авсан  

29 Буд инвест ХХК   √     

30 Булган гангат ХХК √       

31 Буман-Олз ХХК     √ Утасаа авахгүй алга болсон  

32 Бумбат ресорсес ХХК √       

33 Бумбат ХХК 

    

√ 
Албан бичгээ өгөхгүй удаасан. 
Өгсөн мэдээлэл нь шаардлага 
хангахгүй 

34 Бүүргэнт ХХК   √     

35 Бэрх ресорсиз ХХК   √     

36 Бэрх-Уул ХХК √       

37 Бэрэн групп ХХК   √     
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ө. Компаниудын оролцооны үнэлгээ 

 

дд Компанийн нэр 
Үнэлгээ 

"Муу" үнэлгээ өгсөн шалтгаан 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

38 Бэрэн майнинг ХХК   √     

39 
Вестерн проспектор монголиа 
ХХК   

√ 
    

40 Гацуурт ХХК 

    

√ 
Хариуцсан нягтлан нь амарсан. 
Өгсөн мэдээлэл нь шаардлага 
хангахгүй. 

41 ГБНБ ХХК 

    

√ 
Өгнө гээд уурхай руугаа явсан 
байсан хотод байгаа ня-бо-р 
дамжуулж авсан  

42 Геомин ХХК 
    

√ Мэдээлэл гаргаж өгөхдөө хойрго 
хандаж байсан. 

43 Гоби консолидетед ХХК   √     

44 Гоби коул энд энержи ХХК   √     

45 Гоби энержи партнерс ХХК   √     

46 Гоби-эксплорэйшн ХХК   √     

47 Голден гоби майнинг ХХК √       

48 Голден крос ХХК √       

49 Голден сий петролиум ХХК   √     

50 Гурван зам ХХК   √     

51 Гурвантөхөм ХХК   √     

52 Гүнбилэг гоулд ХХК 
    

√ 
Албан бичгийн хариу өгөхгүй 
удаасан. Хавсралтууд дутуу 

53 Гүнбилэг трейд ХХК 
    

√ 
Албан бичгийн хариу өгөхгүй 
удаасан. Хавсралтууд дутуу 

54 Дадизи юиан ХХК   √     

55 Дацан трейд ХХК √       

56 Доншен газрын тос ХХК   √     

57 Дорнын хүдэр ХХК   √     

58 Дун эрдэнэ ХХК   √     

59 Дун Юань ХХК   √     

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК 
    

√ Гаргаж өгнө гээд утасаа авахгүй 
алга болсон.  

61 Жамп алт ХХК   √     

62 Жей Кей Эм Кей ХХК   √     

63 Жем Интернэйшнл ХХК 

  

  √ 

Лиценз эзэмшиж байсан боловч 
лицензгүй  уг нэгтгэл тайланд 
оролцохгүй гэсэн тайлбарыг 
албан бичгээр гаргаж байсан. 
АМГ-аас гаргаж ирүүлсэн 
мэдээлэлд лиценз эзэмшдэг 
болох нь тодорхой болсоноор 
олон дахин хандаж мэдээлэл 
авсан. 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК √       

65 Жи Энд Юу Голд ХХК   √     

66 Жи Эс Би майнинг ХХК   √     
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Хавсралт Ө. Компаниудын оролцооны үнэлгээ 

 

дд Компанийн нэр 
Үнэлгээ 

"Муу" үнэлгээ өгсөн шалтгаан 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

67 Жинхуа орд ХХК 
    

√ Гаргаж өгнө гээд утасаа авахгүй 
алга болсон.  

68 Жотойн бажууна ХХК √       

69 Занадуметалс монголиа ХХК   √     

70 Зараяа холдингс ХХК √       

71 ЗБАА ХХК   √     

72 Зон хэн юу тиан ХХК   √     

73 Зө Юү Э ХХК   
  

√ Мэдээллээ гаргаж өгөхдөө 
хойрго хандсан.  

74 Зуунмод Уул ХХК √       

75 Илт гоулд ХХК √       

76 Их монгол майнинг ХХК   √     

77 Их Хан Уул ХХК   

  

√ 

Гаргаж өгөх зав алга ямар 
хэрэгтэй юм бэ гэж ня-бо 
тайлбар тавьсан Сангийн 
яамнаас бичиг авч өгсөн.  

78 Казмон контакт ХХК   √     

79 Камекс /Camex/ ХХК   √     

80 Капкорп монголиа ХХК   √     

81 Каскейд майнинг ХХК √       

82 Кожеговь ХХК √       

83 Коммод ХХК   √     

84 Кью Жи Экс Монгол ХХК   √     

85 Кэй Ви Пи ХХК   √     

86 Лоншэнда ХХК   √     

87 Лутчулуу ХХК   √     

88 М Си Эс петро монголиа ХХК   √ 
    

89 Магнай трейд  ХХК   √     

90 Марко поло ХХК   √     

91 МГМК ХХК   √     

92 МЕС ХХК √       

93 Мо Эн Ко ХХК   √     

94 Могойн гол ХК   √     

95 Мон ажнай ХХК   √     

96 Мон дулаан трейд  ХХК   √     

97 Мон Лаа √       

98 Мон полимет ХХК   √     

99 Монгол Алт МАК ХХК   √     

100 Монгол алтай ресорсиз ХХК   
  

√ 
Нэгтгэл тайланд оролцохоос 
татгалзсан 

101 Монгол газар ХХК   √     

102 Монгол метал майнинг ХХК   

  

√ 

Албан бичгийг хүлээн аваагүй 
нэрээр удаан хойшлуулсан, 
нягтлан бодогч нь холбоо барих 
гэхээр утсаа авдаггүй. 

103 Монгол ураниум ресурс ХХК √       

104 Монгол цамхаг ХХК   √     
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дд Компанийн нэр 
Үнэлгээ 

"Муу" үнэлгээ өгсөн шалтгаан 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

105 Монгол-Алт ХХК   √     

106 Монголболгаргео ХХК   √     

107 Монголжүюаньли ХХК √       

108 Монголросцветмет ХХК √       

109 Монголрудпром ХХК   √     

110 Монголчехметалл ХХК   √     

111 Мөнх ноён суварга ХХК √       

112 Нордвинд ХХК   √     

113 Одод гоулд ХХК √       

114 Олова ХХК √       

115 Олон овоот гоулд ХХК     √ 
Ня-бо нь амарсан шалтгаанаар 
хойшлуулсан. 

116 ОНТРЭ ХХК   √     

117 Орчлон орд ХХК √       

118 Очир-Ундраа ХХК √       

119 Оюу толгой ХХК   √     

120 Оюут улаан ХХК √       

121 Өрмөн-Уул ХХК   √     

122 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК √       

123 Пенинсуламайнинг ХХК   √     

124 Петро матад ХХК   √     

125 Петрокоал ХХК √       

126 Петрочайна дачин тамсаг ХХК   √   
  

127 Пибоди винсвей ресорсез ХХК   √ 
    

128 Рэдхил Монголиа ХХК √       

129 Рэмет ХХК   √     

130 Самтан морес ХХК   √     

131 Сансарын геологи хайгуул ХХК √ 
      

132 Саусгоби сэндс ХХК √       

133 Сентерра гоулд монголиа ХХК √ 
      

134 Си Өү Эй Эл ХХК 
    

√ 
Нэгтгэл тайланд оролцохоос 
татгалзсан 

135 Си Си И Эм ХХК √       

136 Си Си Эм ХХК 

    

√ 

Гэрээт ня-ботой гэсэн 
шалтгаанаар хойшлуулсан, 
бүрэн гүйцэд материал гаргаж 
өгөөгүй.  

137 Си Эм Кэй Ай ХХК √       

138 Синчи-Ойл ХХК   √     

139 Сод газар ХХК   √     

140 Сонор трейд ХХК √       

141 Таац мөрөн ХХК   √     



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

213  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ө. Компаниудын оролцооны үнэлгээ 

 

дд Компанийн нэр 
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"Муу" үнэлгээ өгсөн шалтгаан 
Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

142 Тавантолгой ХХК 

    

√ 
Тайланг гаргаж өгөлгүй цаг 
хугацаа их алдуулсан, бүрэн 
гүйцэд материал гаргаж өгөөгүй.  

143 Тайшэн девелопмент ХХК √       

144 Терра-Энержи ХХК   √     

145 Тефис Майнинг ХХК √       

146 Ти Би И ХХК   √     

147 Тиенжинсанжо ХХК   √     

148 Төгрөг нуурын энержи ХХК   √     

149 
Трейжа маунтайн интернэшнл 
майнинг ХХК   

√ 
    

150 Тэн хун ХХК √       

151 Тэнгри терра ресурс ХХК   √     

152 Улзгол ХХК √       

153 Үүртгоулд ХХК   √     

154 Хангад эксплорэшн ХХК   √     

155 Ханшижир ХХК 
    

√ 
Мэдээллээ бүрэн гүйцэд гаргаж 
өгөөгүй. 

156 Хар тарвагатай ХК √       

157 Хера Инвестмент ХХК   √     

158 Хос хас ХХК √       

159 Хотгор ХХК   √     

160 Хотгор шанага ХХК     √ 

Тус компани татварын шалгалт 
орж байгаа анхан шатны баримт 
болон тайлангууд байхгүй 
учираас Хавсралт-1,2-ийг хийж 
өгөх боломжгүй байна гэсэн 
хариуг албан бичгээр ирүүлсэн.   

161 Хоту ХХК   √     

162 Хуади куонез ХХК   √     

163 Хунанжинлэн ХХК   √     

164 Хурай ХХК   √     

165 Хургатай хайрхан ХХК   √     

166 Хүдэн ХХК 
    

√ 
Мэдээлэл гаргаж өгөхдөө хойрго 
хандаж байсан. 

167 Хүрээ дэл ХХК   √     

168 Хүслэмж ХХК   √     

169 Хэрлэн энерго ХХК   √     

170 Цайртминерал ХХК   √     

171 Цэвдэг ХХК   √     

172 Чингисийн хар алт ХХК √       

173 Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК √ 
      

174 Шанлун ХХК   √     

175 Шар нарст ХХК   √     

176 Шарын гол ХК   √     

177 Шивээ овоо ХК   √     
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Хангалттай Дунд Хангалтгүй 

178 Шижир алт ХХК   √     

179 Шинь Шинь ХХК   √     

180 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК   √     

181 Шинэ шивээ ХХК √       

182 Шэйман ХХК   √     

183 Эжбалей ХХК   √     

184 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК   √     

185 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 

    

√ 

Ямар нэгэн хариуцлага 
тооцохгүй юм бол бараг өгөх 
шаардлага байгаа муу наад 
тайлан чинь компани-д ямар ч 
ашиг алга манайх дотроо олон 
компанитай завгүй байна гэх 
мэт шалтгаануудыг хэлж арай 
гэж хэзээ хойно нь ирүүлсэн.  

186 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК   √     

187 Эм Си Ти Ти ХХК   √     

188 Эмээлт майнз ХХК √       

189 Эн Пи Ай ХХК   √     

190 Энержи ресурс ХХК   √     

191 Эрвэн хүдэр ХХК   √     

192 Эрдэнэ жас ХХК     √ 

Хавар 4 сард хийж өгсөн дахин 
дахин хийж өгөх боломжгүй 
байна. Нилээд араас нь ярьсны 
эцэст хавсралт 1,2-ийг хийж 
өгсөн бусад хавсралтуудыг 
өгөөгүй.  

193 Эрдэнэс МГЛ ХХК   √     

194 Эрдэнэс таван толгой ХК 
    

√ Албан бичгийн хариуг 
хугацаандаа өгөөгүй. 

195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК   √     

196 Эрдэс холдинг ХХК   √     

197 Эрэл ХХК   √     

198 Эс Би Эф ХХК √       

199 Эф Эм Ай ХХК   √     

200 Ээрмэл ХХК   √     

  Нийт 54 118 28   
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

АГМ майнинг ХХК 2011.07.19 Гурвантэс  Гоёот багд хандив 24,770.2 Өмнөговь 

АГМ майнинг ХХК 2011.09.02 Гурвантэс  Гоёот багд хандив 12,470.0 Өмнөговь 

АГМ майнинг ХХК 2011.09.10 Гурвантэс  Гоёот багд хандив 12,470.0 Өмнөговь 

АГМ майнинг ХХК-ийн дүн      49,710.2   

Адуунчулуун ХК 2011.01.17 Аймаг 
Төмөр замын 2-р сургуульд 
компьютерын сандал, ширээ хийхэд 
зориулж хандив /урьдчилгаа/ 

1,050.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.03.10 Аймаг 
Төмөр замын 2-р сургуульд 
компьютерын сандал, ширээ хийхэд 
зориулж хандив  

1,050.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.03.24 Аймаг 
Хан-Уул сургуульд хандив /цахим 
хөтөлбөр, цахим олимпиад шагнал/ 

100.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.05.23 Аймаг 
Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 
оролцох зардалд хандив 

1,500.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.07.19 Аймаг 
Шүүхэд шүүхийн 80 жилийн ойд 
зориулж хандив 

1,000.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.07.19 Аймаг 8-р багт хандив 500.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.08.31 Аймаг 
80 жилийн ойд тусгаар тогтнолын 
талбайд тугны сууриуд болон индэр 
хийж хандивласан 

11,597.5 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.09.02 Аймаг 
Мөрдөн байцаах тасагт МУ-д мөрдөн 
байцаах алба байгуулагдсаны 65 
жилийн ойд зориулж хандив 

300.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2011.11.15 Аймаг 
 БОЭТ-ийн сэхээн амьдруулах тасаг, 
хүлээн авах тасгуудад тохижуулсан 
материалын үнэ /Хандиваар/ 

948.7 Дорнод 

Адуунчулуун ХК-ийн дүн      18,046.2   

Азиагоулд монголиа 
ХХК 

2011 Ноён Сургуульд хандив 7,500.0 Өмнөговь 

Азиагоулд монголиа ХХК-ийн дүн      7,500.0   

Айвуун тэс ХХК 2011.07.07 Батширээт   Наадмын хандив  2,000.0 Хэнтий  

Айвуун тэс ХХК 2011.09.30 Батширээт   Ахмадын баярын хандив  700.0 Хэнтий  

Айвуун тэс ХХК-ийн дүн      2,700.0   

Алтайн хүдэр ХХК 2011.06.06 Цээл  
"Бүрэн хайрхан" уулын тахилгад 
хандив 

3,000.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.06.21 Төгрөг Хүрэн голын багд хандив 4,848.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.06.28 Цээл  Сумын эмнэлэгт ЭХО аппарат хандив 3,500.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.08.03 Цээл  
ЗДТГ УАЗ-469 машин худалдан авахад 
хандив 

18,780.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.08.19 Бугат  Аргал төсөлд хандив 900.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.08.30 Алтай Бургастайн гаалийн хороонд хандив 15,500.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2010.10.26 Аймаг 
ИТХ-д аялалд хамрагдах 10 хүний 
зардалд хандив 

10,000.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.12.22 Цээл  ЗДТГ-т хандив /тохижилтонд/ 22,547.7 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.12.22 Цээл  Цэцэрлэгт то/тө авахад хандив 814.8 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.12.23 Цээл  Худгийн цэвэрлэгээнд хандив 3,500.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2011.12.30 Алтай 
Дунд сургуульд компьютерийн хэрэгсэл 
хандив 

3,283.8 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК-ийн дүн     86,674.3   

Альшаахайрхан ХХК 2011.10.03 Ноён  Хандив  5,000.0 Өмнөговь 

Альшаахайрхан ХХК 2011.10.06 Баяндалай Хандив  5,000.0 Өмнөговь 

Альшаахайрхан ХХК 2011.10.10 Хүрмэн  Хандив  5,000.0 Өмнөговь 

Альшаахайрхан ХХК-ийн дүн     15,000.0   

Андын илч ХХК 2011 Аймаг Хөгжлийн санд хандив 200,000.0 Сүхбаатар 

Андын илч ХХК 2011 Эрдэнэцагаан хандив /мөнгөн бус/ 1,512.0 Сүхбаатар 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Андын илч ХХК-ийн дүн      201,512.0   

Андын тэмүүлэл ХХК 2011.07.05 Аймаг ЗДТГ-т хандив 10,000.0 Баянхонгор 

Андын тэмүүлэл ХХК-ийн дүн      10,000.0   

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.02  Аймаг Залуу малчдын зөвлөлгөөнд хандив 14,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.03.14   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  500.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.04.26   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  2,950.5 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.23   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.24   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.29   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  5,850.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.07.05   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  5,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.08.10   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.08.19   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  3,500.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.09.30   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  2,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.12.07   Баянжаргалан    Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.05.31   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  34.2 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.30   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  509.8 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.24   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Хайс хашаа/  6,670.8 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.06.30   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  509.8 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.07.31   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  738.8 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.08.31   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  432.5 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.09.30   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  132.4 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.10.31   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  194.8 Төв 

 Анхай-Интернэшнл 
ХХК  

 2011.12.31   Баянжаргалан    ЗДТГ мөнгөн бус хандив /Дизель түлш/  94.0 Төв 

 Анхай-Интернэшнл ХХК-ийн дүн      47,117.6   

АУМ ХХК 2011.06.10 Уянга  ЗДТГ хандив 20,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.06.20 Аймаг ЗДТГ хандив 20,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.06.20 Уянга  Хандив 21,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.06.22 Аймаг Шүүхийн хэлтэст хандив 2,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.07.06 Уянга  ЗДТГ хандив 20,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.07.26 Уянга  ЗДТГ хандив 10,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.09.09 Аймаг 
Татварын хэлтэст хандив /ойн арга 
хэмжээнд/ 

700.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.09.12 Арвайхээр  ЗДТГ хандив /ойн арга хэмжээнд/ 300.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.10.04 Уянга  ЗДТГ хандив 25,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК 2011.12.06 
Нийслэлийн 
автотээврийн 
газар 

Шинэ жилийн арга хэмжээнд хандив 500.0 Улаанбаатар 

АУМ ХХК-ийн дүн      119,500.0   

Багануур ХК 2011.11.01 
Шинжлэх 
ухааны академи 

хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Багануур ХК-ийн дүн     1,000.0   

Баяжмал-Алт ХХК  2011.07.28 Аймаг Хандив 2,500.0 Баянхонгор 

Баяжмал-Алт ХХК  2011.07.28 Аймаг Хандив 2,500.0 Баянхонгор 
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
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байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Баяжмал-Алт ХХК  2011.12.23 Аймаг Хандив 5,000.0 Баянхонгор 

Баяжмал-Алт ХХК-ийн дүн        10,000.0   

Баялаг орд ХХК 2011.04.29 Аймаг Мод тарих аянд Хандив 5,000.0 Баянхонгор  

Баялаг орд ХХК-ийн дүн      5,000.0   

Баянтэгш импекс 
ХХК 

2011.03.06 Их хэт  ЗДТГ-т хандив  500.0 Дорноговь  

Баянтэгш импекс 
ХХК 

2011.06.17 Их хэт  ЗДТГ-т хандив  1,000.0 Дорноговь  

Баянтэгш импекс 
ХХК 

2011.06.09 Их хэт  ЗДТГ-т хандив  120.0 Дорноговь  

Баянтэгш импекс 
ХХК 

2011.09.15 Дархан  ЗДТГ-т хандив  800.0 Хэнтий  

Баянтэгш импекс ХХК-ийн дүн      2,420.0   

Баянтээг ХХК  2011.03.29 Аймаг ЗДТГ-т хандив  5,000.0 Өвөрхангай  

Баянтээг ХХК  2011.01.06 Аймаг Олимп судлалын төвд хандив  2,000.0 Өвөрхангай  

Баянтээг ХХК  2011.06.30 Аймаг 
Цагдаагийн мөрдөн байцаах тасагт 
хандив  

950.0 Өвөрхангай  

Баянтээг ХХК  2011.07.28 Аймаг ЗХ-256-р ангид хандив  500.0 Өвөрхангай  

Баянтээг ХХК  2011.07.09 Нарийнтээл  ЗДТГ-т хандив  1,000.0 Өвөрхангай  

Баянтээг ХХК  2011.06.30 Аймаг Шүүхийн тамгын хэлтэст  1,000.0 Өвөрхангай  

Баянтээг ХХК-ийн дүн      10,450.0   

Баян-Эрч ХХК 2011.07.26 Эрдэнэцагаан  
0146-р цэргийн ангид Хилийн цэргийн 
70 жилийн ойд хандив 

4,500.0 Сүхбаатар 

Баян-Эрч ХХК 2011.12.07 Эрдэнэцагаан  
Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 
/сургалтын төлбөр/ 

4,500.0 Сүхбаатар 

Баян-Эрч ХХК 2011 Аймаг Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сүхбаатар 

Баян-Эрч ХХК 2011.04.06 Эрдэнэцагаан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 3,500.0 Сүхбаатар 

Баян-Эрч ХХК 2011.09.23 Эрдэнэцагаан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 24,500.0 Сүхбаатар 

Баян-Эрч ХХК 2011.12.21 Эрдэнэцагаан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 10,500.0 Сүхбаатар 

Баян-Эрч ХХК-ийн дүн      97,500.0   

Биг могул коул энд 
энержи ХХК  

2011.05.24 Аймаг ЗДТГ-т хандив  1,000.0 Дундговь  

Биг могул коул энд 
энержи ХХК  

2011.06.09 Аймаг ЗДТГ-т хандив  2,000.0 Дундговь  

Биг могул коул энд 
энержи ХХК  

2011.06.09 Аймаг ЗДТГ-т хандив  1,000.0 Дундговь  

Биг могул коул энд энержи ХХК-ийн 
дүн 

    4,000.0   

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.01.21 Аймаг Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 100,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.04.07 Аймаг ЗДТГ 80 жилийн ойд хандив 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.04.12 Аймаг ЗДТГ 80 жилийн ойд хандив 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.06.08 Аймаг ЗДТГ 80 жилийн ойд хандив 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.08.17 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 5,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.11.10 Жавхлант Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 10,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.10.05 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2,100.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.01.20 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 4,140.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.05.16 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.07.23 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.11.18 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.06.08 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.09.16 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.04.08 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 15,000.0 Сэлэнгэ 
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
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байгууллагын 

нэр 
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Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.04.08 Шаамар 6 км зам засварын ажилд хандив 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.03.16 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 100,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.07.19 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 100,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.06.21 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.07.27 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив  50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.11.01 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив  30,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.06.09 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив  100,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.09.16 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив  50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.05.12 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 100,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.06.14 Шаамар 6 км зам засварын ажилд цемент 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2011.09.10 Шаамар 6 вагон цемент 50,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол ХХК-ийн дүн      1,266,240.0   

Болд Фо Ар Да ХХК 2011.10.19 Хүрмэн  Цагдаагийн журмын хашаа барихад  1,000.0 Өмнөговь  

Болд Фо Ар Да ХХК-ийн дүн      1,000.0   

Бороо гоулд ХХК 2011.06.16 ЭБЭХЯам 
Уул уурхайн аврах багийн 60 жилийн 
ойд хандив 

9,380.0 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.08.19 Аймаг Эрүүл мэндийн газарт хандив 5,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2011.07.08 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 37,327.5 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2011.07.08 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 31,141.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2011.07.08 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 55,991.2 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2011.06.26 
1-р амаржих 
газар 

Барилгын санхүүжилт 1,963,000.0 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.06.26 
1-р амаржих 
газар 

Барилгын санхүүжилт 37,000.0 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.09.20 
1-р амаржих 
газар 

Барилгын санхүүжилт 1,200,000.0 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.09.20 
1-р амаржих 
газар 

Барилга, төсөлд ажиллагсдын цалинд 91,609.0 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК  2011.05.10  Мандал 
 Түнхэл тосгон ЕББДунд Сургуульд 
хандив  

2,960.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.06.28  Мандал  Түнхэл захирагчийн албанд хандив  1,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.06.27  Мандал  Төрийн санд хандив  5,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.06.16  Баянгол   ЗДТГ хандив  10,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.06.07  Мандал  ЗДТГ хандив  18,805.3 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.08.23  Мандал  Түнхэл захирагчийн албанд хандив  2,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.10.26  Цагаан-Овоо  Сум хөгжүүлэх санд хандив  5,000.0 Дорнод 

Бороо гоулд ХХК  2011.01.18  Мандал  Түнхэл захирагчийн албанд хандив  1,385.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.07.10  Мандал  Түнхэл захирагчийн албанд хандив  10,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.05.06  Мандал  Түнхэл захирагчийн албанд хандив  3,750.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.06.14  Мандал  Сум хөгжүүлэх санд хандив  156,703.7 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.08.25  Мандал  Сум хөгжүүлэх санд хандив  120,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.10.05  Мандал  1-р сургуульд хандив  9,053.5 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.06.08  Мандал  Төрийн санд хандив  2,000.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.07.08  Баянгол   ЗДТГ хандив  124,425.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК  2011.11.24  Мандал  Сум хөгжүүлэх санд хандив  32,801.6 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2011.11.10 Баянгол   ЗДТГ хандив  129,366.1 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2011.08.10 Уул баян  Халуун ус барихад хандив  18,200.0 Сүхбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.09.30 Уул баян  Халуун ус барихад хандив  6,441.1 Сүхбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.11.03 Уул баян  Халуун ус барихад хандив  1,358.9 Сүхбаатар 

Бороо гоулд ХХК-ийн дүн     4,090,698.9   
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 
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төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Буд-Инвест ХХК 2011.09.05 Заамар  ЗДТГ хандив 1,100.0 Төв 

Буд-Инвест ХХК 2011.10.11 Заамар  ЗДТГ хандив 2,500.0 Төв 

Буд-Инвест ХХК 2011.11.03 Заамар  ЗДТГ хандив 2,000.0 Төв 

Буд-Инвест ХХК-ийн дүн     5,600.0   

Булган гангат ХХК 2011.11.23 Заамар 
Алтан Заамар санд амтран ажиллах 
гэрээний дагуу 

5,000.0 Төв 

Булган гангат ХХК 2011.10.06 Заамар ЗДТГазарт хандив /оюутны төлбөр/ 1,000.0 Төв 

Булган гангат ХХК-ийн дүн      6,000.0   

Буман-Олз ХХК 2011.07.28 Аймаг ЗДТГ-т хандив  50,000.0 Дорнод  

Буман-Олз ХХК-ийн дүн      50,000.0   

Бүүргэнт ХХК 2011.07.20  Баянгол  
Сумын ой тэмдэглэх арга хэмжээнд 
хандив 

15,000.0 Сэлэнгэ 

Бүүргэнт ХХК-ийн дүн     15,000.0   

Бэрхресорсиз ХХК 2011.04.12 Өргөн Сум хөгжүүлэх хандив 1,500.0 Дорноговь 

Бэрхресорсиз ХХК-ийн дүн      1,500.0   

Бэрх-Уул ХХК 2011.07.15 Норовлин  ЗДТГазарт хандив 500.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК 2011.06.27 Батноров  ЗДТГазарт хандив /Бэрх тосгон/ 1,100.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК 2011.06.27 Мөрөн ЗДТГазарт хандив 1,000.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК 2011.08.30 Батноров ЗДТГазарт хандив 5,000.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК-ийн дүн      7,600.0   

Бэрэн майнинг ХХК 2011.02.28 Төвшрүүлэх ЗДТГ 70 жилийн ойд хандив 50,000.0 Архангай 

Бэрэн майнинг ХХК-ийн дүн      50,000.0   

Вестерн Проспектор 
монголия ХХК 

2011.11.25 ГИХАЭГ хандив 2,000.0 Улаанбаатар 

Вестерн Проспектор монголия ХХК-ийн 
дүн  

    2,000.0   

Гацуурт ХХК 2011.01.28 Аймаг ЗДТГ хандив 15,000.0 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2011.02.01 Бат-Өлзий ЗДТГ хандив 3,597.5 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2011.03.10 
БГД-ийн 20-р 
хороо 

Хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Гацуурт ХХК 2011.04.21 Түнхэл сум ЗДТГ хандив 2,500.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.04.26 Аймаг ЗДТГ хандив 25,000.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.05.11 СХДүүрэг Эрүүл мэндийн нэгдэл хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Гацуурт ХХК 2011.05.23 Аймаг ЗДТГ хандив 10,000.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.06.30 Шаамар  ЗДТГ хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.07.06 Аймаг ЗДТГ хандив 15,000.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.08.31 Аймаг МХГ-т хандив 4,000.0 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2011.09.29 Цагаан нуур ЗДТГ хандив 8,000.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.10.14 Аймаг ЗДТГ хандив 20,000.0 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2011.11.11 Цагаан нуур Хандив /ургацын баярт/ 2,452.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.11.11 Түшиг  ЗДТГ хандив /ахмадын хороо/ 300.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК 2011.11.22 Шаамар  Хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 

Гацуурт ХХК-ийн дүн      109,849.5   

ГБНБ ХХК 2011.06.14 Аймаг Цагдаагийн газарт хандив 1,000.0 Булган 

ГБНБ ХХК 2011.06.17 Бүрэгхангай  Хандив 3,000.0 Булган 

ГБНБ ХХК 2011.08.10 Бүрэгхангай  Хандив 10,000.0 Булган 

ГБНБ ХХК-ийн дүн     14,000.0   

Геомин ХХК 2011.01.06 Аймаг БОХ санд хандив  200.0 Баян-Өлгий 

Геомин ХХК 2011.01.12 Аймаг БОХ санд хандив  100.0 Баян-Өлгий 

Геомин ХХК 2011.10.05 Аймаг БОБ-чид хандив  250.0 Баян-Өлгий 

Геомин ХХК-ийн дүн     550.0   

Гоби консолидетед 
ХХК 

2011.09.20 Эрдэнэ  ЗДТГ-т хандив  500.0 Говь-Алтай  
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Аймгийн 
нэр 

Гоби консолидетед ХХК-ийн дүн     500.0   

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.01.20 Аймаг ЗДТГ-т хандив  5,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.03.23 Аймаг ЗДТГ-т хандив  10,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.04.18 Аймаг ОНХО-ын санд хандив 58,730.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.07.19 Аймаг 70 жилд хандив  15,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.10.10 Аймаг Өгөөж санд хандив  5,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.03.14 Баянговь  Хандив  1,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.04.22 Баянговь  Хандив  1,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.01.03 Шинэжинст  Хандив  5,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.01.25 Шинэжинст  Хандив  500.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.03.23 Шинэжинст  Компьютер авахад Хандив  1,500.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.04.04 Шинэжинст  ЗДТГ-т хандив  
 

Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.04.22 Шинэжинст  Хандив  3,825.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.06.30 Шинэжинст  Хандив 25,037.1 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.07.26 Шинэжинст  Хандив  1,130.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.07.26 Шинэжинст  Хандив  
 

Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.08.19 Шинэжинст  Хандив  1,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.10.18 Шинэжинст  Хандив  1,263.1 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.11.08 Шинэжинст  Хандив  3,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.11.08 Шинэжинст  Хандив  1,500.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.12.21 Шинэжинст  Хандив 251.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.12.21 Шинэжинст  
Багуудын засаг дарга нарыг 
унаажуулахад хандив  

4,800.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.11.07 Шинэжинст  5 ханатай гэр эсгий бүрээстэй  10,227.3 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.12.13 Шинэжинст  
Соёлын төвийн хэрэгсэл авахад 
"Протек" ХХК  

5,059.9 Баянхонгор 

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.06.23 Аймаг Сутай хайрханы тахилгад хандив  5,000.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.01.03 Бигэр  Хандив  2,000.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.02.16 Чандмань  Хандив  10,000.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.07.04 Чандмань  Хандив  8,000.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.08.04 Чандмань  Хандив     10,000.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.12.14 Чандмань  20 жилийн ойн баярт Хандив   500.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.07.19 Цогт  Хог цэвэрлэхэд хандив  1,500.0 Говь-Алтай  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.07.22 Аймаг 70 жилд хандив  3,000.0 Дундговь  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.01.03 Эрдэнэдалай  Хандив /Компьютерт / 722.7 Дундговь  

Гоби коул энд 
энержи ХХК 

2011.04.04 Эрдэнэдалай  ЗДТГ-т хандив  2,000.0 Дундговь  

Гоби коул энд энержи ХХК-ийн дүн     202,546.1   
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Гоби эксплорейшн 
ХХК 

2011 Цагаан-Уул  Хандив 30,000.0 Хөвсгөл  

Гоби эксплорейшн 
ХХК 

2011 Аймаг Хандив 20,000.0 Хөвсгөл  

Гоби эксплорейшн 
ХХК 

2011 Сүхбаатар  Хандив 500.0 Сүхбаатар  

Гоби эксплорейшн ХХК-ийн дүн     50,500.0   

Гоби Энержи 
Партнерс ХХК 

2011.05.20 
Газрын тосны 
газар  

70 жилийн ойд хандив  18,321.6 Улаанбаатар 

Гоби Энержи Партнерс ХХК-ийн дүн     18,321.6   

Голден гоби майнинг 
ХХК 2011.08.11 Хүрмэн  Жанжин багт Хандив 250.0 Өмнөговь 

Голден гоби майнинг ХХК-ийн дүн     250.0   

Голден сий 

петролиум ХХК 
2011.04.01 

Газрын тосны 

газар  
Хандив 6,000.0 Улаанбаатар 

Голден сий 
петролиум ХХК 

2011.05.09 
Газрын тосны 
газар  

Хандив 25,052.6 Улаанбаатар 

Голден сий 
петролиум ХХК 

2011.05.30 
Газрын тосны 
газар  

Хандив 600.0 Улаанбаатар 

Голден сий 
петролиум ХХК 

2011.12.01 
Газрын тосны 
газар  

Хандив 5,480.0 Улаанбаатар 

Голден сий 
петролиум ХХК 

2011.12.01 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

Хандив 800.0 Улаанбаатар 

Голден сий петролиум ХХК-ийн дүн     37,932.6   

Гурвантөхөм ХХК 2011.10.31 Сэргэлэн  ЗДТГ хандив  100.0 Төв 

Гурвантөхөм ХХК 2011.04.04 Сэргэлэн  Цэцэрлэгт хандив  1,500.0 Төв 

Гурвантөхөм ХХК 2011.08.24,25 Сэргэлэн 
 Сургуулийн дотуур байрны 1 өрөөг 
тохижуулахад хандив  

1,421.6 Төв 

Гурвантөхөм ХХК 2011.06.10 
БЗД-ийн 4-р 
хороо 

 хандив  50.0 Улаанбаатар 

Гурвантөхөм ХХК 2011.10.12 
БЗД-ийн 4-р 
хороо 

 хандив  143.0 Улаанбаатар 

Гурвантөхөм ХХК-ийн дүн     3,214.6   

Гүнбилэг гоулд ХХК 2011.06.09 Борнуур  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  30,000.0 Төв 

Гүнбилэг гоулд ХХК-ийн дүн     30,000.0   

Дадизи юиан ХХК 2011.05.23 Шарын гол   ЗДТГ-т хандив 3,000.0 Дархан-Уул  

Дадизи юиан ХХК 2011.08.18 Шарын гол   ЗДТГ-т хандив 2,500.0 Дархан-Уул  

Дадизи юиан ХХК 2011.10.24 Шарын гол   ЗДТГ-т хандив 2,500.0 Дархан-Уул  

Дадизи юиан ХХК-ийн дүн     8,000.0   

Дацан трейд ХХК 2011.07.19 Аймаг Их Хурд 2011-д хандив 5,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК 2011.10.28 Аймаг Татварын хэлтэст хандив 300.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.01.28  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  300.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.07.01  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  500.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.07.09  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.09.07  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  300.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.09.26  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  204.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.09.27  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  300.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.09.28  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  400.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.09.29  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  602.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.10.07  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  5,000.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.10.07  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  75.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК  2011.07.22  Норовлин   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  100.0 Хэнтий 
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Дацан трейд ХХК  2011.05.25  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  300.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.05.25  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  840.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.05.31  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  500.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.06.03  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,500.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.06.14  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  855.4 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.06.14  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  750.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.06.15  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  3,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.06.15  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.06.22  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  9.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.07.04  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  4,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.07.07  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  960.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.07.20  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  4,160.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.08.03  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,160.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.08.30  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.09.06  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  650.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.09.20  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  500.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.09.28  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  700.0 Увс 

Дацан трейд ХХК  2011.04.15  Тариалан  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  5,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК-ийн дүн     40,965.4   

Доншен Газрын тос 
ХХК 

2011.05.26 
Газрын тосны 
газар 

хандив 35,169.4 Улаанбаатар 

Доншен Газрын тос 
ХХК 

2011.08.26 Зүүнбаян Татварын хэлтэст хандив 2,000.0 Дорноговь 

Доншен Газрын тос ХХК-ийн дүн     37,169.4   

Дун юань ХХК 2011.12.28 Номгон  ИТХ-д хандив  300.0 Өмнөговь  

Дун юань ХХК 2011.01.17 Номгон  ЗДТГ-д хандив  400.0 Өмнөговь  

Дун юань ХХК 2011.05.19 БГД 20-р хороо  Хандив 100.0 Улаанбаатар  

Дун юань ХХК 2011.09.01 
Цагдаагийн 
ерөнхий газар 

Хандив 1,000.0 Улаанбаатар  

Дун юань ХХК 2011.07.08 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

Хандив 3,000.0 Улаанбаатар  

Дун юань ХХК 2011.09.21 АМГ Хандив 6,000.0 Улаанбаатар  

Дун юань ХХК-ийн дүн     10,800.0   

Дун-Эрдэнэ ХХК 2011.07.05 Баяндун 
Гүний худаг гаргаж өгсөн /худгийн 
труба/ 

5,250.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 2011.07.06 Баяндун 
Гүний худаг гаргаж өгсөн /худгийн 
насос/ 

250.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 2011.07.28 Баяндун 
Гүний худаг гаргаж өгсөн /шатахууны 
үнэ/ 

2,270.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 2011.09.12 Баяндун суврагын урьдчилгаа 4,200.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 2011.09.13 Баяндун 
3 том сумын танилцуулах самбар хийж 
өгсөн 

5,410.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 2011.09.30 Баяндун суврагын үлдэгдэл 2,800.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК-ийн дүн      20,180.0   

Жамп-Алт ХХК 2011.06.17 Аймаг 
Өгөөж санд сургалтын зардалд 
дэмжлэг 

750.0 Баянхонгор 

Жамп-Алт ХХК 2011.07.21 Аймаг  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  20,000.0 Баянхонгор 

Жамп-Алт ХХК 2011.03.31 Баяндун   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  3,000.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК 2011.05.10 Баяндун   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  3,000.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК 2011.08.08 Баяндун   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,500.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК 2011.09.16 Баяндун   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  4,500.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК-ийн дүн      32,750.0   

Жей Кей Эм Кей ХХК 2011.05.02 Баян  БОХНС-д хандив 500.0 Төв 
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Жей Кей Эм Кей ХХК 2011.07.08 Орхонтуул  ЗДТГ хандив 3,200.0 Сэлэнгэ 

Жей Кей Эм Кей ХХК 2011.08.20 Аймаг Байгаль хамгаалах санд хандив 200.0 Төв 

Жей Кей Эм Кей ХХК-ийн дүн     3,900.0   

Жи Эл Ди Ви ХХК  2011.06.10 Даланжаргалан 80-н жилийн ойд хандив  5,000.0 Дорноговь  

Жи Эл Ди Ви ХХК-ийн дүн     5,000.0   

Жинхуа-Орд ХХК 2011.06.28 Бор-Өндөр Наадмын хандив  5,000.0 Хэнтий  

Жинхуа-Орд ХХК-ийн дүн     5,000.0   

Жотойн бажууна ХХК 2011.07.27 Заамар   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  1,500.0 Төв 

Жотойн бажууна ХХК 2011.10.26 Заамар  Алтан заамар санд хандив 3,000.0 Төв 

Жотойн бажууна ХХК-ийн дүн     4,500.0   

Зараяа Холдингс 
ХХК 

2011.01.20 Өргөн  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Дорноговь 

Зараяа Холдингс 
ХХК 

2011.02.21 Эрдэнэ  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 5,000.0 Дорноговь 

Зараяа Холдингс 
ХХК 

2011.05.16 Улаанбадрах  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,500.0 Дорноговь 

Зараяа Холдингс 
ХХК 

2011.08.15 Улаанбадрах  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Дорноговь 

Зараяа Холдингс 
ХХК 

2011.05.27 Улаанбадрах  ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 150.0 Дорноговь 

Зараяа Холдингс 
ХХК 

2011.04.22 Дашбалбар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,500.0 Дорнод 

Зараяа Холдингс ХХК-ийн дүн     13,150.0   

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.01.03 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 2,519.6 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.05.09 ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн бус / 9,528.0 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.05.23 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.05.24 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 2,250.0 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.07.05 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 100.0 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.08.22 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 500.0 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.12.15 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 5,000.0 Улаанбаатар 

Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2011.06.28 Хатанбулаг  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 200.0 Дорноговь 

Зон Хэн Юу Тиан ХХК-ийн дүн     30,097.6   

Зө Юү Э ХХК  2011 он  Дархан  1-р багт хандив  2,500.0 Хэнтий  

Зө Юү Э ХХК  2011 он  Дархан  Наадамд хандив  2,000.0 Хэнтий  

Зө Юү Э ХХК  2011 он  Дархан  Худаг гаргахад  20,000.0 Хэнтий  

Зө Юү Э ХХК-ийн дүн      24,500.0   

Илтгоулд ХХК 2011 он Аймаг Театрт хандив /Мөнгөн / 200.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2011 он  Заамар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2011 он Заамар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,500.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2011 он Заамар  Цагдаагийн хэсэгт хандив /Мөнгөн / 500.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2011 он Заамар  Цагдаагийн хэсэгт хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Төв 
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Илтгоулд ХХК 2011 он Заамар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 700.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2011 он Заамар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2011 он Баянчандмань  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК-ийн дүн      18,900.0   

Их монгол майнинг 
ХХК 

2011.06.03 Цогтовоо  Хандив 500.0 Дундговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 

2011.06.03 Өлзийт  Хандив 500.0 Дундговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 

2011.05.23 Мандал-Овоо Хандив 3,000.0 Өмнөговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 

2011.07.08 Мандал-Овоо Хандив 1,000.0 Өмнөговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 

2011.06.14 Аймаг Онцгой байдлын газарт Хандив 174.9 Өмнөговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 

2011.12.14 Мандал-Овоо Хандив 197.0 Өмнөговь 

Их монгол майнинг ХХК-ийн дүн      5,371.9   

Казмон контакт ХХК 2011.05.30 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Дорноговь 

Казмон контакт ХХК 2011.06.14 Ногооннуур ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2,000.0 Баян-Өлгий 

Казмон контакт ХХК 2011.06.17 Орхонтуул ЗДТГ 80 жил ойн хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Сэлэнгэ 

Казмон контакт ХХК 2011.06.17 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Дорноговь 

Казмон контакт ХХК 2011.05.23 Орхонтуул ЗДТГ 80 жил ойн хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Сэлэнгэ 

Казмон контакт ХХК 2011.05.23 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Дорноговь 

Казмон контакт ХХК 2011.07.28 Баянхутаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Хэнтий  

Казмон контакт ХХК 2011.08.18 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Дорноговь 

Казмон контакт ХХК 2011.08.25 Даланжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Дорноговь 

Казмон контакт ХХК 2011.09.21 Ногооннуур ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 3,000.0 Баян-Өлгий 

Казмон контакт ХХК 2011 он Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,200.0 Баян-Өлгий 

Казмон контакт ХХК 2011.10.01 Даланжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 28,200.0 Дорноговь 

Казмон контакт ХХК-ийн дүн     61,400.0   

Камейкс  ХХК 2011.05.09 Шаамар 50-н жилийн ойд хандив  1,000.0 Сэлэнгэ  

Камейкс  ХХК-ийн дүн     1,000.0   

Капкорп Монголиа 
ХХК 

2011.11.01 ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн бус / 2,525.0 Улаанбаатар 

Капкорп Монголиа ХХК-ийн дүн      2,525.0   

Каскейд майнинг 
ХХК 

2011.11.29 Сүхбаатар   Тахилгын хандив  8,000.0 Сүхбаатар  

Каскейд майнинг ХХК-ийн дүн      8,000.0   

Кожеговь ХХК 2011.04.27 Зүүнбаян  Соёлын төвд хандив /Мөнгөн бус / 1,618.7 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2011.09.23 Эрдэнэцагаан  Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн бус / 10,880.0 Сүхбаатар 

Кожеговь ХХК 2011.09.23 Улаанбадрах  Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн бус / 6,900.0 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2011.08.22 Эрдэнэцагаан  Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн бус / 3,174.9 Сүхбаатар 

Кожеговь ХХК 2011.11.30 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх 
төв 

Хандив /Мөнгөн бус / 1,408.0 Улаанбаатар 

Кожеговь ХХК 2011.11.08 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх 
төв 

Хандив /Мөнгөн бус / 5,520.0 Улаанбаатар 

Кожеговь ХХК 2011.11.30 Улаанбадрах  Сургуульд хандив /Мөнгөн бус / 1,648.0 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2011.11.18 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх 
төв 

Хандив /Мөнгөн бус / 2,015.0 Улаанбаатар 

Кожеговь ХХК 2011.11.25 Улаанбадрах  Сургуульд хандив /Мөнгөн бус / 550.0 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2011.12.01 Улаанбадрах  Сургуульд хандив /Мөнгөн бус / 699.8 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2011.11.30 Улаанбадрах  Сургуульд хандив /Мөнгөн бус / 2,070.0 Дорноговь 
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Кожеговь ХХК 2011.12.01 Улаанбадрах  Сургуульд хандив /Мөнгөн бус / 1,775.9 Дорноговь 

Кожеговь ХХК-ийн дүн     38,260.2   

Коммод ХХК 2011.06.18 Эрдэнэ  ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 6,637.6 Дорноговь 

Коммод ХХК-ийн дүн      6,637.6   

Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

2011.09.08 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

15 жилийн ойд хандив /Мөнгөн / 500.0 Улаанбаатар 

Кью Жи Экс Монгол ХХК-ийн дүн      500.0   

Лутчулуу ХХК 2011.06.03 Аймаг 
Татварын хэлтэст Цэцэрлэгжилт 
хандив  

5,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.06.14 Аймаг 
Татварын хэлтэст Цэцэрлэгжилт 
хандив  

5,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.06.16 Аймаг Хот тохижилт хандив  3,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.06.21 Аймаг 
Татварын хэлтэст Цэцэрлэгжилт 
хандив  

5,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.09.22 Аймаг Татварын хэлтэст хандив  400.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.09.26 Аймаг Гадаад ИАСГ хандив  400.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.10.25 Аймаг 
Татварын хэлтэст Цэцэрлэгжилт 
хандив  

543.8 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.05.17 Бор-Өндөр Борөндөр төсөлд хандив  8,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.07.25 Бор-Өндөр Наадамд хандив  6,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.08.04 Бор-Өндөр Наадамд хандив  4,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.03.10 Дархан БОХ санд хандив  400.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.07.01 Дархан Хандив  1,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК 2011.10.27 Дархан Хандив  2,000.0 Хэнтий  

Лутчулуу ХХК-ийн дүн      40,743.8   

М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

2011.05.24 
Газрын тосны 
газар  

70 жилийн ойд хандив  12,210.5 Улаанбаатар 

М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

2011.12.15 
Газрын тосны 
газар  

Шинэ жилд хандив  3,000.0 Улаанбаатар 

М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

2011.12.16 
Газрын тосны 
газар  

Хүслийн ундаа 408ш хандив 244.8 Улаанбаатар 

М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

2011.12.17 
Газрын тосны 
газар  

Чингис 0.75л 60ш хандив 685.2 Улаанбаатар 

М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

2011.12.16 
Газрын тосны 
газар  

Tiger, Sengur пиво-200ш хандив 223.7 Улаанбаатар 

М Си Эс петро монголиа ХХК-ийн дүн      16,364.2   

Магнай трейд ХХК 2011 он 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн/ 2,500.0 Улаанбаатар 

Магнай трейд ХХК-ийн дүн      2,500.0   

Марко поло ХХК 2011 он Бигэр ЗДТГ гэрэлтүүлэгт хандив /Мөнгөн/ 25,000.0 Говь-Алтай 

Марко поло ХХК 2011 он Бигэр ЗДТГ халаалт хандив /Мөнгөн/ 5,000.0 Говь-Алтай 

Марко поло ХХК 2011 он Бигэр ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Говь-Алтай 

Марко поло ХХК-ийн дүн      31,000.0   

Могойн гол ХК 2011.06.28 Цэцэрлэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Хөвсгөл  

Могойн гол ХК 2011.06.03 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 300.0 Хөвсгөл 

Могойн гол ХК 2011.12.28 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 200.0 Хөвсгөл 

Могойн гол ХК-ийн дүн      1,500.0   

Мон полимет ХХК 2011.03.24 ГХЯам Хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Улаанбаатар 

Мон полимет ХХК 2011 он Заамар ЗДТГ хандив мөнгөн 23,000.0 Төв 

Мон полимет ХХК 2011 он Заамар ЗДТГ хандив мөнгөн бус 7,000.0 Төв 

Мон полимет ХХК 2011 он Бүрэгхангай ЗДТГ-ын оффис барих мөнгөн бус 271,600.0 Булган 

Мон полимет ХХК-ийн дүн      311,600.0   

Мон-Ажнай ХХК 2011 он Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 3,000.0 Хөвсгөл 

Мон-Ажнай ХХК 2011 он Бүрэнтогтох  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Хөвсгөл 
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Мон-Ажнай ХХК-ийн дүн      5,000.0   

Монгол Алт Мак ХХК 2011.07.27 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 100,000.0 Дорнод 

Монгол Алт Мак ХХК 2011.02.17 Сэргэлэн ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 250,000.0 Төв  

Монгол Алт Мак ХХК 2011.05.17 Мандах ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 11,255.0 Дорноговь 

Монгол Алт Мак ХХК 2011.09.23 Баянжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 3,000.0 Дундговь 

Монгол Алт Мак ХХК 2011.10.20 Даланжаргалан  
120 ортой хүүхдийн цэцэрлэг үлдэгдэл 
сан-лт барилгын мат-лаар-мөнгөн бус 

1,023,000.0 Дорноговь 

Монгол Алт Мак ХХК-ийн дүн      1,387,255.0   

Монгол жүюаньли 
ХХК 

2011 Түмэнцогт Мөнгөн бус хандив 6,614.4 Сүхбаатар 

Монгол жүюаньли ХХК-ийн дүн      6,614.4   

Монгол металл 
майнинг ХХК 

2011.12.23 Бүрэгхангай Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,000.0 Булган 

Монгол металл 
майнинг ХХК 

2011.11.04 
"Булган АЗЗА" 
ТӨХК 

Замын эвдрэлийг засварлах 22,000.0 Булган 

Монгол металл майнинг ХХК-ийн дүн     23,000.0   

Монгол ураниум 
ресурс ХХК 

2011.07.22 Аймаг ЗДТГ аймгийн 80-н жилийн хандив 5,000.0 Дорноговь 

Монгол ураниум ресурс ХХК-ийн дүн     5,000.0   

Монголбалгоргео 
ХХК 

2011 он Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Баянхонгор 

Монголбалгоргео 
ХХК 

2011 он Галуут ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2,100.0 Баянхонгор 

Монголбалгоргео ХХК-ийн дүн      12,100.0   

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.04.26 Аймаг ЗДТГ хандив 3,000.0 Дундговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.06.16 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх санд хандив 5,000.0 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.05.30 Өргөн  Сургуульд хандив 2,582.5 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.04.25 Баянжаргалан  
ЗДТГ ойн арга хэмжээнд хандив 
/Мөнгөн / 

2,000.0 Дундговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.06.14 Наранбулаг  Сум хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн / 20,000.0 Увс 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.07.07 Бор-Өндөр  
ЗДТГ цэцэрлэгт хүрээлэн барих 
санхүүжилтэд хандив /Мөнгөн / 

25,474.0 Хэнтий 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.06.16 Айраг  ЗДТГ-т ойн хандив /Мөнгөн / 1,500.0 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.09.12 Заамар  Алтан Заамар санд хандив /Мөнгөн / 17,366.0 Төв 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.01.06 Айраг Сум хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн / 300.0 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.08.03 Бор-Өндөр  ЗДТГ-т сумын ойн хандив /Мөнгөн / 4,000.0 Хэнтий 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.07.19 Айраг  ЗДТГ-т хандив /Мөнгөн / 500.0 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 

2011.07.27 Дархан  ЗДТГ-т наадмын хандив /Мөнгөн / 500.0 Хэнтий 

Монголросцветмет ХХК-ийн дүн       82,222.5   

Монголрудпром ХХК 2011.09 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 500.0 Хэнтий 

Монголрудпром ХХК 2011.12.21 Биндэр  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 500.0 Хэнтий 

Монголрудпром ХХК-ийн дүн      1,000.0   

Мондулаан трейд 
ХХК 

2011.06.29 Архуст ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн / 500.0 Төв 

Мондулаан трейд 
ХХК 

2011.08.19 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 4,000.0 Төв 

Мондулаан трейд 
ХХК 

2011.08.23 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 982.0 Төв 

Мондулаан трейд 
ХХК 

2011.08.23 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 886.0 Төв 

Мондулаан трейд 
ХХК 

2011.08.23 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 886.0 Төв 

Мондулаан трейд 
ХХК 

2011 он Заамар ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 35,000.0 Төв 

Мондулаан трейд ХХК-ийн дүн      42,254.0   

МоЭнКо ХХК 2011.05.23 ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Улаанбаатар 

МоЭнКо ХХК 2011.09.01 ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Улаанбаатар 
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МоЭнКо ХХК 2011.09.22 АМГ Хандив /Мөнгөн / 4,800.0 Улаанбаатар 

МоЭнКо ХХК 2011.11.18 ГИХАЭГ Хандив 5,860.8 Улаанбаатар 

МоЭнКо ХХК 2011.03.20 Мөнххайрхан Сургуульд хандив /Мөнгөн / 300.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.09.26 Аймаг Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн / 3,988.0 Говь-Алтай 

МоЭнКо ХХК 2011.09.21 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст хандив /Мөнгөн 
бус/ 

630.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.04.11 Дарви Сум хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.06.02 Мөст Сум хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн / 40,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.06.03 Дарви ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 16,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.06.03 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.06.08 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.06.30 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн/ 2,990.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.07.01 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 15,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.07.15 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 8,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.08.21 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 20,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.07.08 Дарви ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 873.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.10.18 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 57,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.11.14 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 8,450.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.11.15 Дарви ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 14,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.12.12 Цэцэг 
ЗДТГ-т 14400 литр дизель түлш 
/Мөнгөн бус/ 

28,800.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК 2011.09.01 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 57,000.0 Ховд 

МоЭнКо ХХК-ийн дүн      300,691.8   

Мөнх ноён суварга 
ХХК 

2011.06.16 Баян-Овоо Мөнгөн хандив 9,000.0 Өмнөговь 

Мөнх ноён суварга 
ХХК 

2011.09.05 Баян-Овоо Мөнгөн бус хандив 6,412.1 Өмнөговь 

Мөнх ноён суварга ХХК-ийн дүн      15,412.1   

Нордвинд ХХК 2011 он Галшар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 4,000.0 Хэнтий 

Нордвинд ХХК 2011 он Галшар  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2,000.0 Хэнтий 

Нордвинд ХХК 2011 он 

Зүүн өмнөд 
бүсийн 
цахилгаан 
түгээх станц 

Хандив /Мөнгөн / 200.0 Хэнтий 

Нордвинд ХХК-ийн дүн      6,200.0   

Ододгоулд ХХК 2011.08.03 Бөмбөгөр  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 21,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.05.10 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 30,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.06.27 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 30,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.09.28 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 40,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.05.10 Аймаг 
Үйлдвэрлэл дэд бүтэц, Байгаль орчин 
бодлого зохицуулалтын хэлтэст хандив 

2,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.04.11 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 3,200.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.05.06 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 6,200.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.07.30 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 5,400.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.09.10 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 7,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.01.12 Бөмбөгөр  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.02.15 Бөмбөгөр  ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 870.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.06.16 Бууцагаан  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 12,500.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.07.25 Бууцагаан  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 12,500.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.10.20 Бөмбөгөр ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 5,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2011.10.20 Бөмбөгөр  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 5,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК-ийн дүн      181,670.0   

Олон овоот гоулд 
ХХК 

2011.06.17 Мандал-Овоо 
Сумын тахилгат овооны наадмын ү.а-
нд 

2,000.0 Өмнөговь 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Олон овоот гоулд 
ХХК 

2011.06.20 
Уул уурхайн 
аврах алба 

60-н жилийн ойд 300.0 Улаанбаатар 

Олон овоот гоулд 
ХХК 

2011.12.27 Мандал-Овоо ЗДТГ-ын албан хүсэлтийн дагуу 15,000.0 Өмнөговь 

Олон овоот гоулд 
ХХК 

2011.03.31 Мандал-Овоо Мөнгөн хандив, дэмжлэг 570.0 Өмнөговь 

Олон овоот гоулд ХХК-ийн дүн      17,870.0   

ОНТРЭ ХХК 2011.07.04 Баян-Овоо 
Цагдаагийн хэсэгт Пургон машин 
хандив /Мөнгөн бус/ 

15,000.0 Өмнөговь 

ОНТРЭ ХХК 2011.09.26 Баян-Овоо ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 15,000.0 Өмнөговь 

ОНТРЭ ХХК 2011.07.25 Ханбогд  Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн / 15,400.0 Өмнөговь 

ОНТРЭ ХХК-ийн дүн      45,400.0   

Орчлон орд ХХК 2011.06.22 Хатанбулаг Сум хөгжлийн санд 3,000.0 Дорноговь 

Орчлон орд ХХК 2011.06.15 Хатанбулаг Сум хөгжлийн санд 400.0 Дорноговь 

Орчлон орд ХХК 2011.08.04 Хатанбулаг Сум хөгжлийн санд 200.0 Дорноговь 

Орчлон орд ХХК 2011 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 200.0 Дорноговь 

Орчлон орд ХХК 2011 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 500.0 Дорноговь 

Орчлон орд ХХК 2011 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 200.0 Дорноговь 

Орчлон орд ХХК-ийн дүн       4,500.0   

Оюу толгой ХХК 2011.03.07 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

662,453.2 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.04.11 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

448,500.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.06.10 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

124,200.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.07.10 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

1,691.1 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.07.10 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

1,043,260.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.07.22 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

149,500.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.08.10 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

32,457.6 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.09.28 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

2,254.7 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.10.27 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

299,000.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.12.01 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

279,367.6 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.12.08 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

12,300.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.11.05 
Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын газар 

 Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр  

1,043,259.9 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.02.25 ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

1,135,464.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.03.18 ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

630,297.3 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.03.31 ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

1,746,906.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.05.26 ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

357,296.5 Улаанбаатар 
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Оюу толгой ХХК 2011.10.26 ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

584,175.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.12.13 ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

1,373,239.2 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.10.17 ХХҮГ 
Ажил олгогчдын хэлэлцүүлгийн 
зардалд 

52,520.9 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.10.26 ГИХАЭГ 10-н жилийн ойн хандив 5,000.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.10.05 МХЕГ Toyota LC-200 petrol, automatic  99,799.2 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.10.05 МХЕГ Toyota LC 200 petrol manual 114,000.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.07.03 Аймаг 
Аймгийн нийгмийн хөгжлийн бодлогын 
хэлтэст мөнгөн хандив, дэмжлэг 

180.5 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.07.16 Аймаг 
Монголын параолимпийн хороонд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

500.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.09 Аймаг 1-р сургуульд мөнгөн хандив, дэмжлэг 820.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.09.15 Аймаг Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.07.25 Номгон  
Сумын эмнэлэгт мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

1,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.07.25 Аймаг ЗДТГ мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,200.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.07.15 Аймаг 
Хүүхдийн төлөө төвд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

1,250.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.04.15 Аймаг Сургуульд мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,500.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.09 Аймаг 
1-р сургуульд ботгон тэмээ бүжгийн 
хамтлаг-т 

2,472.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.06.22 Аймаг Эрүүл мэндийн газарт хандив 3,275.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.08.25 Аймаг 4-р сургуульд мөнгөн хандив, дэмжлэг 3,894.6 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.07.30 Аймаг БОАЖГазарт мөнгөн хандив, дэмжлэг 5,400.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.02 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

600,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.22 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

11,744.2 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.09.02 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

4,495.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.10.19 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

5,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.10.14 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

22,246.8 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.11.06 Даланзадгад 2ш хогийн машин, 10 ш чингэлэг 121,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.07.12 Даланзадгад 8 зөөврийн компьютер 6,650.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.03.09 Даланзадгад Camer-ком,проектор, 8,205.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.11.03 Даланзадгад Студийн тоног төхөөрөмжүүд 6,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.02 Даланзадгад Үзлэг хийх тоног төхөөрөмж 1,585.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.30 Даланзадгад Хаягдал төмөр 20.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.02.17 Баян-Овоо Тэмээний баяр 500.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.25 Баян-Овоо Овоо тахилагат 500.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.08.25 Баян-Овоо Газар зүйн кабинет тохижуулахад 4,894.2 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.15 Манлай 
УБ-аас сургуулийн тоног төхөөрөмж 
авахад түлшний үнэ 

397.3 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.25 Манлай Овоо тахилагат 500.0 Өмнөговь 
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Оюу толгой ХХК 2011.08.25 Манлай Газар зүйн кабинет тохижуулахад 4,742.5 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.02.17 Ханбогд Тэмээний баяр 500.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.11 Ханбогд Овоо тахилгат 1,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.06.06 Ханбогд Овоо тахилгат 1,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.08.23 Ханбогд Бүжгийн хувцас 3,000.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.10.17 Ханбогд 1000 ботгоны баярт 6,500.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.08.25 Ханбогд Газар зүйн кабинет тохижуулахад 10,638.3 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.08.17 Ханбогд Цэцэрлэгийн өргөтгөлд 45,743.5 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.10.27 Ханбогд Britanica толь 60,991.3 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.03.13 Баян-Овоо Britanica толь 410.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.09.04 Баян-Овоо түлш 57,422.8 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК  2011.03.15  Баян-Овоо түлш 59,109.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.21 Баян-Овоо түлш   59,100.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.06.11 Баян-Овоо Удирдах ажилтны сургалт  825.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.03.13 Манлай Britanica толь 410.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК  2011.03.12  Манлай түлш 52,595.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.09.01 Манлай түлш 55,515.2 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.01 Манлай түлш   61,407.4 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.03 Ханбогд 1тонн усны сав 50.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК  2011.05.05  Ханбогд 4 ханат хээрийн гэр 300.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.03.12 Ханбогд Britanica толь 410.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.09.12 Ханбогд Ажлын хувцас 3,728.9 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.03.26 Ханбогд Брошур хэвлэхэд 18.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.02.11 Ханбогд Комьпютер-10ш 350.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК  2011.03.25  Ханбогд түлш 168,699.3 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.09.04 Ханбогд түлш 208,515.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.12.04 Ханбогд түлш   123,195.0 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.19 Ханбогд хөгжмийн зэмсэг 4,313.4 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.05.19 Ханбогд хөгжмийн зэмсэг 1,034.3 Өмнөговь 

Оюу толгой ХХК 2011.04.21 
Замын 
цагдаагийн 
ерөнхий газар  

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.06.29 МҮОНРТ  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  346,800.0 Улаанбаатар 

Оюу толгой ХХК 2011.05.31 МСҮТ  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  4,938.0 Говьсүмбэр 

Оюу толгой ХХК-ийн дүн      12,357,433.9   

Өрмөн-Уул ХХК 2011.03.01 Бүрэгхангай   Хамтран ажиллах гэрээний дагуу  5,000.0 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК 2011.03.17 Аймаг ЗДТГ хандив 8,000.0 Сүхбаатар 

Өрмөн-Уул ХХК 2011.03.18 Бүрэгхангай  ЗДТГ хандив 5,000.0 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК 2011.05.18 Бүрэгхангай ЗДТГ хандив 3,000.0 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК 2011.06.04 Бүрэгхангай  Иргэдийн сум хөгжүүлэх санд хандив 21,920.0 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК 2011.09.06 Бүрэгхангай   ЗДТГазарт ахмадуудын баярт хандив  2,000.0 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК 2011.12.05 Бүрэгхангай  Хандив 119,022.6 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК-ийн дүн      163,942.6   

Пенинсуламайнинг 
ХХК 

2011.07.05 Баянгол 
 Цагдаагийн хэлтэст хандив гадна 
тохижилтын хандив  

400.0 Сэлэнгэ 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Пенинсуламайнинг ХХК-ийн дүн      400.0   

Петро Матад ХХК 2011.05.04 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 10,000.0 Улаанбаатар 

Петро Матад ХХК 2011.05.26 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 2,293.0 Улаанбаатар 

Петро Матад ХХК 2011.12.22 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 2,500.0 Улаанбаатар 

Петро Матад ХХК 2011.05.04 Аймаг Цагдаагийн хэлтэст хандив /Мөнгөн / 1,576.7 Сүхбаатар 

Петро Матад ХХК 2011.05.26 Матад  
Хүүхдийн цэцэрлэгт тоглоомын 
хандив/Мөнгөн бус/ 

10,550.0 Дорнод 

Петро Матад ХХК 2011.12.22 Эрдэнэцагаан  
Хүүхдийн цэцэрлэгт тоглоомын 
хандив/Мөнгөн бус/ 

10,550.0 Сүхбаатар  

Петро Матад ХХК 2011.06.17 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 1,000.0 Дорнод 

Петро Матад ХХК 2011.10.10 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 7,000.0 Улаанбаатар 

Петро Матад ХХК-ийн дүн      45,469.7   

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-04 Матад Хандив /Мөнгөн / 36,126.6 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-05 ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн бус / 19,056.0 Улаанбаатар 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-05 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн / 61,976.0 Улаанбаатар 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-05 Матад ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 3,392.0 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-05 Матад ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 945.0 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-07 Аймаг Цагдаагийн хэлтэст хандив  /Мөнгөн/ 2,000.0 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-07 Халхгол Цагдаагийн хэсэгт хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-07 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 87,437.0 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-08 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 56,344.9 Дорнод 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-09 
Газрын тосны 
газар 

Хандив / Мөнгөн / 3,800.0 Улаанбаатар 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-12 ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн / 5,000.0 Улаанбаатар 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-12 ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн / 9,000.0 Улаанбаатар 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-12 
Газрын тосны 
газар 

Хандив / Мөнгөн / 13,754.5 Улаанбаатар 

Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

2011-12 Матад ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 6,450.0 Дорнод 

Петрочайна дачин тамсаг ХХК-ийн дүн      307,282.0   

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.01.26 Ноён  ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 600.0 Өмнөговь  

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.05.10 Ноён  ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 800.0 Өмнөговь  

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.04.04 Ноён  ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 1,630.0 Өмнөговь  

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.06.24 Алтанширээ ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 300.0 Дорноговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.03.21 Ноён  ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 1,238.1 Өмнөговь  

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.11.24 Баян ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 1,551.8 Төв 

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.12.22 Архуст ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 198.0 Төв 

Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

2011.10.19 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх 
төв 

Хандив тавилга /Мөнгөн бус/ 161.1 Улаанбаатар 

Пибоди винсвэй ресорсиз ХХК-ийн дүн 
  

    6,479.0   

Редхил Монголиа 
ХХК 

  Түшиг Сумын төслийн санхүүжилт 9,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа   Түшиг Сумын төслийн санхүүжилт 13,000.0 Сэлэнгэ 
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
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нэр 
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төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

ХХК 

Редхил Монголиа 
ХХК 

  Түшиг Сумын төслийн санхүүжилт 460.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.03.07 Аймаг ЗДТГ-т орон нутгийн хандив 40,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.03.10 Аймаг 
ХЦ-ийн 0234-р салбарт хилчдийн байр 
засварлах хүсэлтээр хандив 

2,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.03.25 Аймаг 
ХЦ-ийн 0234-р салбарт хүсэлтийн 
дагуу мөнгөн туслалцаа /Хилийн 
заставын орон сууцны/ 

1,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.04.29 Цагаан нуур Сум хөгжүүлэх санд хандив 5,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.04.30 Аймаг 
Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 
зорилгоор 21 оперийн сургалтын 
үлдэгдэл төлбөр  

4,352.7 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.04.30 Түшиг 
04 тоот дараа тайлан-гаас Түшиг сум 
ОХАжилтны өрөөний засварт 

230.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.05.27 Түшиг Товхан уул тахих ёслолд хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.06.08 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст Сэлэнгэ аймгийн 
80-н жилийн ойн хандив 

3,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.06.10 Түшиг Цагдаагийн газарт хандив 2,500.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.06.21 Зүүнбүрэн 
Nissan Urban автобусны үлдэгдэл 
төлбөр хандив 

23,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.07.01 Зүүнбүрэн 
Үндэсний бөхийн холбооны наадмын 
бэлтгэл ажлын хандив 

500.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.07.06 Түшиг Баяр наадмын ажиллагаанд хандив 3,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.07.18 Аймаг 
Сэлэнгэ аймгийн 80-н жилийн ойд 
хандив 

60,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.09.01 
Уул уурхайн 
Аврах алба 

Мөнгөн  хандив 10,000.0 Улаанбаатар 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.09.21 Түшиг БОБайцаагчид мөнгөн хандив 300.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.09.30 Түшиг 
Сумын ЗДТГазрын хүсэлтээр 200 л ДТ 
олгов 

281.4 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.09.30 Аймаг 
ХЦ-ийн 0234-р салбарт хилийн цэрэгт 
87.89 л ДТ хандивлав 

123.7 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.09.30 Түшиг 
Сумын 3.5 км замын ажлыг хүлээж 
авсан актаар зардалд 

40,948.5 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.10.14 Зүүнбүрэн Сум хөгжүүлэх санд хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.10.31 Түшиг 
Сумын ЗДТГазрын хүсэлтээр 200 л ДТ 
олгов 

295.1 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.11.04 Түшиг Сумын замын гэрэлтүүлгийн төлбөрт  10,000.0 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа 
ХХК 

2011.13.31 Сүхбаатар 8-р багийн иргэдэд мөнгөн бус хандив 986.8 Сэлэнгэ 

Редхил Монголиа ХХК-ийн дүн      231,978.2   

Самтон Морис ХХК 2011.04.08 Шарга  ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 500.0 Говь-Алтай 

Самтон Морис ХХК 2011.06.13 Аймаг ЗДТГ 70 жилийн ойн хандив /Мөнгөн/ 500.0 Дундговь 

Самтон Морис ХХК 2011.06.13 Эрдэнэдалай  Сум хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Дундговь 

Самтон Морис ХХК 2011.08.23 Завханмандал  ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Завхан 

Самтон Морис ХХК-ийн дүн      3,000.0   

Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

2011.12.14 
Газрын тосны 
газар 

Шинэ жилийн хандив 2,000.0 Улаанбаатар 

Сансарын геологи хайгуул ХХК-ийн 
дүн  

    2,000.0   

Саусгоби сэндс ХХК 2011.08.25 
Стандарчилал 
хэмжилзүйн 
газар 

Вэб сайт хийх зардалд дэмжлэг 1,000.0 Улаанбаатар 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.04 ГИХАЭГ 10 жилд хандив 1,500.0 Улаанбаатар 
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Компанийн нэрс Огноо 
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нэр 
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төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.19 Аймаг 
Овоот толгойн цэргийн анги /0243/-д 45 
хүний суудалтай автобус 

32,059.5 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.19 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 752.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.29 Аймаг 
Овоот толгойн 0243-р цэргийн ангид 
Аккумлятор, дугуй 

2,978.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.01 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 188.5 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.04 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 52.2 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.07 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 4,845.5 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.07.20 Аймаг 80-н жилийн ойн баярт хандив 20,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.13 Даланзадгад 
Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
явган аялалд дэмжлэг 

100.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.02.09 Баян-Овоо Тэмээний баяр-т хандив 5,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011 он Гурван тэс Хүүхдийн цэцэрлэгт хандив 362,128.8 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.07.05 Гурван тэс 80-н жилийн ойн баярт хандив 1,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.07.07 Өлзийт  Бохирын машины үнэ 8,000.0 Дундговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.08.16 Ханхонгор Мөнгөн бус хандив 500.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.14 Гурван тэс Цагдаагийн тасагт авто машины үнэ 13,500.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.26 Гурван тэс Дааганы уралдааны байны хандив 370.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.30 Сэврэй Мал хамгаалах санд тусламж 5,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.09 Гурван тэс Мал хамгаалах санд тусламж 5,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.01.31 Тэс  Хандив-нүүрс 420 тонн-1 сар 13,540.3 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.01.31 Ноён Хандив-нүүрс 85 тонн-1 сар 2,740.3 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.01.31 Сэврэй Хандив-нүүрс 95 тонн-1 сар 3,062.7 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.01.31 Ноён  
Дизель түлшээр хандив-1-сар 1600 
литр 

2,108.9 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.02.28 Ноён Ноён суманд шатахуун хандив-80 литр 123.7 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.02.28 Гурван тэс Хандив-нүүрс 75 тонн-2 сар 2,417.9 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.02.28 Сэврэй Хандив-нүүрс 45 тонн-2 сар 1,450.7 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.03.31 Сэврэй Хандив-нүүрс 70 тонн-3 сар 2,256.7 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.03.31 Гурван тэс Хандив-нүүрс 115 тонн-3 сар 3,707.5 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.04.09 Гурван тэс Хандив-нүүрс 15 тонн-4 сар 483.6 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.04.11 Гурван тэс Хандив-нүүрс 10 тонн-4 сар 322.4 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.04.13 Сэврэй Хандив-нүүрс 10 тонн-4 сар 322.4 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.04.19 Ноён Худаг өрөмдөж өгөв 18,492.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.05.01 Гурван тэс Дизель түлшээр хандив-4-сар 185.6 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.05.31 Ноён Дизель түлшээр хандив-5-сар 290 литр 577.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.08.19 Ноён Малын хивэг тээвэрлэсэн төлбөр 8,621.4 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.01 Гурван тэс Тамгын газарт компьютер өгөв 348.6 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.01 Гурван тэс Тамгын газарт компьютер өгөв 348.6 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.01 Гурван тэс Тамгын газарт компьютер өгөв 320.1 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.01 Гурван тэс Тамгын газарт компьютер өгөв 430.8 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.09.29 Ноён Хандив-нүүрс 20 тонн-9 сар 644.8 Өмнөговь 
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Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.31 Гурван тэс Хандив-нүүрс 305 тонн-10ъ сар 9,837.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.31 Ноён Хандив-нүүрс 210 тонн-10 сар 6,773.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.10.31 Сэврэй Хандив-нүүрс 85 тонн-10 сар 2,741.4 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.30 Ноён Хандив-нүүрс 40 тонн-11 сар 1,289.6 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.30 Гурван тэс Хандив-нүүрс 490 тонн-11 сар 15,797.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.30 Сүмбэр Хандив-нүүрс 20 тонн-11 сар 644.8 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.11.30 Номгон Орос машин 22,660.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.02 Даланзадгад Прожектор 2,076.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.26 Гурван тэс Хандив-Өвс хивэг 4,079.2 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.23 Гурван тэс Хандив-Өвс боох олс 150.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.22 Гурван тэс Хандив-Өвс хивэг 352.4 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.31 Гурван тэс Хандив нүүрс-200 тонн-12 сар 6,447.8 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.31 Ноён Хандив нүүрс-40 тонн-12 сар 1,289.8 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2011.12.20 Сэврэй Худаг өрөмдөж өгөв 40,553.2 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК-ийн дүн 
  

    641,171.5   

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.02.21 Цагаан-Овоо Хандив 1,000.0 Дорнод 

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.04.08 Хүдэр Санхүүгийн дэмжлэг 3,000.0 Сэлэнгэ 

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.06.27 Аймаг Чулуун бүтээл 25,280.0 Дорнод 

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.07.07 Түвшинширээ Худгийн урьдчилгаа төлбөр хандив 8,400.0 Сүхбаатар 

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.08.02 Түвшинширээ Худгийн урьдчилгаа төлбөр хандив 4,800.0 Сүхбаатар 

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.08.11 Түвшинширээ Худгийн барилгын ажлын төлбөр 2,170.5 Сүхбаатар 

Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2011.12.11 Түвшинширээ Бэлэн мөнгөөр/Худагт хаяг хийлгэсэн 120.0 Сүхбаатар 

Сентерра гоулд Монголиа ХХК-ийн 
дүн  

    44,770.5   

Си Си И Эм ХХК 2011 Баян-Овоо Мөнгөн хандив, дэмжлэг 5,000.0 Өмнөговь 

Си Си И Эм ХХК-ийн дүн      5,000.0   

Синчи ойл ХХК 2011 Улаан-Уул Мөнгөн хандив, дэмжлэг 500.0 Хөвсгөл 

Синчи ойл ХХК-ийн дүн      500.0   

Сод газар ХХК 2011.02.28 Нийслэл ЗДТГ-т мөнгөн дэмжлэг 8,950.0 Улаанбаатар 

Сод газар ХХК 2011.01.19 Баяндалай  Ажилчдын томилолтын зардалд хандив 405.0 Өмнөговь 

Сод газар ХХК 2011.07.08 Тайшир Сум хөгжлийн санд 500.0 Говь-Алтай 

Сод газар ХХК 2011.03.22 Өргөн Сум хөгжлийн санд 300.0 Дорноговь 

Сод газар ХХК 2011.05.09 Сүхбаатар Сум хөгжлийн санд 200.0 Сүхбаатар 

Сод газар ХХК 2011  Дэлгэрэх Сум хөгжлийн санд 300.0 Дорноговь 

Сод газар ХХК-ийн дүн 
  

    10,655.0   

Сонор трейд ХХК 2011.10.12 Баянгол Булгийн эх тохижуулахад 1,000.0 Сэлэнгэ 

Сонор трейд ХХК-ийн дүн 
  

    1,000.0   

Таац мөрөн ХХК 2011.10.18 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 15,000.0 Төв 

Таац мөрөн ХХК 2011.08.18 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 500.0 Төв 

Таац мөрөн ХХК 2011.09.14 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 200.0 Төв 

Таац мөрөн ХХК 2011.09.17 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 500.0 Төв 

Таац мөрөн ХХК 2011.10.22 Багахангай 
Цагдаагийн тасагт мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

400.0 Улаанбаатар 

Таац мөрөн ХХК-ийн дүн 
  

    16,600.0   

Таван толгой ХК 2011 Цогтцэций ЗДТГ байрны тохижилт 18,000.0 Өмнөговь 

Таван толгой ХК 2011 Аймаг 11-р цэцэрлэгт хүүхдийн ор 1,200.0 Өмнөговь 
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Таван толгой ХК 2011 Баяндалай Сум хөгжүүлэх санд 2,500.0 Өмнөговь 

Таван толгой ХК 2011 Баян-Овоо Сум хөгжүүлэх санд 800.0 Өмнөговь 

Таван толгой ХК-ийн дүн 
  

    22,500.0   

Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2011.03.16 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 500.0 Дорноговь 

Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2011.03.29 Аймаг Ойд хандив 4,000.0 Дундговь 

Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2011.03.30 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 500.0 Дорноговь 

Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2011.05.23 Баянжаргалан Ойд хандив 4,000.0 Дундговь 

Тайшэн девелопмент 
ХХК 

2011.06.29 Даланжаргалан Шагайн холбоонд хандив 300.0 Дорноговь 

Тайшэн девелопмент ХХК-ийн дүн 
  

    9,300.0   

Терра энержи ХХК 2011 Ноён Мөнгөн хандив, дэмжлэг 40,000.0 Өмнөговь 

Терра энержи ХХК 2011 Ноён Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 899.8 Өмнөговь 

Терра энержи ХХК-ийн дүн 
  

    40,899.8   

Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2011.04.21 Баян Мөнгөн хандив, дэмжлэг 300.0 Төв 

Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2011.05.23 Баян Мөнгөн хандив, дэмжлэг 200.0 Төв 

Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2011.04.28 Баян Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2,000.0 Төв 

Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2011.06.15 Баян Овоо тахиахад хандив, дэмжлэг 100.0 Төв 

Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2011.04.22 Баянчандмагь 80-н жилийн ойн баярт хандив 1,000.0 Төв 

Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

2011.09.05 
Уул уурхайн 
Аврах алба 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 300.0 Улаанбаатар 

Төгрөг нуурын энержи ХХК-ийн дүн      3,900.0   

Тэн хун ХХК 2011 он Баян 
Баянбулаг 3-р багт мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

300.0 Төв 

Тэн хун ХХК 2011.05.20 ХХҮГ ХХҮГ-т хандив өгсөн 100.0 Улаанбаатар 

Тэн хун ХХК 2011.05.27 Жаргалант Цагдаагийн газарт хандив 4,000.0 Төв 

Тэн хун ХХК 2011.04.21  УУХХА Зааварчилагаа ном хэвлүүлэх үнэ 5,000.0 Улаанбаатар 

Тэн хун ХХК 2011.06.03 Жаргалант ИТХ-д мөнгөн хандив, дэмжлэг 200.0 Төв 

Тэн хун ХХК 
2011.09.01 

Жаргалант 
Баянбулаг сумын цэцэрлэгт мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

300.0 Төв 

Тэн хун ХХК 

2011.09.01 

Жаргалант 
Баянбулаг багийн сургуульд мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2,000.0 Төв 

Тэн хун ХХК 
2011.10.19 

Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

2,500.0 Төв 

Тэн хун ХХК 2011.03.28  Жаргалант  Сум хөгжүүлэх сан 1,500.0 Төв 

Тэн хун ХХК 2011.06.21  Жаргалант  Сум хөгжүүлэх сан 3,000.0 Төв 

Тэн хун ХХК 2011.07.06 ЭБЭХЯам Мөнгөн хандив, дэмжлэг 5,000.0 Улаанбаатар 

Тэн хун ХХК 2011.09.05 Аймаг Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,000.0 Төв 

Тэн хун ХХК 

2011.11.30 

Аймаг Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,000.0 Төв 

Тэн хун ХХК 

2011.12.23 

Аймаг НД хэлтэс-т мөнгөн хандив, дэмжлэг 2,000.0 Төв 

Тэн хун ХХК-ийн дүн      27,900.0   

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.05.31 Сайхандулаан Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 3,000.0 Дорноговь 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.09.30 Цээл Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 333.4 Говь-Алтай 
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Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.09.30 Цээл Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 333.3 Говь-Алтай 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.09.30 Цээл Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 333.3 Говь-Алтай 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Алдархаан Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 500.0 Завхан 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Дөрвөлжин Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 500.0 Завхан 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Яруу Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 500.0 Завхан 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Эрдэнэхайрхан Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 500.0 Завхан 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Дашбалбар Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 400.0 Дорнод 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Гурванзагал Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 400.0 Дорнод 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Баян-Агт Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 500.0 Булган 

Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

2011.12.31 Цагаан нуур Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 250.0 Сэлэнгэ 

Тэнгри терра ресурс ХХК-ийн дүн      7,550.0   

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.05.30 Ханхонгор  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 50.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.09.27 Ханхонгор  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 3,000.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.10.31 Ханхонгор  ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 5,850.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.11.10 Ханхонгор  Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн / 15,000.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.03.03 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 599.8 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.05.12 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 252.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.06.24 б вью ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 8,915.8 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.06.29 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 9,315.6 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.06.30 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 11,186.4 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.08.04 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 25,200.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.08.04 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 6,453.7 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.11.02 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 1,178.8 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.11.11 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 37,800.0 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн 
ХХК 

2011.05.02 Ханхонгор ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 4,318.2 Өмнөговь 

Хангад Эксплорэйшн ХХК-ийн       129,120.3   

Ханшижир ХХК 2011 он Баян-Овоо ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 150.0 Баянхонгор 

Ханшижир ХХК 2011 он Аймаг ЗДТГ 70 ойн хандив /Мөнгөн/ 20,000.0 Баянхонгор 

Ханшижир ХХК 2011 он Аймаг Цагдаагийн хэлтэст хандив /Мөнгөн/ 10,000.0 Сэлэнгэ 

Ханшижир ХХК-ийн дүн      30,150.0   

Хар тарвагатай ХК 2011 Аймаг Маршал Цэдэнбалын хөшөөнд 24,000.0 Увс 

Хар тарвагатай ХК 2011 Аймаг Цагдаагийн хэлтэст ойн хандив 1,000.0 Увс 

Хар тарвагатай ХК 2011 Аймаг ЗДТГ ойн хандив 2,000.0 Увс 

Хар тарвагатай ХК 2011 Тариалан  Мөнгөн бус хандив 8,428.0 Увс 

Хар тарвагатай ХК 2011 Тариалан  Мөнгөн хандив 500.0 Увс 

Хар тарвагатай ХК-ийн дүн      35,928.0   

Хотгор ХХК 2011.05.18 Бөхмөрөн  Сум хөгжүүлэх санд /Мөнгөн/ 3,000.0 Увс 

Хотгор ХХК 2011.07.07 Бөхмөрөн  ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 400.0 Увс 
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Хотгор ХХК 2011.05.30 Бөхмөрөн  
ЗДТГ Сумын хөтөлбөрийн ном 
хэвлүүлэхэд хандив /Мөнгөн/ 

300.0 Увс 

Хотгор ХХК 
2011.09,10,11,12-
саруудад 

Бөхмөрөн  
ЗДТГ Хамтран ажиллах гэрээгээр 
өндөр настан, ядуу иргэдэд олгосон 
нүүрс /Мөнгөн бус/ 

9,120.0 Увс 

Хотгор ХХК-ийн дүн      12,820.0   

Хотгор шанага ХХК 2011.07.07 Бөхмөрөн  ЗДТГ наадмын хандид /Мөнгөн/ 500.0 Увс 

Хотгор шанага ХХК-ийн дүн      500.0   

Хунан жинлэн ХХК 2011 он Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 5,000.0 Сэлэнгэ 

Хунан жинлэн ХХК-ийн дүн      5,000.0   

Хурай ХХК 2011.06.15 Аймаг БОАЖГазарт хандив /Мөнгөн/ 3,285.0 Сэлэнгэ 

Хурай ХХК 2011.04.15 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн 2,000.0 Сэлэнгэ 

Хурай ХХК 2011.07.04 Орхонтуул ЗДТГ хандив /Мөнгөн 10,000.0 Сэлэнгэ 

Хурай ХХК-ийн дүн      15,285.0   

Хургатай Хайрхан ХХК 2011.11.29 Цагаан-Уул ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 20,000.0 Хөвсгөл 

Хургатай Хайрхан ХХК 2011.05.19 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 20,000.0 Хөвсгөл  

Хургатай Хайрхан ХХК 2011.07.07 Бүрэнтогтох  Хандив /Мөнгөн бус/ 3,200.0 Хөвсгөл 

Хургатай Хайрхан ХХК 2011.07.19 Цэцэрлэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Хөвсгөл 

Хургатай Хайрхан ХХК 2011.07.07 Цэцэрлэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 3,900.0 Хөвсгөл 

Хургатай Хайрхан ХХК 2011.11.04 Цагаан-Уул ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Хөвсгөл 

Хургатай Хайрхан ХХК-ийн дүн      51,100.0   

Цайртминерал ХХК 2011.03.22 Аймаг 
Сүхбаатар аймаг хөгжүүлэх санд 
хандив /Мөнгөн/ 

10,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.05.04 Аймаг 
Сүхбаатар аймаг хөгжүүлэх санд 
хандив /Мөнгөн/ 

200,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.29 Аймаг ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 7,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.10 Аймаг 
ЗДТГ Хандив 80-н жилийн ойн хандив 
/Мөнгөн/ 

20,000.0 Дорноговь  

Цайртминерал ХХК 2011.01.10 Сүхбаатар 
Хандив-Конторын барилгын нээлтэнд 
/Мөнгөн/ 

1,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.01.31 Сүхбаатар  
Хандив-Цагаан сарын барилдааны 
/Мөнгөн/ 

684.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.05.04 Сүхбаатар  Дархан хаан уулын их тахилга /Мөнгөн/ 4,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.28 Асгат ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/   1,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.29 Сүхбаатар  Наадмын хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.29 Халзан  ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.29 Баяндэлгэр   ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.07.28 Сүхбаатар  
ЗДТГ баримтат кино хийхэд хандив 
/Мөнгөн/ 

1,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.11.22 Сүхбаатар  
ЗДТГ Бөхийн барилдаан хандив 
/Мөнгөн/ 

1,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.04.26 ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн/ 864.9 Улаанбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.05.10 ГИХАЭГ 
Тоног төхөөрөмж авахад хандив 
/Мөнгөн/  

4,000.0 Улаанбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.23 МҮОНРТ  Киноны зардалд хандив /Мөнгөн/ 10,000.0 Улаанбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.06.06 
Стандарчилал 
хэмжилзүйн 
газар 

Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011.10.17 ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн/ 900.0 Улаанбаатар  

Цайртминерал ХХК 2011 Аймаг Хандив /Мөнгөн/ 3,000.0 Сүхбаатар  

Цайртминерал ХХК-ийн дүн 
  

    270,448.9   
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Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
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нэр 

Утга/тайлбар 
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төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Чингисийн хар алт 
ХХК 

2011.04.27 
Замын 
цагдаагийн 
ерөнхий газар  

Хандив /Мөнгөн/ 500.0 Улаанбаатар  

Чингисийн хар алт 
ХХК 

2011.07.20 Даланжаргалан  Хандив наадмын /Мөнгөн/ 500.0 Дорноговь  

Чингисийн хар алт 
ХХК 

2011.07.25 Аймаг 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 
хандив /Мөнгөн/ 

500.0 Дорноговь 

Чингисийн хар алт 
ХХК 

2011.07.25 Аймаг ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Дорноговь  

Чингисийн хар алт 
ХХК 

2011.08.03 Айраг  Төмөр замд хандив /Мөнгөн/ 500.0 Дорноговь  

Чингисийн хар алт 
ХХК 

2011.09.07 Аймаг Хандив /Мөнгөн/ 100.0 Дорноговь  

Чингисийн хар алт ХХК-ийн дүн      3,100.0   

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.06.27 ЭБЭХЯам   Хандив /Мөнгөн/ 500.0 Улаанбаатар  

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.09.20 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

Хандив /Мөнгөн/ 1,500.0 Улаанбаатар  

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.08.31 Аймаг 
ЗДТГ 80 жилийн ойгоор усны машин 
хандивласан /Мөнгөн бус/  

24,753.4 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.08.31 Аймаг 
БОЭТөв 80 жилийн ойгоор түргэн 
тусламжийн машин хандивласан 
/Мөнгөн бус/ 

27,731.1 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.07.05 Гурван тэс  Наадмын хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.11.04 Гурван тэс  Хандив 14 тн нүүрс /Мөнгөн бус/ 193.2 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.11.16 Гурван тэс  Хандив 5 тн нүүрс /Мөнгөн бус/ 69.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.12.18 Гурван тэс  Хандив 5 тн нүүрс /Мөнгөн бус/ 69.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.12.22 Гурван тэс  Хандив 14 тн нүүрс /Мөнгөн бус/ 193.2 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.01.02 Ноён  Хандив 15 тн нүүрс /Мөнгөн бус/ 207.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.01.12 Гурван тэс Тэмээний баярын хадив /Мөнгөн бус/  1,926.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2011.01.09 СБДүүрэг  ЗДТГ  Хандив /Мөнгөн/ 50.0 Улаанбаатар  

Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК -ийн 
дүн   

    59,191.9   

Шанлун ХХК 2011.07.07 ЭБЭХЯам  Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Улаанбаатар  

Шанлун ХХК 2011.07.10 ЭБЭХЯам  Хандив /Мөнгөн/ 500.0 Улаанбаатар  

Шанлун ХХК 2011.03.31 Чойбалсан  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 1,000.0 Дорнод  

Шанлун ХХК 2011.07.18 Чойбалсан  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 300.0 Дорнод  

Шанлун ХХК 2011.08.22 Чойбалсан  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 3,000.0 Дорнод  

Шанлун ХХК 2011.07.19 Чойбалсан  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн бус/ 7,000.0 Дорнод  

Шанлун ХХК-ийн дүн      12,800.0   

Шар Нарст ХХК 2011.07.08 Аймаг Хандив  /Мөнгөн/ 4,000.0 Сэлэнгэ  

Шар Нарст ХХК 2011.09.19 Түшиг Хандив /Мөнгөн/ 4,105.0 Сэлэнгэ  

Шар Нарст ХХК-ийн дүн                                                                       8,105.0   

Шарын гол ХК 2011.06.07 Шарын гол  Хандив Зүрхний аппарат авах /Мөнгөн/ 500.0 Дархан-Уул  
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 
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Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Шарын гол ХК 2011.07.15 Аймаг 
Хандив Аймгийн 50 жилийн ойд 
/Мөнгөн/  

25,000.0 Дархан-Уул  

Шарын гол ХК 2011.09.09 Шарын гол  
Хандив 2-р цэцэрлэгийн үйл 
ажиллагааг дэмжих /Мөнгөн/ 

500.0 Дархан-Уул  

Шарын гол ХК 2011 Шарын гол  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2,004.0 Дархан-Уул  

Шарын гол ХХК 2011 
МУ-ын ШУ-ны 
академи 

Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Улаанбаатар  

Шарын гол ХК 2011.11.30 Шарын гол 
Хандив Сумын соёлын төвийн засварт 
/Мөнгөн бус/ 

160.3 Дархан-Уул  

Шарын гол ХК-ийн дүн      29,164.3   

Шивээ Овоо ХК 2011.06.21 
Төрийн өмчийн 
хороо  

Хандив 15 жилийн ойд /Мөнгөн/ 10,000.0 Улаанбаатар  

Шивээ Овоо ХК 2011.01.14 
Монголын 
хөрөнгийн бирж 

Хандив 20 жилийн ойд /Мөнгөн/ 5,000.0 Улаанбаатар  

Шивээ Овоо ХК 2011 
Шинжлэх 
ухааны академи 

Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Улаанбаатар  

Шивээ Овоо ХК 2011 Аймаг Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 20,000.0 Говьсүмбэр 

Шивээ Овоо ХК 2011.12.02 Шивээ говь Хандив /Мөнгөн/ 264.0 Говьсүмбэр 

Шивээ Овоо ХК-ийн дүн      36,264.0   

Шижир алт ХХК 2011.03.15 Заамар  Хандив /Мөнгөн бус/ 17,366.0 Төв  

Шижир алт ХХК-ийн дүн      17,366.0   

Шинь шинь ХХК 2011.02.15 Сэргэлэн  Хандив /Мөнгөн/ 5,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.04.20 Хэрлэн  
Хандив 80 жилийн ойд зориулсан 
/Мөнгөн/ 

1,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.05.29 Дашбалбар  Хандив /Мөнгөн/  1,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.07.25 Хэрлэн  Хандив  /Мөнгөн/ 100.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.07.30 Баяндун  Хандив /Мөнгөн/ 500.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.07.30 Дашбалбар  Хандив  /Мөнгөн/ 500.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.07.30 Сэргэлэн  Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.08.30 Баяндун  Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.09.20 Гурван загал  Хандив /Мөнгөн/ 200.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.06.20 ГИХАЭГ Хандив Тоног төхөөрөмж /Мөнгөн бус/  9,528.0 Улаанбаатар  

Шинь шинь ХХК 2011.08.30 Аймаг 
Байгаль орчны хэлтэст хандив 
/Мөнгөн/ 

180.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.07.30 Шүүх  
Хандив Шүүхийн 80 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.09.15 
Уул уурхайн 
аврах алба 

Хандив 60 жилийн ойд зориулж 
/Мөнгөн/  

10,000.0 Улаанбаатар  

Шинь шинь ХХК 2011.10.29 Хэрлэн  7-р багт хандив Компьютр /Мөнгөн бус/ 600.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК 2011.07.18 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх санд хандив /Мөнгөн/ 10,000.0 Дорнод  

Шинь шинь ХХК-ийн дүн      42,608.0   

Шинэ Шивээ ХХК 2011.06.07 Аймаг Хандив ЗДТГ /Мөнгөн / 10,000.0 Говьсүмбэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.07.21 Аймаг 
Хандив ЗДТГ Аймгийн 20 жилийн ойд 
/Мөнгөн/  

8,067.0 Говьсүмбэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.07.27 Аймаг Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 20,000.0 Говьсүмбэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.07.01 Сүмбэр Хандив Сумын 80 жилийн ойд /Мөнгөн/ 5,000.0 Говьсүмбэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.07.04 Сүмбэр  Хандив Сумын 80 жилийн ойд /Мөнгөн/ 2,000.0 Говьсүмбэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.07.06 Даланжаргалан  Хандив Гэрэлтүүлэг /Мөнгөн бус/ 1,000.0 Дорноговь 
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Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
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нэр 
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Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.09.13 Шивээ говь  Хандив ЗДТГ ZL20 ачигч /Мөнгөн бус/ 14,000.0 Говьсүмбэр 

Шинэ Шивээ ХХК 2011.11.09 Даланжаргалан  
Хандив ЗДТГ Офисын тавилга /Мөнгөн 
бус/ 

14,000.0 Дорноговь  

Шинэ Шивээ ХХК-ийн дүн      74,067.0   

 Шэйман ХХК 2011.05.06 
Газрын тосны 
газар 

Хандив 70 жилийн ойд /Мөнгөн/  12,666.3 Улаанбаатар  

 Шэйман ХХК 2011.05.27 
Газрын тосны 
газар 

Хандив Ажилтнуудад ойн шагнал 
/Мөнгөн/ 

1,107.9 Улаанбаатар  

 Шэйман ХХК 2011.12.20 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Улаанбаатар  

 Шэйман ХХК-ийн дүн      14,774.2   

Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

2011.05.23 
Газрын тосны 
газар 

Хандив 70 жилийн ойд /Мөнгөн/  10,000.0 Улаанбаатар  

Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

2011.05.24 
Газрын тосны 
газар 

Хандив 70 жилийн ойд /Мөнгөн/  2,250.0 Улаанбаатар  

Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

2011.08.22 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газар 

Хандив 15 жилийн ойд /Мөнгөн/  500.0 Улаанбаатар  

Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

2011.12.15 
Газрын тосны 
газар 

Хандив Шинэ жил /Мөнгөн/ 5,000.0 Улаанбаатар  

Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

2011.12.15 ЭБЭХЯам  Хандив Шинэ жил /Мөнгөн/  1,000.0 Улаанбаатар  

Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК-ийн дүн      18,750.0   

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.05.21 Аймаг ЗДТГ хандив 70 жил  2,000.0 Дундговь 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.07.05 Аймаг ЗДТГ хандив 20 жил 5,000.0 Дундговь 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.07.08 Аймаг 
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 
хэлтэст хандив 

1,200.0 Дундговь 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.12.09 Аймаг Хандив цагдаагийн хэсэг  3,000.0 Дорноговь  

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.05.12 Сүмбэр  1-р багт хандив-сумын 80 жил  2,500.0 Говьсүмбэр 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.06.28 Баянжаргалан  ЗДТГ хандив барилгын ажил  5,000.0 Дундговь 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.06.28 Баянжаргалан  ЗДТГ хандив наадам 5,000.0 Дундговь 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.06.28 Баянжаргалан  ЗДТГ хандив цахилгаан засвар  1,200.0 Дундговь 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.09.09 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 2,000.0 Говьсүмбэр 

Эм Си Ти Ти ХХК 2011.12.05 Аймаг 
Онцгой байдлын газарт хандив 
тээврийн хөлс  

4,529.2 Дорноговь  

Эм Си Ти Ти ХХК-ийн дүн      31,429.2   

Эмээлт Майнз ХХК  2011.07.28 Сэргэлэн   Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2,000.0 Дорнод  

Эмээлт Майнз ХХК  2011.09.01 Баяндун  Хандив /Мөнгөн бус/ 500.0 Дорнод  

Эмээлт Майнз ХХК -ийн дүн      2,500.0   

Эн Пи Ай ХХК 2011.05.26 
Газрын тосны 
газар 

Хандив  /Мөнгөн/ 7,990.5 Улаанбаатар  

Эн Пи Ай ХХК 2011.12.14 
Газрын тосны 
газар 

Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Улаанбаатар  

Эн Пи Ай ХХК 2011 Баян-Түмэн Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Дорнод  

Эн Пи Ай ХХК 2011 Баян-Түмэн Хандив /Мөнгөн бус/ 896.0 Дорнод  

Эн Пи Ай ХХК-ийн дүн      10,886.5   

Энержи ресурс ХХК 2011.05.06 Сангийн яам Хандив /Мөнгөн/  1,000.0 Улаанбаатар  

Энержи ресурс ХХК 2011.12.14 ГХЯам  Хандив /Мөнгөн/ 4,000.0 Улаанбаатар  

Энержи ресурс ХХК 2011.07.01 Аймаг Хандив татварын хэлтэст /Мөнгөн/ 4,000.0 Өмнөговь 

Энержи ресурс ХХК 2011.11.01 Цогтцэций  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн бус/   752.2 Өмнөговь 

Энержи ресурс ХХК 2011.10.01 Цогтцэций  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн бус/ 4,020.0 Өмнөговь 

Энержи ресурс ХХК 2011 Аймаг 
Хандив Дулааны цахилгаан станц  
нүүрс-40781тн /Мөнгөн бус/ 

1,600,187.9 Өмнөговь 

Энержи ресурс ХХК 2011 Баян-Овоо Хандив нүүрс-2855 тн /Мөнгөн бус/ 112,006.1 Өмнөговь 

Энержи ресурс ХХК 2011.06.09 
Монголын 
хөрөнгийн бирж 

Хандив /Мөнгөн/ 12,534.5 Улаанбаатар  
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
дэмжлэг авсан 
байгууллагын 

нэр 

Утга/тайлбар 
Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Энержи ресурс ХХК 2011.10.10 
Шинжлэх 
ухааны академи 

100 жилийн ойд хандив /Мөнгөн/  500.0 Улаанбаатар  

Энержи ресурс ХХК 2011.10.20 
Гашуун сухайт 
гааль  

Хандив /Мөнгөн/ 1,500.0 Өмнөговь 

Энержи ресурс ХХК 2011 Аймаг Хандив /Мөнгөн/ 6,034.5 Өмнөговь 

Энержи ресурс 
ХХК-ийн дүн 

      1,746,535.2   

Эрвэн хүдэр ХХК 2011.03.22 Аймаг Аймаг хөгжлийн санд хандив /Мөнгөн/  2,000.0 Сүхбаатар  

Эрвэн хүдэр ХХК 2011.04.20 Сүхбаатар  Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Сүхбаатар  

Эрвэн хүдэр ХХК-
ийн дүн 

      3,000.0   

Эрдэнэжас ХХК 2011.03.30 Бүрэн  Хандив /Мөнгөн/ 1,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.10.01 Бүрэн  Хандив гүний худаг /Мөнгөн бус/ 3,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.10.01 Бүрэн  Хандив гүний худаг /Мөнгөн бус/ 11,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.02.11 Дэлгэрхаан  Хандив /Мөнгөн/  500.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.03.11 Алтанбулаг  Хандив /Мөнгөн/ 250.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.02.23 Адаацаг  Хандив /Мөнгөн/ 300.0 Дундговь 

Эрдэнэжас ХХК 2011.07.05 Эрдэнэдалай  Хандив /Мөнгөн/ 2,500.0 Дундговь 

Эрдэнэжас ХХК 2011.05.10 Баянөнжүүл  Хандив /Мөнгөн/ 3,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.07.07 Баянөнжүүл  Хандив /Мөнгөн/ 5,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.08.19 Баянөнжүүл  Хандив /Мөнгөн/ 2,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.07.28 Баянөнжүүл  Хандив орон сууц /Мөнгөн бус/ 20,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.08.08 Баянөнжүүл  Хандив орон сууц /Мөнгөн бус/ 5,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.09.08 Баянөнжүүл  Хандив орон сууц /Мөнгөн бус/ 5,000.0 Төв  

Эрдэнэжас ХХК 2011.11.09 Толбо  Хандив усжуулалт  /Мөнгөн бус/ 1,500.0 Баян-Өлгий 

Эрдэнэжас ХХК-ийн дүн 
  

    60,050.0   

Эрдэнэс МГЛ ХХК 2011.01.31 Цогтцэций  Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 420.0 Өмнөговь 

Эрдэнэс МГЛ ХХК-ийн дүн 
  

    420.0   

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.06.27 Аймаг 
Хандив нутгийн зөвлөл Эт хот 35 жил 
/Мөнгөн/ 

10,000.0 Орхон  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.07.18 Аймаг Хандив 70 жил /Мөнгөн/ 50,000.0 Дундговь 

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.07.18 
Цагдаагийн 
ерөнхий газар 

Хандив УБ мөрдөн байцаах газар 
/Мөнгөн/  

15,000.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.07.18 
Цагдаагийн 
ерөнхий газар 

Хандив УБ эрүүгийн ЦГ-т хандив 
/Мөнгөн/ 

15,000.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.03.09 Тэшиг  Хандив /Мөнгөн/ 10,000.0 Булган  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011 Тэшиг  Хандив /Мөнгөн/ 10,000.0 Булган  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.05.31 Хангал  Хандив /Мөнгөн/ 4,500.0 Булган  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.01.31 Аймаг Хандив Хилийн цэрэг /Мөнгөн бус/ 545.0 Хөвсгөл  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.07.22 Тэшиг  
Хандив Сумын 80 жилийн ойд хандив 
/Мөнгөн/  

3,000.0 Булган  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.07.07 Аймаг 
Хандив Орхон аймаг ЦГ 35 жил  
/Мөнгөн/ 

15,000.0 Орхон  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.10.12 Аймаг Хандив 14-р сургууль /Мөнгөн/ 200.0 Орхон  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.12.16 Аймаг Хандив прокурорын газарт /Мөнгөн/ 8,000.0 Орхон  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.06.30 ЭБЭХЯам  Хандив /Мөнгөн/ 1,500.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.06.23 
Төрийн өмчийн 
хороо  

Хандив /Мөнгөн/ 100,000.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.02.28 
Төрийн өмчийн 
хороо  

Хандив Машин /Мөнгөн бус/  343,208.3 Улаанбаатар  
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Хавсралт П. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компанийн нэрс Огноо 

Хандив, 
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төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.11.30 
Гаалийн төв 
лаборатори  

Хандив Химийн бодисын дээж шарах 
шүүгээ /Мөнгөн бус/ 

23,652.1 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.12.15 Сангийн яам 
Хандив 100 жилийн ойд зориулсан 
/Мөнгөн/ 

5,000.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.12.31 Сангийн яам 
Хандив МУ ын анхны 5 яам 
байгуулагдсны 100 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

15,000.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

2011.10.05 
Шинжлэх 
ухааны академи 

Хандив "Залуу эрдэмтдийг дэмжих сан" 
лекцийг ивээн тэтгэсэн /Мөнгөн/ 

30,000.0 Улаанбаатар  

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн дүн 
  

    659,605.4   

Эрдэс холдинг ХХК 2011.04.22 Хүдэр  Хандив Сум хөгжүүлэх санд  20,000.0 Сэлэнгэ  

Эрдэс холдинг ХХК 2011.05.06 Хүдэр  Хандив Сум хөгжүүлэх санд  6,000.0 Сэлэнгэ  

Эрдэс холдинг ХХК 2011.06.22 Хүдэр  Хандив Сум хөгжүүлэх санд  6,000.0 Сэлэнгэ  

Эрдэс холдинг ХХК 2011.10.20 Хүдэр  Хандив Сум хөгжүүлэх санд  10,000.0 Сэлэнгэ  

Эрдэс холдинг ХХК-ийн дүн 
  

    42,000.0   

Эрэл ХХК 2011.09.14 Аймаг Цагдаад хандив /Мөнгөн/ 500.0 Дархан-Уул  

Эрэл ХХК 2011.06.02 Аймаг Хандив ЗДТГ  /Мөнгөн/ 2,000.0 Дорноговь  

Эрэл ХХК-ийн дүн 
  

    2,500.0   

Нийт       26,945,139.7   
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар АМГ Хандив 2011.09.21 6,000.0 6,000.0 Дун юань ХХК 6,000.0 
  

Улаанбаатар АМГ Хандив /Мөнгөн / 2011.09.22 4,800.0 4,800.0 МоЭнКо ХХК 4,800.0 
  

Улаанбаатар Багахангай 
Цагдаагийн тасагт мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.10.22 400.0 400.0 Таац мөрөн ХХК 400.0 
  

Улаанбаатар БГД-ийн 20-р хороо Хандив 2011.05.19 100.0 100.0 Дун юань ХХК 100.0 
  

Улаанбаатар БГД-ийн 20-р хороо Хандив 2011.03.10 1,000.0 1,000.0 Гацуурт ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар БЗД-ийн 4-р хороо хандив 2011.06.10 50.0 50.0 Гурвантөхөм ХХК 50.0 
  

Улаанбаатар БЗД-ийн 4-р хороо хандив 2011.10.12 143.0 143.0 Гурвантөхөм ХХК 143.0 
  

Улаанбаатар Гаалийн төв лаборатори 
Хандив Химийн бодисын дээж 
шарах шүүгээ /Мөнгөн бус/ 

2011.11.30 23,652.1 23,652.1 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

23,652.1 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив /Мөнгөн / 2011.08.22 500.0 500.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

500.0 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив /Мөнгөн / 2011.09.08 500.0 500.0 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

500.0 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив 2011.09.19 800.0 800.0 
Голден сий 
петролиум ХХК 

800.0 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив 2011.07.08 3,000.0 3,000.0 Дун юань ХХК 3,000.0 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив /Мөнгөн/ 2011.09.20 1,500.0 1,500.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

1,500.0 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив 15 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.08.22 500.0 500.0 
Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

500.0 
  

Улаанбаатар 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын газар 

Хандив /Мөнгөн / 2011.10.10 7,000.0 7,000.0 Петро Матад ХХК 7,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.01.03 2,519.6 2,519.6 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2,519.6 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.05.23 10,000.0 10,000.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

10,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.05.24 2,250.0 2,250.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

2,250.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.07.05 100.0 100.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

100.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.12.15 5,000.0 5,000.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

5,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.05.04 10,000.0 10,000.0 Петро Матад ХХК 10,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.05.26 2,293.0 2,293.0 Петро Матад ХХК 2,293.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011.12.22 2,500.0 2,500.0 Петро Матад ХХК 2,500.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн / 2011-05 61,976.0 61,976.0 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

61,976.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив / Мөнгөн / 2011-09 3,800.0 3,800.0 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

3,800.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив / Мөнгөн / 2011-12 13,754.5 13,754.5 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

13,754.5 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Шинэ жилийн хандив 2011.12.14 2,000.0 2,000.0 
Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

2,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар хандив 2011.05.26 35,169.4 35,169.4 
Доншен Газрын тос 
ХХК 

35,169.4 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 
Хандив 70 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.05.06 12,666.3 12,666.3 Шэйман ХХК 12,666.3 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 
Хандив Ажилтнуудад ойн 
шагнал /Мөнгөн/ 

2011.05.27 1,107.9 1,107.9 Шэйман ХХК 1,107.9 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн/ 2011.12.20 1,000.0 1,000.0 Шэйман ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 
Хандив 70 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.05.23 10,000.0 10,000.0 
Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

10,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 
Хандив 70 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.05.24 2,250.0 2,250.0 
Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

2,250.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив Шинэ жил /Мөнгөн/ 2011.12.15 5,000.0 5,000.0 
Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

5,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив  /Мөнгөн/ 2011.05.26 7,990.5 7,990.5 Эн Пи Ай ХХК 7,990.5 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн/ 2011.12.14 1,000.0 1,000.0 Эн Пи Ай ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив /Мөнгөн/ 2011 он 2,500.0 2,500.0 Магнай трейд ХХК 2,500.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив 2011.04.01 6,000.0 6,000.0 
Голден сий 
петролиум ХХК 

6,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив 2011.05.09 25,052.6 25,052.6 
Голден сий 
петролиум ХХК 

25,052.6 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив 2011.05.30 600.0 600.0 
Голден сий 
петролиум ХХК 

600.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хандив 2011.12.01 5,480.0 5,480.0 
Голден сий 
петролиум ХХК 

5,480.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 70 жилийн ойд хандив 2011.05.20 18,321.6 18,321.6 
Гоби энержи 
партнерс ХХК 

18,321.6 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 71 жилийн ойд хандив 2011.05.27 
 

- 
Гоби энержи 
партнерс ХХК    

Улаанбаатар Газрын тосны газар 70 жилийн ойд хандив 2011.05.24 12,210.5 12,210.5 
М Си Эс Петро 
Монголиа ХХК 

12,210.5 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Шинэ жилд хандив 2011.12.15 3,000.0 3,000.0 
М Си Эс Петро 
Монголиа ХХК 

3,000.0 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Хүслийн ундаа 408ш хандив 2011.12.16 244.8 244.8 
М Си Эс Петро 
Монголиа ХХК 

244.8 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар Чингис 0.75л 60ш хандив 2011.12.17 685.2 685.2 
М Си Эс Петро 
Монголиа ХХК 

685.2 
  

Улаанбаатар Газрын тосны газар 
Tiger, Sengur пиво-200ш 
хандив 

2011.12.16 223.7 223.7 
М Си Эс Петро 
Монголиа ХХК 

223.7 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив 2011.11.18 5,860.8 5,860.8 МоЭнКо ХХК 5,860.8 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ 10-н жилийн ойн хандив 2011.10.26 5,000.0 5,000.0 Оюу Толгой ХХК 5,000.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ 10 жилд хандив 2011.11.04 1,500.0 1,500.0 Саусгоби сэндс ХХК 1,500.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ хандив 2011.11.25 2,000.0 2,000.0 
Вестерн Проспектор 
монголия ХХК 

2,000.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн/ 2011.04.26 864.9 864.9 Цайртминерал ХХК 864.9 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ 
Тоног төхөөрөмж авахад 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.05.10 4,000.0 4,000.0 Цайртминерал ХХК 4,000.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн/ 2011.10.17 900.0 900.0 Цайртминерал ХХК 900.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар ГИХАЭГ 
Хандив Тоног төхөөрөмж 
/Мөнгөн бус/ 

2011.06.20 9,528.0 9,528.0 Шинь шинь ХХК 
 

9,528.0 
 

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн бус / 2011.05.09 9,528.0 9,528.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 

9,528.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив / Мөнгөн бус / 2011.11.01 2,525.0 2,525.0 
Капкорп Монголиа 
ХХК 

2,525.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн бус / 2011-05 19,056.0 19,056.0 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

19,056.0 
  

Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив /Мөнгөн / 2011-12 9,000.0 9,000.0 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

9,000.0 
  

Улаанбаатар ГХЯам Хандив /Мөнгөн / 2011.03.24 10,000.0 10,000.0 Мон полимет ХХК 10,000.0 
  

Улаанбаатар ГХЯам Хандив /Мөнгөн/ 2011.12.14 4,000.0 4,000.0 Энержи ресурс ХХК 4,000.0 
  

Улаанбаатар 
Замын цагдаагийн 
ерөнхий газар 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.04.21 1,000.0 1,000.0 Оюу Толгой ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар 
Замын цагдаагийн 
ерөнхий газар 

Хандив /Мөнгөн/ 2011.04.27 500.0 500.0 
Чингисийн хар алт 
ХХК 

500.0 
  

Улаанбаатар 
Монголын хөрөнгийн 
бирж 

Хандив 20 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.01.14 5,000.0 5,000.0 Шивээ Овоо ХК 5,000.0 
  

Улаанбаатар 
Монголын хөрөнгийн 
бирж 

Хандив /Мөнгөн/ 2011.06.09 12,534.5 12,534.5 Энержи ресурс ХХК 12,534.5 
  

Улаанбаатар МҮОНРТ Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 2011.06.29 346,800.0 346,800.0 Оюу Толгой ХХК 346,800.0 
  

Улаанбаатар МҮОНРТ 
Киноны зардалд хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.23 10,000.0 10,000.0 Цайртминерал ХХК 10,000.0 
  

Улаанбаатар МХЕГ Toyota LC-200 petrol, automatic 2011.10.05 99,799.2 99,799.2 Оюу Толгой ХХК 99,799.2 
  

Улаанбаатар МХЕГ Toyota LC 200 petrol manual 2011.10.05 114,000.0 114,000.0 Оюу Толгой ХХК 114,000.0 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.03.07 662,453.2 662,453.2 Оюу Толгой ХХК 662,453.2 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.04.11 448,500.0 448,500.0 Оюу Толгой ХХК 448,500.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.06.10 124,200.0 124,200.0 Оюу Толгой ХХК 124,200.0 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.07.10 1,691.1 1,691.1 Оюу Толгой ХХК 1,691.1 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.07.10 1,043,260.0 1,043,260.0 Оюу Толгой ХХК 1,043,260.0 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.07.22 149,500.0 149,500.0 Оюу Толгой ХХК 149,500.0 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.08.10 32,457.6 32,457.6 Оюу Толгой ХХК 32,457.6 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.09.28 2,254.7 2,254.7 Оюу Толгой ХХК 2,254.7 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.10.27 299,000.0 299,000.0 Оюу Толгой ХХК 299,000.0 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.12.01 279,367.6 279,367.6 Оюу Толгой ХХК 279,367.6 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.12.08 12,300.0 12,300.0 Оюу Толгой ХХК 12,300.0 
  

Улаанбаатар 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын газар 

Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.12.08 1,043,259.9 1,043,259.9 Оюу Толгой ХХК 1,043,259.9 
  

Улаанбаатар Нийслэл ЗДТГ-т мөнгөн дэмжлэг 2011.02.28 8,950.0 8,950.0 Сод газар ХХК 
 

8,950.0 
 

Улаанбаатар 
Нийслэлийн 
автотээврийн газар 

Шинэ жилийн арга хэмжээнд 
хандив 

2011.12.06 500.0 500.0 АУМ ХХК 
 

500.0 
 

Улаанбаатар 
Нийслэлийн Хөрөнгө 
оруулалтын газар /1-р 
амаржих газар/ 

Барилгын санхүүжилт 2011.06.26 1,963,000.0 1,963,000.0 Бороо гоулд ХХК 1,963,000.0 
  

Улаанбаатар 
Нийслэлийн Хөрөнгө 
оруулалтын газар /1-р 
амаржих газар/ 

Барилгын санхүүжилт 2011.06.26 37,000.0 37,000.0 Бороо гоулд ХХК 37,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар 
Нийслэлийн Хөрөнгө 
оруулалтын газар /1-р 
амаржих газар/ 

Барилгын санхүүжилт 2011.09.20 1,200,000.0 1,200,000.0 Бороо гоулд ХХК 1,200,000.0 
  

Улаанбаатар 
Нийслэлийн Хөрөнгө 
оруулалтын газар /1-р 
амаржих газар/ 

Барилга, төсөлд ажиллагсдын 
цалинд 

2011.09.20 91,609.0 91,609.0 Бороо гоулд ХХК 91,609.0 
  

Улаанбаатар Сангийн яам Хандив /Мөнгөн/ 2011.05.06 1,000.0 1,000.0 Энержи ресурс ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар Сангийн яам 
Хандив 100 жилийн ойд 
зориулсан /Мөнгөн/ 

2011.12.15 5,000.0 5,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

5,000.0 
  

Улаанбаатар Сангийн яам 
Хандив МУ ын анхны 5 яам 
байгуулагдсны 100 жилийн 
ойд /Мөнгөн/ 

2011.12.31 15,000.0 15,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

15,000.0 
  

Улаанбаатар СБДүүрэг ЗДТГ  Хандив /Мөнгөн/ 2011.01.09 50.0 50.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

50.0 
  

Улаанбаатар 
Стандарчилал 
хэмжилзүйн газар 

Вэб сайт хийх зардалд 
дэмжлэг 

2011.08.25 1,000.0 1,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар СХДүүрэг Эрүүл мэндийн нэгдэл хандив 2011.05.11 1,000.0 1,000.0 Гацуурт ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар Төрийн өмчийн хороо 
Хандив 15жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.06.21 10,000.0 10,000.0 Шивээ Овоо ХК 10,000.0 
  

Улаанбаатар Төрийн өмчийн хороо Хандив /Мөнгөн/ 2011.06.23 100,000.0 100,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

100,000.0 
  

Улаанбаатар Төрийн өмчийн хороо Хандив Машин /Мөнгөн бус/ 2011.02.28 343,208.3 343,208.3 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

343,208.3 
  

Улаанбаатар Уул уурхайн аврах алба 
Хандив 60 жилийн ойд 
зориулж /Мөнгөн/ 

2011.09.15 10,000.0 10,000.0 Шинь шинь ХХК 10,000.0 
  

Улаанбаатар Уул уурхайн Аврах алба Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.09.05 300.0 300.0 
Төгрөг нуурын 
энержи ХХК 

300.0 
  

Улаанбаатар Уул уурхайн Аврах алба Мөнгөн  хандив 2011.09.01 10,000.0 10,000.0 
Рэдхил Монголиа 
ХХК 

10,000.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар Уул уурхайн Аврах алба 60-н жилийн ойд хандив 2011.06.20 300.0 300.0 
Олон овоот гоулд 
ХХК 

300.0 
  

Улаанбаатар УУХХА 
Зааварчилагаа ном хэвлүүлэх 
үнэ 

2011.04.21 5,000.0 5,000.0 Тэн хун ХХК 5,000.0 
  

Улаанбаатар 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх төв 

Хандив тавилга /Мөнгөн бус/ 2011.10.19 161.1 161.1 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

161.1 
  

Улаанбаатар 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх төв 

Хандив /Мөнгөн бус / 2011.11.30 1,408.0 1,408.0 Кожеговь ХХК 1,408.0 
  

Улаанбаатар 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх төв 

Хандив /Мөнгөн бус / 2011.11.08 5,520.0 5,520.0 Кожеговь ХХК 5,520.0 
  

Улаанбаатар 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх төв 

Хандив /Мөнгөн бус / 2011.11.18 2,015.0 2,015.0 Кожеговь ХХК 2,015.0 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.02.25 1,135,464.0 1,135,464.0 Оюу Толгой ХХК 1,135,464.0 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.03.18 630,297.3 630,297.3 Оюу Толгой ХХК 630,297.3 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.03.31 1,746,906.0 1,746,906.0 Оюу Толгой ХХК 1,746,906.0 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.05.26 357,296.5 357,296.5 Оюу Толгой ХХК 357,296.5 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.10.26 584,175.0 584,175.0 Оюу Толгой ХХК 584,175.0 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Мэргэжлийн боловсролыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

2011.12.13 1,373,239.2 1,373,239.2 Оюу Толгой ХХК 1,373,239.2 
  

Улаанбаатар ХХҮГ 
Ажил олгогчдын 
хэлэлцүүлгийн зардалд 

2011.10.17 52,520.9 52,520.9 Оюу Толгой ХХК 52,520.9 
  

Улаанбаатар ХХҮГ ХХҮГ-т хандив өгсөн 2011.05.20 100.0 100.0 Тэн хун ХХК 100.0 
  

Улаанбаатар 
Цагдаагийн ерөнхий 
газар 

Хандив 2011.09.01 1,000.0 1,000.0 Дун юань ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар 
Цагдаагийн ерөнхий 
газар 

Хандив УБ мөрдөн байцаах 
газар /Мөнгөн/ 

2011.07.18 15,000.0 15,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

15,000.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

1. Улаанбаатар хот  

Аймгийн 
нэрс 

Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо Хандив 
Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

Улаанбаатар 
Цагдаагийн ерөнхий 
газар 

Хандив УБ эрүүгийн ЦГ-т 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.07.18 15,000.0 15,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

15,000.0 
  

Улаанбаатар 
Шинжлэх ухааны 
академи 

хандив 2011.11.01 1,000.0 1,000.0 Багануур ХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар 
Шинжлэх ухааны 
академи 

Хандив /Мөнгөн/ 2011 1,000.0 1,000.0 Шивээ Овоо ХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар 
Шинжлэх ухааны 
академи 

100 жилийн ойд хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.10.10 500.0 500.0 Энержи ресурс ХХК 500.0 
  

Улаанбаатар 
Шинжлэх ухааны 
академи 

Хандив "Залуу эрдэмтдийг 
дэмжих сан" лекцийг ивээн 
тэтгэсэн /Мөнгөн/ 

2011.10.05 30,000.0 30,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

30,000.0 
  

Улаанбаатар 
Шинжлэх ухааны 
академи 

Хандив /Мөнгөн/ 2011 1,000.0 1,000.0 Шарын гол ХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн / 2011-12 5,000.0 5,000.0 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 

5,000.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам 
Уул уурхайн аврах багийн 60 
жилийн ойд хандив 

2011.06.16 9,380.0 9,380.0 Бороо гоулд ХХК 9,380.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.07.06 5,000.0 5,000.0 Тэн хун ХХК 5,000.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн/ 2011.06.27 500.0 500.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

500.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн/ 2011.07.07 1,000.0 1,000.0 Шанлун ХХК 1,000.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн/ 2011.07.10 500.0 500.0 Шанлун ХХК 500.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив Шинэ жил /Мөнгөн/ 2011.12.15 1,000.0 1,000.0 
Эй Пи И Экс Пи Ар 
Өү ХХК 

1,000.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн/ 2011.06.30 1,500.0 1,500.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

1,500.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн / 2011.05.23 2,000.0 2,000.0 МоЭнКо ХХК 2,000.0 
  

Улаанбаатар ЭБЭХЯам Хандив /Мөнгөн / 2011.09.01 2,000.0 2,000.0 МоЭнКо ХХК 
 

2,000.0 
Ном хэвлэх 

сан-лт 
аваагүй. 

Дүн 
   

14,872,681.6 14,862,381.6 - 14,841,403.6 20,978.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

2. Архангай аймаг 

д/д 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 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.12 1.3 
  

1.3 Магнай трейд ХХК 1.3 
  

2 Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.10 24.0 
  

24.0 Магнай трейд ХХК 24.0 
  

3 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.07 12.0 
  

12.0 Магнай трейд ХХК 12.0 
  

4 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.06.23 3,675.7 
  

3,675.7 Бэрэн майнинг ХХК 3,675.7 
  

5 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.10.03 4,500.4 
  

4,500.4 Бэрэн майнинг ХХК 4,500.4 
  

6 Төвшрүүлэх 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.03.04 3,881.9 
  

3,881.9 Бэрэн майнинг ХХК 3,881.9 
  

7 Төвшрүүлэх 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.03.31 9,622.8 
  

9,622.8 Бэрэн майнинг ХХК 9,622.8 
  

8 Төвшрүүлэх 
ЗДТГ-т 70 жилийн ойд 
хандив 

2011.02.28 
  

50,000.0 50,000.0 Бэрэн майнинг ХХК 50,000.0 
  

9 Хангай БОНС барьцаа 2011.09.22 
 

500.0 
 

500.0 Бумбат ресорсес ХХК 500.0 
  

10 Чулуут БОНС барьцаа 2011.03.09 
 

50.0 
 

50.0 Эф Эм Ай ХХК 50.0 
  

 
Дүн 

  
21,718.1 550.0 50,000.0 72,268.1 

 
72,268.1 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

3. Баян-Өлгий аймаг 

д/д 
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 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

1,200.0 1,200.0 Казмон контакт ХХК 
 

1,200.0 
Аваагүй гэсэн 

хариу ирүүлсэн. 

2 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.29 400.0 
  

400.0 Геомин ХХК 
 

400.0 
Дансанд ороогүй 

гэсэн хариу өгсөн. 

3 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.09 100.0 
  

100.0 Геомин ХХК 
 

100.0 
Дансанд ороогүй 

гэсэн хариу өгсөн. 

4 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.09 100.0 
  

100.0 Геомин ХХК 
 

100.0 
Дансанд ороогүй 

гэсэн хариу өгсөн. 

5 Аймаг 
ЗДТГ байгаль орчин 
хамгаалах санд хандив 

2011.01.06 
  

200.0 200.0 Геомин ХХК 200.0 
  

6 Аймаг 
ЗДТГ байгаль орчин 
хамгаалах санд хандив 

2011.01.12 
  

100.0 100.0 Геомин ХХК 100.0 
  

7 Аймаг 
ЗДТГ байгаль орчин 
хамгаалах санд хандив 

2011.10.05 
  

250.0 250.0 Геомин ХХК 250.0 
  

8 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.09.24 440.0 
  

440.0 Хотгор ХХК 440.0 
  

9 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.11.30 172.1 
  

172.1 Хотгор ХХК 172.1 
  

10 Аймаг 
Автотээврийн болон 
өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

2011.04.21 434.1 
  

434.1 Хотгор ХХК 434.1 
  

11 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.02.07 60.0 
  

60.0 Хотгор ХХК 60.0 
  

12 Аймаг 
Автотээврийн болон 
өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

2011.04.21 434.1 
  

434.1 Хотгор ХХК 434.1 
  

13 Бугат БОНС Барьцаа 2011.06.27 
 

150.0 
 

150.0 
Ихмонгол майнинг 
ХХК 

150.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

3. Баян-Өлгий аймаг 

д/д 
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 

14 Бугат БОНС Барьцаа 2011.09.30 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
  

15 Ногооннуур ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011.06.14 
  

2,000.0 2,000.0 Казмон контакт ХХК 2,000.0 
  

16 Ногооннуур ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.09.21 
  

3,000.0 3,000.0 Казмон контакт ХХК 3,000.0 
  

17 Сагсай БОНС Барьцаа 2011.11.04 
 

200.0 
 

200.0 Бэрхресорсиз ХХК 
 

200.0 
 

18 Сагсай БОНС Барьцаа 2011.11.05 
 

200.0 
 

200.0 Бэрхресорсиз ХХК 200.0 
  

19 Сагсай БОНС Барьцаа 2011.09.26 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
  

20 Толбо 
Хандив усжуулалт  
/Мөнгөн бус/ 

2011.11.09 
  

1,500.0 1,500.0 Эрдэнэжас ХХК 1,500.0 
  

21 Толбо БОНС Барьцаа 2011.09.03 
 

200.0 
 

200.0 Эрдэнэжас ХХК 200.0 
  

22 Толбо БОНС Барьцаа 2011.09.03 
 

500.0 
 

500.0 Эрдэнэжас ХХК 500.0 
  

23 Толбо БОНС Барьцаа 2011.09.03 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
  

  Дүн 
  

2,140.3 1,550.0 8,250.0 11,940.3 
 

9,940.3 2,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
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 Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.10 650.4 
  

650.4 Магнай трейд ХХК 650.4 
  

2 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

10,000.0 10,000.0 Монголбалгоргео ХХК 10,000.0 
  

3 Аймаг НДШ 2011 он 92,233.5 
  

92,233.5 Монголбалгоргео ХХК 92,233.5 
  

4 Аймаг 
Автотээвэр өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар 

2011.09.10 1,371.0 
  

1,371.0 Монголбалгоргео ХХК 1,371.0 
  

5 Аймаг Газрын төлбөр 2011.03.18 2,279.0 
  

2,279.0 Монголбалгоргео ХХК 2,279.0 
  

6 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.14 5,510.6 
  

5,510.6 Монголбалгоргео ХХК 5,510.6 
  

7 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.05.10 
  

30,000.0 30,000.0 Ододгоулд ХХК 30,000.0 
  

8 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.27 
  

30,000.0 30,000.0 Ододгоулд ХХК 30,000.0 
  

9 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.09.28 
  

40,000.0 40,000.0 Ододгоулд ХХК 40,000.0 
  

10 Аймаг 

Үйлдвэрлэл дэд бүтэц, 
Байгаль орчин бодлого 
зохицуулалтын хэлтэст 
хандив 

2011.05.10 
  

2,000.0 2,000.0 Ододгоулд ХХК 2,000.0 
  

11 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 2011.04.11 
  

3,200.0 3,200.0 Ододгоулд ХХК 3,200.0 
  

12 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 2011.05.06 
  

6,200.0 6,200.0 Ододгоулд ХХК 6,200.0 
  

13 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 2011.07.30 
  

5,400.0 5,400.0 Ододгоулд ХХК 5,400.0 
  

14 Аймаг ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 2011.09.10 
  

7,000.0 7,000.0 Ододгоулд ХХК 7,000.0 
  

15 Аймаг 
ЗДТГ 70 ойн хандив 
/Мөнгөн/ 

2011 он 
  

20,000.0 20,000.0 Ханшижир ХХК 20,000.0 
  

16 Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.07.05 
  

10,000.0 10,000.0 Андын тэмүүлэл ХХК 10,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
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 Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

17 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.06 800.0 
  

800.0 Андын тэмүүлэл ХХК 800.0 
  

18 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.13 3,550.0 
  

3,550.0 Андын тэмүүлэл ХХК 3,550.0 
  

19 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.26 4,000.0 
  

4,000.0 Андын тэмүүлэл ХХК 4,000.0 
  

20 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.06 4,000.0 
  

4,000.0 Андын тэмүүлэл ХХК 4,000.0 
  

21 Аймаг БОНС Барьцаа 2011 
 

5,000.0 
 

5,000.0 Андын тэмүүлэл ХХК 5,000.0 
  

22 Аймаг 
Өгөөж санд сургалтын 
зардалд дэмжлэг 

2011.06.17 
  

750.0 750.0 Жамп-Алт ХХК 750.0 
  

23 Аймаг 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.07.21 
  

20,000.0 20,000.0 Жамп-Алт ХХК 20,000.0 
  

24 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.07 4,000.0 
  

4,000.0 Жамп-Алт ХХК 4,000.0 
  

25 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.07.22 3,500.0 
  

3,500.0 Жамп-Алт ХХК 3,500.0 
  

26 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.24 3,142.3 
  

3,142.3 Жамп-Алт ХХК 3,142.3 
  

27 Аймаг 
ЗДТГ-т эрчим хүчний 
зохицуулах зөвлөлд 

2011.04.29 
  

5,000.0 5,000.0 Баялаг орд ХХК 5,000.0 
  

28 Аймаг Ү/хөлс газрын гэрчилгээ 2011.06.27 24.0 
  

24.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

24.0 
  

29 Аймаг Ү/хөлс газрын гэрчилгээ 2011.07.26 20.0 
  

20.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

20.0 
  

30 Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.01.20 
  

5,000.0 5,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

5,000.0 
  

31 Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.03.23 
  

10,000.0 10,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

10,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
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 Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

32 Аймаг 
Орон нутгийн хөрөнгө 
оруулалтын санд хандив 

2011.04.18 
  

58,730.0 58,730.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

58,730.0 
  

33 Аймаг ЗДТГ-т 70 жилд хандив 2011.07.19 
  

15,000.0 15,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК  

15,000.0 

Баянхонгор аймаг 
хариу ирүүлээгүй 

компани 
шилжүүлсэн 
анхан шатны 

баримтаа 
явуулсан. 

34 Аймаг ЗДТГ-т 70 жилд хандив 2011.10.10 
  

5,000.0 5,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

5,000.0 
  

35 Аймаг ЗДТГ-т 70 жилд хандив 2011.06.08 240.9 
  

240.9 Баялаг орд ХХК 240.9 
  

36 Аймаг ЗДТГ-т 70 жилд хандив 2011.09.08 2,906.9 
  

2,906.9 Баялаг орд ХХК 2,906.9 
  

37 Аймаг ЗДТГ-т 70 жилд хандив 2011.10.13 384.0 
  

384.0 Баялаг орд ХХК 384.0 
  

38 Аймаг ЗДТГ-т 70 жилд хандив 2011.07.28 
  

2,500.0 2,500.0 Баяжмал-Алт ХХК 2,500.0 
  

39 Аймаг Баянхонгор санд хандив 2011.07.28 
  

2,500.0 2,500.0 Баяжмал-Алт ХХК 2,500.0 
  

40 Аймаг Баянхонгор санд хандив 2011.12.23 
  

5,000.0 5,000.0 Баяжмал-Алт ХХК 5,000.0 
  

41 Баянговь Хандив 2011.03.14 
  

1,000.0 1,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,000.0 
  

42 Баянговь Хандив 2011.04.22 
  

1,000.0 1,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,000.0 
  

43 Баянговь БОНС Барьцаа 2011.11.29 
 

50.0 
 

50.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

50.0 
  

44 Баянговь БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

300.0 
 

300.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

300.0 
  

45 Баянлиг БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

250.0 
 

250.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

250.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
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 Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

46 Баян-Овоо Газрын төлбөр 2011.06.14 1,000.0 
  

1,000.0 Монголбалгоргео ХХК 1,000.0 
  

47 Баян-Овоо ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011 он 
  

150.0 150.0 Ханшижир ХХК 
 

150.0 
Аваагүй гэсэн 
хариу өгсөн 

48 Баян-Овоо БОНС Барьцаа 2011.07.08 
 

100.0 
 

100.0 Баяжмал-Алт ХХК 100.0 
  

49 Баян-Өндөр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 Гоби консолидетед ХХК 100.0 
  

50 Баян-Өндөр БОНС Барьцаа 2011.11.29 
 

175.0 
 

175.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

175.0 
  

51 Баян-Өндөр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

175.0 
 

175.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

175.0 
  

52 Бөмбөгөр ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.08.03 
  

21,000.0 21,000.0 Ододгоулд ХХК 21,000.0 
  

53 Бөмбөгөр ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.01.12 
  

1,000.0 1,000.0 Ододгоулд ХХК 1,000.0 
  

54 Бөмбөгөр ЗДТГ хандив / Мөнгөн бус / 2011.02.15 
  

870.0 870.0 Ододгоулд ХХК 870.0 
  

55 Бөмбөгөр ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.10.20 
  

5,000.0 5,000.0 Ододгоулд ХХК 5,000.0 
  

56 Бөмбөгөр ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.10.20 
  

5,000.0 5,000.0 Ододгоулд ХХК 5,000.0 
  

57 Бөмбөгөр БОНС Барьцаа 2011.11.07 
 

150.0 
 

150.0 Эрдэнэжас ХХК 150.0 
  

58 Бууцагаан ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.16 
  

12,500.0 12,500.0 Ододгоулд ХХК 12,500.0 
  

59 Бууцагаан ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.07.25 
  

12,500.0 12,500.0 Ододгоулд ХХК 12,500.0 
  

60 Галуут ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011 он 
  

2,100.0 2,100.0 Монголбалгоргео ХХК 2,100.0 
  

61 Галуут Газрын төлбөр 2011.12.5 3,865.0 
  

3,865.0 Монголбалгоргео ХХК 3,865.0 
  

62 Галуут Газрын төлбөр 2011 1,872.2 
  

1,872.2 Гацуурт ХХК 1,872.2 
  

63 Галуут Газрын төлбөр 2011 3,039.5 
  

3,039.5 Жамп-Алт ХХК 3,039.5 
  

64 Галуут Газрын төлбөр 2011.04.11 600.0 
  

600.0 Баялаг орд ХХК 600.0 
  

65 Галуут Газрын төлбөр 2011.08.22 475.0 
  

475.0 Баялаг орд ХХК 475.0 
  

66 Галуут Газрын төлбөр 2011.08.25 300.0 
  

300.0 Баялаг орд ХХК 300.0 
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4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
Сумын 

нэрс 
Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 

Бүгд 
(мянган 

төгрөгөөр) 
Компаниудын нэрс 
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торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

67 Хүрээмарал БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

600.0 
 

600.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

600.0 
  

68 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.11.29 
 

200.0 
 

200.0 Гоби консолидетед ХХК 200.0 
  

69 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 Гоби консолидетед ХХК 100.0 
  

70 Шинэжинст АМНАТөлбөр 2011.01.21 118.6 
  

118.6 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

118.6 
  

71 Шинэжинст Тэмдэгтийн хураамж 2011.06.22 40.0 
  

40.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

40.0 
  

72 Шинэжинст Тэмдэгтийн хураамж 2011.08.11 20.0 
  

20.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

20.0 
  

73 Шинэжинст Тэмдэгтийн хураамж 2011.11.17 10.0 
  

10.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

10.0 
  

74 Шинэжинст Хандив 2011.01.03 
  

5,000.0 5,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

5,000.0 
  

75 Шинэжинст 
5 ханатай гэр эсгий 
бүрээстэй 

2011.11.07 
  

10,227.3 10,227.3 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

10,227.3 
  

76 Шинэжинст Хандив 2011.01.25 
  

500.0 500.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

500.0 
  

77 Шинэжинст Компьютер авахад Хандив 2011.03.23 
  

1,500.0 1,500.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,500.0 
  

78 Шинэжинст Хандив 2011.04.22 
  

3,825.0 3,825.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

3,825.0 
  

79 Шинэжинст Хандив 2011.06.30 
  

25,037.1 25,037.1 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

25,037.1 
  

80 Шинэжинст Хандив 2011.07.26 
  

1,130.0 1,130.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,130.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
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 Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

81 Шинэжинст Хандив 2011.08.19 
  

1,000.0 1,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,000.0 
  

82 Шинэжинст Хандив 2011.10.18 
  

1,264.0 1,264.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,264.0 
  

83 Шинэжинст Хандив 2011.11.08 
  

3,000.0 3,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

3,000.0 
  

84 Шинэжинст Хандив 2011.11.08 
  

1,500.0 1,500.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,500.0 
  

85 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

1,000.0 
 

1,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,000.0 
  

86 Шинэжинст Хандив 2011.12.21 
  

251.0 251.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

251.0 
  

87 Шинэжинст 
Багуудын засаг дарга нарыг 
унаажуулахад хандив 

2011.12.21 
  

4,800.0 4,800.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

4,800.0 
  

88 Шинэжинст 
Соёлын төвийн хэрэгсэл 
авахад "Протек" ХХК 

2011.12.13 
  

5,059.0 5,059.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

5,059.0 
  

89 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.03.31 
 

300.0 
 

300.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

300.0 
  

90 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.03.31 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
  

91 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

175.0 
 

175.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

175.0 
  

92 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
  

93 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
  

94 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

4. Баянхонгор  аймаг  

д/д 
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 Нотлогд сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

95 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

250.0 
 

250.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

250.0 
  

96 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
  

97 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
  

98 Шинэжинст БОНС Барьцаа 2011.08.04 
 

50.0 
 

50.0 Самтон Морес ХХК 50.0 
  

  
Дүн 

  
139,952.9 9,675.0 419,493.4 569,121.3 

 
553,971.3 15,150.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

5. Булган аймаг 

д/д 
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 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.07 16.0 
  

16.0 Магнай трейд ХХК 16.0 
  

2 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.15 195.0 
  

195.0 Магнай трейд ХХК 195.0 
  

3 Аймаг БОНС барьцаа 2011.11.15 
 

100.0 
 

100.0 Бэрхресорсиз ХХК 
 

100.0 
Дансанд 
ороогүй 

4 Аймаг Цагдаагийн газарт хандив 2011.06.14 
  

1,000.0 1,000.0 ГБНБ ХХК 1,000.0 
  

5 Аймаг МХГ Шинжилгээний төлбөр 2011.12.07 24.0 
  

24.0 Цайртминерал ХХК 24.0 
  

6 Аймаг МХГ Усны шинжилгээ 2011.12.21 5.0 
  

5.0 Цайртминерал ХХК 5.0 
  

7 Баян-Агт Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.12.31 
  

500.0 500.00 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

500.0 
  

8 Бүрэгхангай 
ЗДТГ-ын оффис барих мөнгөн 
бус 

2011 он 
  

271,600.0 271,600.0 Мон полимет ХХК 271,600.0 
  

9 Бүрэгхангай Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.12.23 
  

1,000.0 1,000.00 
Монгол металл 
майнинг ХХК 

1,000.0 
  

10 Бүрэгхангай ЗДТГазарт хандив 2011.05.18 
  

3,000.0 3,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 3,000.0 
  

11 Бүрэгхангай Хандив 2011.06.17 
  

3,000.0 3,000.0 ГБНБ ХХК 3,000.0 
  

12 Бүрэгхангай Хандив 2011.08.10 
  

10,000.0 10,000.0 ГБНБ ХХК 10,000.0 
  

13 Бүрэгхангай БОНС барьцаа 2011.06.20 
 

1,050.0 
 

1,050.0 Хүслэмж ХХК 1,050.0 
  

14 Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2011.06.17 6,000.0 
  

6,000.0 Хос Хас ХХК 6,000.0 
  

15 Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2011.11.25 6,000.0 
  

6,000.0 Хос Хас ХХК 6,000.0 
  

16 Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2011.12.15 6,000.0 
  

6,000.0 Хос Хас ХХК 6,000.0 
  

17 Бүрэгхангай Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.10.06 3,000.0 
  

3,000.0 Хос Хас ХХК 3,000.0 
  

18 Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2011.05.31 544.0 
  

544.0 Хоту ХХК 544.0 
  

19 Бүрэгхангай 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.03.01 
  

5,000.0 5,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 5,000.0 
  

20 Бүрэгхангай Хандив 2011.03.18 
  

5,000.0 5,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 5,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

5. Булган аймаг 

д/д 
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 Бүрэгхангай 
Иргэдийн сум хөгжүүлэх санд 
хандив 

2011.06.04 
  

21,920.0 21,920.0 Өрмөн-Уул ХХК 21,920.0 
  

22 Бүрэгхангай 
ЗДТГазарт ахмадуудын баярт 
хандив 

2011.09.06 
  

2,000.0 2,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 2,000.0 
  

23 Бүрэгхангай Хандив 2011.12.05 
  

119,022.6 119,022.6 Өрмөн-Уул ХХК 119,022.6 
  

24 
"Булган 
АЗЗА" ТӨХК 

Замын эвдрэлийг засварлах 2011.11.04 
  

22,000.0 22,000.00 
Монгол металл 
майнинг ХХК 

22,000.0 
  

25 Гурванбулаг БОНС барьцаа 2011.12.20 
 

800.0 
 

800.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

800.0 
  

26 Гурванбулаг БОНС барьцаа 2011.11.29 
 

150.0 
 

150.0 Бэрхресорсиз ХХК 150.0 
  

27 Гурванбулаг БОНС барьцаа 2011.11.29 
 

150.0 
 

150.0 Бэрхресорсиз ХХК 
 

150.0 
Дансанд 
ороогүй 

28 Орхон БОНС барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
  

29 Сэлэнгэ БОНС барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
  

30 Тэшиг Хандив /Мөнгөн/ 2011.03.09 
  

10,000.0 10,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

10,000.0 
  

31 Тэшиг Хандив /Мөнгөн/ 2011 
  

10,000.0 10,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

10,000.0 
  

32 Тэшиг 
Хандив Сумын 80 жилийн ойд 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.07.22 
  

3,000.0 3,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

3,000.0 
  

33 Хангал БОНС барьцаа 2011.03.23 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
  

35 Хангал Хандив /Мөнгөн/ 2011.05.31 
  

4,500.0 4,500.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

4,500.0 
  

  Дүн 
  

21,784.0 2,550.0 492,542.6 516,876.6 - 516,626.6 250.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

6. Говь-Алтай аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг БОНС барьцаа 2011.11.18 
 

500.0 
 

500.0 Лоншэнда ХХК 500.0 
 

  

2 Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.10 32.0 
  

32.0 Магнай трейд ХХК 32.0 
 

  

3 Аймаг Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн / 2011.09.26 
  

3,988.0 3,988.0 МоЭнКо ХХК 
 

3,988.0 
Аваагүй гэсэн 
хариу өгсөн. 

4 Аймаг 
ИТХ-д аялалд хамрагдах 10 
хүний зардалд хандив 

2011.10.26 
  

10,000.0 10,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 10,000.0 
 

  

5 Аймаг МХГазар ариутгалын төлбөр 2011.06.17 12,258.0 
  

12,258.0 Алтайн хүдэр ХХК 12,258.0 
 

  

6 Аймаг МХГазар ариутгалын төлбөр 2011.11.08 11,190.0 
  

11,190.0 Алтайн хүдэр ХХК 11,190.0 
 

  

7 Аймаг МХГазар ариутгалын төлбөр 2011.12.28 30,602.0 
  

30,602.0 Алтайн хүдэр ХХК 30,602.0 
 

  

8 Аймаг 
Улсын бүртгэлийн хэлтэст 
барьцааны гэрээ бүртгүүлэх 
хураамж 

2011.07.04 2,996.0 
  

2,996.0 Алтайн хүдэр ХХК 2,996.0 
 

  

9 Аймаг 
Улсын бүртгэлийн хэлтэст 
барьцааны гэрээ бүртгүүлэх 
хураамж 

2011.07.05 973.0 
  

973.0 Алтайн хүдэр ХХК 973.0 
 

  

10 Аймаг 
Газрын албанд гэрчилгээний 
төлбөр 

2011.08.29 450.0 
  

450.0 Алтайн хүдэр ХХК 450.0 
 

  

11 Аймаг 
Үл хөдлөх хөрөнгийн батлан 
даалтын гэрээ 

2011.10.28 2,492.0 
  

2,492.0 Алтайн хүдэр ХХК 2,492.0 
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6. Говь-Алтай аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

12 Аймаг Газрын гэрчилгээ 2011.10.06 400.0 
  

400.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

60.0 340.0 

Аймгаас 60.0 
гэж ирсэн 

компани 400.0 
төлсөн гэсэн 

АШБ 
ирүүлсэн.  

13 Аймаг 
Сутай хайрханы тахилгад 
хандив 

2011.06.23 
  

5,000.0 5,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

5,000.0 
 

  

14 Аймаг Тэмдэгтийн хураамж 2011.12.01 60.0 
  

60.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

60.0 
 

  

15 Аймаг БОНС барьцаа 2011.01.01 
 

18,600.0 
 

18,600.0 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК 18,600.0 
   

16 Алтай 
Бургастайн гаалийн хороонд 
хандив 

2011.08.30 
  

15,500.0 15,500.0 Алтайн хүдэр ХХК 15,500.0 
 

  

17 Алтай 
Дунд сургуульд компьютерийн 
хэрэгсэл хандив 

2011.12.30 
  

3,283.8 3,283.8 Алтайн хүдэр ХХК 3,283.8 
 

  

18 Алтай БОНС барьцаа 2011.04.15 
 

3,000.00 
 

3,000.00 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 3,000.0 
 

  

19 Алтай БОНС барьцаа 2011.04.15 
 

3,000.00 
 

3,000.00 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 3,000.0 
 

  

20 Алтай БОНС барьцаа 2011.04.15 
 

500.00 
 

500.00 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 500.0 
 

  

21 Алтай БОНС барьцаа 2011.09.15 
 

4,700.00 
 

4,700.00 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 4,700.0 
 

  

22 Алтай БОНС барьцаа 2011.09.15 
 

8,600.00 
 

8,600.00 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 8,600.0 
 

  

23 Бигэр 
ЗДТГ гэрэлтүүлэгт хандив 
/Мөнгөн/ 

2011 он 
  

25,000.0 25,000.0 Марко поло ХХК 25,000.0 
 

  

24 Бигэр ЗДТГ халаалт хандив /Мөнгөн/ 2011 он 
  

5,000.0 5,000.0 Марко поло ХХК 5,000.0 
 

  

25 Бигэр ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 2011 он 
  

1,000.0 1,000.0 Марко поло ХХК 1,000.0 
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д/д 
Сумын 

нэрс 
Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 

Бүгд 
(мянган 

төгрөгөөр) 
Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

26 Бигэр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

50.0 
 

50.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

50.0 
 

  

27 Бигэр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

28 Бигэр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

450.0 
 

450.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

450.0 
 

  

29 Бигэр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

200.0 
 

200.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

200.0 
 

  

30 Бигэр Хандив 2011.01.03 
  

2,000.0 2,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

2,000.0 
 

  

31 Бигэр БОНС барьцаа 2011.03.31 
 

225.0 
 

225.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

225.0 
 

  

32 Бигэр БОНС барьцаа 2011.03.31 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

33 Бигэр БОНС барьцаа 2011.10.21 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

34 Бигэр БОНС барьцаа 2011.10.21 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

35 Бигэр БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

36 Бигэр БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

37 Бигэр БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

38 Бугат БОНС барьцаа 2011.02.16 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

39 Бугат БОНС барьцаа 2011.08.01 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

40 Бугат БОНС барьцаа 2011.08.01 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

41 Бугат БОНС барьцаа 2011.08.01 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

42 Бугат БОНС барьцаа 2011.08.01 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

43 Бугат БОНС барьцаа 2011.08.01 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

44 Бугат Аргал төсөлд хандив 2011.08.19 
  

900.0 900.0 Алтайн хүдэр ХХК 900.0 
 

  

45 Бугат Газрын торгууль 2011.10.04 1,440.0 
  

1,440.0 Алтайн хүдэр ХХК 1,440.0 
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Дүн 

Бүгд 
(мянган 
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Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

46 Бугат 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал ашигласны төлбөрийн 
акт 

2011 16,965.0 
  

16,965.0 Алтайн хүдэр ХХК 16,965.0 
 

  

47 Бугат Торгууль 2011.06.09 250.0 
  

250.0 Алтайн хүдэр ХХК 250.0 
 

  

48 Бугат БОНС барьцаа 2011.10.30 
 

100.0 
 

100.0 Алтайн хүдэр ХХК 100.0 
 

  

49 Бугат Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.12.01 70.0 
  

70.0 Алтайн хүдэр ХХК 70.0 
 

  

50 Бугат 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал ашигласны төлбөрийн 
акт 

2011 1,131.3 
  

1,131.3 Алтайн хүдэр ХХК 
 

1,131.3 
Дансанд 

ороогүй гэсэн 
хариу өгсөн. 

51 Дэлгэр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

300.0 
 

300.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

300.0 
 

  

52 Дэлгэр БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

300.0 
 

300.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

300.0 
 

  

53 Есөнбулаг БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

400.0 
 

400.0 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

400.0 
 

  

54 Есөнбулаг БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

55 Есөнбулаг БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

56 Есөнбулаг БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

57 Тайшир БОНС барьцаа 2011.03.11 
 

200.30 
 

200.30 Сод газар ХХК 200.3 
 

  

58 Тайшир БОНС барьцаа 2011.09.28 
 

300.00 
 

300.00 Сод газар ХХК 300.0 
 

  

59 Тайшир Сум хөгжлийн санд 2011.07.08 
  

500.00 500.00 Сод газар ХХК 500.0 
 

  

60 Тайшир БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

61 Төгрөг Хүрэн голын багд хандив 2011.06.21 
  

4,848.0 4,848.0 Алтайн хүдэр ХХК 4,848.0 
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Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

62 Төгрөг БОНС Барьцаа 2011.12.01. 
 

300.0 
 

300.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

300.0 
 

  

63 Төгрөг БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

400.0 
 

400.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

400.0 
 

  

64 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

225.0 
 

225.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

225.0 
 

  

65 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

150.0 
 

  

66 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

67 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

125.0 
 

125.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

125.0 
 

  

68 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

69 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

250.0 
 

250.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

250.0 
 

  

70 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

71 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

250.0 
 

250.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

250.0 
 

  

72 Халиун БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

73 Цогт БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

150.0 
 

  

74 Цогт БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

275.0 
 

275.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

275.0 
 

  

75 Цогт Хог цэвэрлэхэд хандив 2011.07.19 
  

1,500.0 1,500.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

1,500.0 
 

  

76 Цээл БОНС барьцаа 2011.09.16 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

77 Цээл Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.09.30 
  

333.4 333.40 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

333.4 
 

  

78 Цээл Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.09.30 
  

333.3 333.30 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

333.3 
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Нотлог 
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79 Цээл Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.09.30 
  

333.3 333.30 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

333.3 
 

  

80 Цээл БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

400.0 
 

400.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

400.0 
 

  

81 Цээл 
"Бүрэн хайрхан" уулын 
тахилгад хандив 

2011.06.06 
  

3,000.0 3,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 3,000.0 
 

  

82 Цээл 
Сумын эмнэлэгт ЭХО аппарат 
хандив 

2011.06.28 
  

3,500.0 3,500.0 Алтайн хүдэр ХХК 3,500.0 
 

  

83 Цээл 
УАЗ-469 машин худалдан 
авахад хандив 

2011.08.03 
  

18,780.0 18,780.0 Алтайн хүдэр ХХК 18,500.0 280.0 
Аваагүй гэсэн 
хариу өгсөн. 

84 Цээл Хандив /тохижилтонд/ 2011.12.22 
  

22,547.7 22,547.7 Алтайн хүдэр ХХК 21,265.1 1,282.6 
Аваагүй гэсэн 
хариу өгсөн. 

85 Цээл Цэцэрлэгт то/тө авахад хандив 2011.12.22 
  

814.8 814.8 Алтайн хүдэр ХХК 814.8 
 

  

86 Цээл Худгийн цэвэрлэгээнд хандив 2011.12.23 
  

3,500.0 3,500.0 Алтайн хүдэр ХХК 3,500.0 
 

  

87 Цээл Хог хаягдлын төлбөр 2011.04.23 100.0 
  

100.0 Алтайн хүдэр ХХК 100.0 
 

  

88 Цээл Хог хаягдлын төлбөр 2011.07.07 100.0 
  

100.0 Алтайн хүдэр ХХК 100.0 
 

  

89 Цээл Элсний төлбөр 2011.08.11 172.8 
  

172.8 Алтайн хүдэр ХХК 172.8 
 

  

90 Цээл БОНС барьцаа 2011.07.19 
 

1,000.0 
 

1,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 1,000.0 
 

  

91 Цээл БОНС барьцаа 2011.09.19 
 

150.0 
 

150.0 Алтайн хүдэр ХХК 150.0 
 

  

92 Чандмань БОНС барьцаа 2011.08.31 
 

100.0 
 

100.0 Самтон Морес ХХК 100.0 
 

  

93 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.09 
 

50.0 
 

50.00 Тефис Майнинг ХХК 50.0 
 

  

94 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.09 
 

50.0 
 

50.00 Тефис Майнинг ХХК 50.0 
 

  

95 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.09 
 

50.0 
 

50.00 Тефис Майнинг ХХК 50.0 
 

  

96 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.09 
 

50.0 
 

50.00 Тефис Майнинг ХХК 50.0 
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Тайлбар 

97 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.09 
 

50.0 
 

50.00 Тефис Майнинг ХХК 50.0 
 

  

98 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.09 
 

50.0 
 

50.00 Тефис Майнинг ХХК 50.0 
 

  

99 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

100 Чандмань АМНАТөлбөр 2011.11.11 900.0 
  

900.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

900.0 
 

  

101 Чандмань Хандив 2011.02.16 
  

10,000.0 10,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

10,000.0 
 

  

102 Чандмань Хандив 2011.07.04 
  

8,000.0 8,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

8,000.0 
 

  

103 Чандмань Хандив 2011.08.04 
  

10,000.0 10,000.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

10,000.0 
 

  

104 Чандмань 20 жилийн ойн баярт Хандив 2011.12.14 
  

500.0 500.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК  

500.0 
Аваагүй гэсэн 
хариу өгсөн. 

105 Чандмань БОНС барьцаа 2011.03.31 
 

225.0 
 

225.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

225.0 
 

  

106 Чандмань БОНС барьцаа 2011.03.31 
 

450.0 
 

450.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

450.0 
 

  

107 Чандмань БОНС барьцаа 2011.03.31 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

108 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

109 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

200.0 
 

200.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

200.0 
 

  

110 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

150.0 
 

  

111 Чандмань БОНС барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

112 Чандмань Тэмдэгтийн хураамж 2011.08.16 60.0 
  

60.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

60.0 
 

  

113 Чандмань Газрын гэрчилгээ 2011.10.06 400.0 
  

400.0 
Гоби коул энд энержи 
ХХК 

400.0 
 

  

114 Шарга БОНС барьцаа 2011.11.22 
 

150.0 
 

150.0 Самтон Морес ХХК 150.0 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

6. Говь-Алтай аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

115 Шарга ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.04.08 
  

500.0 500.0 Самтон Морес ХХК 500.0 
 

  

116 Шарга БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

150.0 
 

150.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

150.0 
 

  

117 Шарга БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

118 Эрдэнэ БОНС Барьцаа 2011.12.01 
 

100.0 
 

100.0 
Гоби консолидетед 
ХХК 

100.0 
 

  

119 Эрдэнэ БОНС Барьцаа 2011.08.12 
 

6,350.0 
 

6,350.0 МоЭнКо ХХК 6,350.0 
 

  

120 Эрдэнэ ЗДТГ-т хандив 2011.09.20 
  

500.0 500.0 
Гоби консолидетед 
ХХК  

500.0 
Аваагүй гэсэн 
хариу өгсөн. 

 
Дүн 

  
83,042.1 56,275.3 161,162.3 300,479.7 - 292,457.8 8,021.9   
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

7. Говьсүмбэр аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011 
  

20,000.0 20,000.0 Шивээ Овоо ХК 20,000.0 
  

2 Аймаг Хандив ЗДТГ /Мөнгөн / 2011.06.07 
  

10,000.0 10,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 10,000.0 
  

3 
Аймаг 

Хандив ЗДТГ Аймгийн 20 
жилийн ойд /Мөнгөн/ 

2011.07.21 
  

8,067.0 8,067.0 Шинэ Шивээ ХХК 8,067.0 
  

4 Аймаг Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011.07.27 
  

20,000.0 20,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 20,000.0 
  

5 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 2011.09.09 
  

2,000.0 2,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 2,000.0 
  

6 
Аймаг 

Автотээврийн болон өөрөө 
явагч хэрэгслийн албан татвар 

2011.04.18 761.2 
  

761.2 Эм Си Ти Ти ХХК 761.2 
  

7 
Аймаг 

Автотээврийн болон өөрөө 
явагч хэрэгслийн албан татвар 

2011.09.19 19.5 
  

19.5 Эм Си Ти Ти ХХК 19.5 
  

8 
Аймаг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.21 67.5 

  
67.5 Эм Си Ти Ти ХХК 67.5 

  

10 
Аймаг 

МСҮТ-Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

2011.05.31 
  

4,938.0 4,938.0 Оюу Толгой ХХК 4,938.0 
  

11 
Сүмбэр 

Хандив Сумын 80 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.07.01 
  

5,000.0 5,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 5,000.0 
  

12 Сүмбэр БОНС Барьцаа 2011.06.07 
 

500.0 
 

500.0 Шинэ Шивээ ХХК 500.0 
  

13 
Сүмбэр 

Хандив Сумын 80 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.07.04 
  

2,000.0 2,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 2,000.0 
  

14 
Сүмбэр 1-р багт хандив-сумын 80 жил 2011.05.12 

  
2,500.0 2,500.0 Эм Си Ти Ти ХХК 2,500.0 

  

15 Сүмбэр Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.11.08 150.0 
  

150.0 Шинэ Шивээ ХХК 150.0 
  

16 Шивээ говь Хандив /Мөнгөн/ 2011.12.02 
  

264.0 264.0 Шивээ Овоо ХК 264.0 
  

17 
Шивээ говь 

Хандив ЗДТГ ZL20 ачигч 
/Мөнгөн бус/ 

2011.09.13 
  

14,000.0 14,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 14,000.0 
  

18 Шивээговь БОНС Барьцаа 2011.06.08 
 

9,392.0 
 

9,392.0 Шинэ Шивээ ХХК 9,392.0 
  

  Дүн 
  

998.2 9,892.0 88,769.0 99,659.2 - 99,659.2 - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

8. Дархан-Уул аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг МХГ-н БОГУУ хэлтэст торгуул 2011.08.12 4,212.0 
  

4,212.0 Дадизи юиан ХХК 4,212.0 
  

2 Аймаг 
Хандив Аймгийн 50 жилийн ойд 
/Мөнгөн/ 

2011.07.15 
  

25,000.0 25,000.0 Шарын гол ХК 25,000.0 
  

4 Аймаг Цагдаад хандив /Мөнгөн/ 2011.09.14 
  

500.0 500.0 Эрэл ХХК 
 

500.0 
Хариу 

өгөөгүй. 

5 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан 
татвар 

2011.03.29 2,838.3 
  

2,838.3 Эрэл ХХК 2,838.3 
  

6 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан 
татвар 

2011.06.08 2,838.3 
  

2,838.3 Эрэл ХХК 2,838.3 
  

7 Аймаг 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан 
татвар 

2011.10.27 19,268.3 
  

19,268.3 Эрэл ХХК 19,268.3 
  

8 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.04.20 2,238.5 
  

2,238.5 Эрэл ХХК 2,238.5 
  

9 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.08.12 630.0 
  

630.0 Эрэл ХХК 630.0 
  

10 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.08.29 54.0 
  

54.0 Эрэл ХХК 54.0 
  

11 Аймаг Газрын төлбөр 2011.02.23 920.0 
  

920.0 Эрэл ХХК 920.0 
  

12 Хонгор Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011 он 3,382.5 
  

3,382.5 Ханшижир ХХК 3,382.5 
  

13 Шарын гол Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.07.08 18,101.7 
  

18,101.7 Дадизи юиан ХХК 18,101.7 
  

14 Шарын гол Газрын төлбөр 2011.07.08 14,952.0 
  

14,952.0 Дадизи юиан ХХК 14,952.0 
  

15 Шарын гол ЗДТГ-т хандив 2011.05.23 
  

3,000.0 3,000.0 Дадизи юиан ХХК 3,000.0 
  

16 Шарын гол ЗДТГ-т хандив 2011.08.18 
  

2,500.0 2,500.0 Дадизи юиан ХХК 2,500.0 
  

17 Шарын гол ЗДТГ-т хандив 2011.10.24 
  

2,500.0 2,500.0 Дадизи юиан ХХК 2,500.0 
  

18 Шарын гол Ү/хөлс гэрчилгээний үнэ 
 

35.0 
  

35.0 Дадизи юиан ХХК 35.0 
  

19 Шарын гол 
Хандив Сумын соёлын төвийн 
засварт /Мөнгөн бус/ 

2011.11.30 
  

160.3 160.3 Шарын гол ХХК 160.3 
  

20 Шарын гол 
Хандив Зүрхний аппарат авах 
/Мөнгөн/ 

2011.06.07 
  

500.0 500.0 Шарын гол ХХК 500.0 
  

21 Шарын гол 
Хандив 2-р цэцэрлэгийн үйл 
ажиллагааг дэмжих /Мөнгөн/ 

2011.09.09 
  

500.0 500.0 Шарын гол ХХК 500.0 
  

22 Шарын гол Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 
   

2,004.0 2,004.0 Шарын гол ХХК 
 

2,004.0 
Аваагүй 

гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Дүн 
  

69,470.6 - 36,664.3 106,134.9 - 103,630.9 2,504.0 - 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

9. Дорноговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.05.30 
  

10,000.0 10,000.0 Казмон контакт ХХК 10,000.0 
 

  

2 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.17 
  

10,000.0 10,000.0 Казмон контакт ХХК 10,000.0 
 

  

3 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.05.23 
  

1,000.0 1,000.0 Казмон контакт ХХК 1,000.0 
 

  

4 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.08.18 
  

1,000.0 1,000.0 Казмон контакт ХХК 1,000.0 
 

  

5 Аймаг 
Аймаг хөгжүүлэх санд 
хандив 

2011.06.16 
  

5,000.0 5,000.0 Монголросцветмет ХХК 5,000.0 
 

  

6 Аймаг Газрын төлбөр 2011.03.31 64.8 
  

64.8 Монголросцветмет ХХК 64.8 
 

  

7 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.07 194.3 
  

194.3 Монголросцветмет ХХК 194.3 
 

  

8 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.01.21 5,200.0 
  

5,200.0 Монголросцветмет ХХК 5,200.0 
 

  

9 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.02.15 4,542.8 
  

4,542.8 Монголросцветмет ХХК 4,542.8 
 

  

10 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.03.18 4,542.8 
  

4,542.8 Монголросцветмет ХХК 4,542.8 
 

  

11 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.04.14 4,283.5 
  

4,283.5 Монголросцветмет ХХК 4,283.5 
 

  

12 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.05.16 5,306.0 
  

5,306.0 Монголросцветмет ХХК 5,306.0 
 

  

13 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.06.15 6,514.0 
  

6,514.0 Монголросцветмет ХХК 6,514.0 
 

  

14 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.07.08 4,484.7 
  

4,484.7 Монголросцветмет ХХК 4,484.7 
 

  

15 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.08.23 7,545.0 
  

7,545.0 Монголросцветмет ХХК 7,545.0 
 

  

16 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.09.14 4,722.3 
  

4,722.3 Монголросцветмет ХХК 4,722.3 
 

  

17 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.11.16 9,182.4 
  

9,182.4 Монголросцветмет ХХК 9,182.4 
 

  

18 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.12.23 8,000.0 
  

8,000.0 Монголросцветмет ХХК 8,000.0 
 

  

19 Аймаг 
Шинэ Дорноговь хөгжлийн 
сан 

2011.01.10 123,952.0 
  

123,952.0 
Гоби энержи партнерс 
ХХК 

123,952.0 
 

  

20 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.04.29 5,000.0 
  

5,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 5,000.0 
 

  

21 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.06.29 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
 

  

22 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.08.31 2,000.0 
  

2,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 2,000.0 
 

  

23 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.09.29 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

9. Дорноговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

24 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.10.28 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
 

  

25 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.11.30 2,000.0 
  

2,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 2,000.0 
 

  

26 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.12.26 3,388.0 
  

3,388.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,388.0 
 

  

27 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.01.31 3,485.7 
  

3,485.7 Баянтэгш импекс ХХК 3,485.7 
 

  

28 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.03.31 630.8 
  

630.8 Баянтэгш импекс ХХК 630.8 
 

  

29 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.10.01 1,614.2 
  

1,614.2 Баянтэгш импекс ХХК 1,614.2 
 

  

30 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.10.31 350.2 
  

350.2 Баянтэгш импекс ХХК 350.2 
 

  

31 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.12.26 1,285.6 
  

1,285.6 Баянтэгш импекс ХХК 1,285.6 
 

  

32 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.07.01 628.0 
  

628.0 Баянтэгш импекс ХХК 628.0 
 

  

33 Аймаг 
ЗДТГ Хандив 80-н жилийн 
ойн хандив /Мөнгөн/ 

2011.06.10 
  

20,000.0 20,000.0 Цайртминерал ХХК 20,000.0 
 

  

34 Аймаг 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хуралд хандив /Мөнгөн/ 

2011.07.25 
  

500.0 500.0 Чингисийн хар алт ХХК 500.0 
 

  

35 Аймаг 
ЗДТГ наадмын хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.07.25 
  

1,000.0 1,000.0 Чингисийн хар алт ХХК 1,000.0 
 

  

36 Аймаг Хандив /Мөнгөн/ 2011.09.07 
  

100.0 100.0 Чингисийн хар алт ХХК 100.0 
 

  

37 Аймаг Хандив цагдаагийн хэсэг 2011.12.09 
  

3,000.0 3,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 3,000.0 
 

  

38 Аймаг 
Онцгой байдлын газарт 
хандив тээврийн хөлс 

2011.12.05 
  

4,529.2 4,529.2 Эм Си Ти Ти ХХК 4,529.2 
 

  

39 Аймаг Хандив ЗДТГ  /Мөнгөн/ 2011.06.02 
  

2,000.0 2,000.0 Эрэл ХХК 2,000.0 
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9. Дорноговь аймаг 

д/д Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 

Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

40 Аймаг 
Аймгийн 80-н жилийн 
хандив 

2011.07.22 
  

5,000.0 5,000.0 
Монгол Ураниум Ресурс 
ХХК 

5,000.0 
 

  

41 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.02.25 60,000.0 
  

60,000.0 Монлаа ХХК 60,000.0 
 

  

42 Аймаг 
Мэргэжлийн хяналтын газар 
торгууль 

2011.06.14 1,200.0 
  

1,200.0 Доншен Газрын тос ХХК 1,200.0 
 

  

43 Аймаг 
Мэргэжлийн хяналтын газар 
торгууль 

2011.09.12 280.8 
  

280.8 Доншен Газрын тос ХХК 280.8 
 

  

44 Аймаг 
Мэргэжлийн хяналтын газар 
торгууль 

2011.12.23 490.0 
  

490.0 Доншен Газрын тос ХХК 490.0 
 

  

45 Аймаг БОНС Барьцаа 2011.10.19 
 

7,000.0 
 

7,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 7,000.0 
   

46 Аймаг Газрын төлбөр 2011.02.21 1,195.0 
  

1,195.0 Чингисийн хар алт ХХК 1,195.0 
   

47 Аймаг Газрын төлбөр 2011.10.17 140.0 
  

140.0 Чингисийн хар алт ХХК 140.0 
   

48 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.22 5,024.0 
  

5,024.0 Эм Си Ти Ти ХХК 5,024.0 
   

49 Айраг ЗДТГ-т ойн хандив /Мөнгөн / 2011.06.16 
  

1,500.0 1,500.0 Монголросцветмет ХХК 1,500.0 
 

  

50 Айраг 
Сум хөгжүүлэх санд хандив 
/Мөнгөн / 

2011.01.06 
  

300.0 300.0 Монголросцветмет ХХК 300.0 
 

  

51 Айраг ЗДТГ-т хандив /Мөнгөн / 2011.07.19 
  

500.0 500.0 Монголросцветмет ХХК 500.0 
 

  

52 Айраг ҮХЭХАТатвар 2011 он 332.4 
  

332.4 Монголросцветмет ХХК 332.4 
 

  

53 Айраг АТӨЯХАТатвар 2011.04.12 1,250.8 
  

1,250.8 Монголросцветмет ХХК 1,250.8 
 

  

54 Айраг Газрын төлбөр 2011.01.25 768.5 
  

768.5 Монголросцветмет ХХК 768.5 
 

  

55 Айраг 
Төмөр замд хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.08.03 
  

500.0 500.0 Чингисийн хар алт ХХК 500.0 
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9. Дорноговь аймаг 

д/д Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 

Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

56 Алтанширээ ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.06.24 
  

300.0 300.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

300.0 
 

  

57 Алтанширээ 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.07.05 300.0 
  

300.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

300.0 
 

  

59 Даланжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.08.25 
  

1,000.0 1,000.0 Казмон контакт ХХК 1,000.0 
 

  

60 Даланжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011.10.01 
  

28,200.0 28,200.0 Казмон контакт ХХК 28,200.0 
 

  

61 Даланжаргалан Газрын төлбөр 2011.06.02 15,736.0 
  

15,736.0 Монгол Алт Мак ХХК 15,736.0 
 

  

62 Даланжаргалан 

120 ортой хүүхдийн 
цэцэрлэг үлдэгдэл сан-лт 
барилгын мат-лаар-мөнгөн 
бус 

2011.10.20 
  

1,023,000.0 1,023,000.0 Монгол Алт Мак ХХК 1,023,000.0 
 

  

63 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 2011.03.16 
  

500.0 500.0 
Тайшэн девелопмент 
ХХК  

500.0 

 Аваагүй 
гэж 
хариу 
өгсөн  

64 Даланжаргалан Сум хөгжлийн санд 2011.03.30 
  

500.0 500.0 
Тайшэн девелопмент 
ХХК 

500.0 
 

  

65 Даланжаргалан Шагайн холбоонд хандив 2011.06.29 
  

300.0 300.0 
Тайшэн девелопмент 
ХХК 

300.0 
 

  

66 Даланжаргалан БОНС Барьцаа 2011.03.30 
 

500.0 
 

500.0 
Тайшэн девелопмент 
ХХК 

500.0 
 

  

67 Даланжаргалан Агаарын бохирдлын төлбөр 2011.06.30 8,000.0 
  

8,000.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 8,000.0 
 

  

68 Даланжаргалан Агаарын бохирдлын төлбөр 2011.12.31 500.0 
  

500.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 500.0 
 

  

69 Даланжаргалан 
Агаарын бохирдлын төлбөр 
машины 

2011.06.30 114.0 
  

114.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 114.0 
 

  

70 Даланжаргалан АМНАТөлбөр 2011.06.30 26,575.0 
  

26,575.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 26,575.0 
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50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

71 Даланжаргалан АТӨЯХАТатвар 2011.06.30 830.0 
  

830.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 830.0 
 

  

72 Даланжаргалан Газрын төлбөр 2011.06.30 862.5 
  

862.5 Жи Эл Ди Ви ХХК 862.5 
 

  

73 Даланжаргалан Газрын төлбөр 2011.12.22 862.5 
  

862.5 Жи Эл Ди Ви ХХК 862.5 
 

  

74 Даланжаргалан БОНС Барьцаа 2011.06.30 
 

750.0 
 

750.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 750.0 
 

  

75 Даланжаргалан ЗДТГ-т хандив 2011.06.10 
  

5,000.0 5,000.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 5,000.0 
 

  

76 Даланжаргалан Хандив наадмын /Мөнгөн/ 2011.07.20 
  

500.0 500.0 Чингисийн хар алт ХХК 500.0 
 

  

77 Даланжаргалан 
Хандив ЗДТГ Офисын 
тавилга /Мөнгөн бус/ 

2011.11.09 
  

14,000.0 14,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 14,000.0 
 

  

78 Даланжаргалан БОНС Барьцаа 2011.11.07 
 

200.0 
 

200.0 Шинэ Шивээ ХХК 200.0 
   

79 Даланжаргалан АТӨЯХАлбан татвар 2011.03.18 1,240.5 
  

1,240.5 Чингисийн хар алт ХХК 1,240.5 
   

80 Даланжаргалан 
Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

2011... 34,705.2 
  

34,705.2 Чингисийн хар алт ХХК 34,705.2 
   

81 Даланжаргалан 
Хандив Гэрэлтүүлэг 
/Мөнгөн бус/ 

2011.07.06 
  

1,000.0 1,000.0 Шинэ Шивээ ХХК 1,000.0 
 

  

82 Дэлгэрэх Сум хөгжлийн санд 
   

300.0 300.0 Сод газар ХХК 300.0 
 

  

83 Замын үүд Торгууль 2011.05.06 10.0 
  

10.0 Дун юань ХХК 10.0 
 

  

84 Замын үүд Торгууль 2011.05.23 30.0 
  

30.0 Дун юань ХХК 30.0 
 

  

85 Замын үүд Хилийн Застав 2011.05.25 160.0 
  

160.0 Дун юань ХХК 160.0 
 

  

86 Замын үүд Торгууль 2011.04.20 5.0 
  

5.0 Дун юань ХХК 5.0 
 

  

87 Зүүнбаян 
Соёлын төвд хандив 
/Мөнгөн бус/ 

2011.04.27 
  

1,618.7 1,618.7 Кожеговь ХХК 1,618.7 
 

  

88 Зүүнбаян Татварын хэлтэст хандив 2011.08.26 
  

2,000.0 2,000.0 Доншен Газрын тос ХХК 2,000.0 
 

  

89 Иххэт Газрын төлбөр 2011.01.25 744.0 
  

744.0 Монголросцветмет ХХК 744.0 
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сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

90 Иххэт Газрын төлбөр 2011.04.12 744.0 
  

744.0 Монголросцветмет ХХК 744.0 
 

  

91 Иххэт Газрын төлбөр 2011.07.19 744.0 
  

744.0 Монголросцветмет ХХК 744.0 
 

  

92 Иххэт Газрын төлбөр 2011.10.11 744.0 
  

744.0 Монголросцветмет ХХК 744.0 
 

  

93 Иххэт БОНС Барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

94 Иххэт БОНС Барьцаа 2011.04.22 
 

200.0 
 

200.0 Бэрхресорсиз ХХК 200.0 
 

  

95 Иххэт ЗДТГ НД хэлтэст 2011.05.30 968.8 
  

968.8 Баянтэгш импекс ХХК 968.8 
 

  

96 Иххэт ЗДТГ НД хэлтэст 2011.07.01 628.0 
  

628.0 Баянтэгш импекс ХХК 628.0 
 

  

97 Иххэт Газрын төлбөр 2011.06.06 696.0 
  

696.0 Баянтэгш импекс ХХК 696.0 
 

  

98 Иххэт Усны төлбөр 2011.09.29 112.0 
  

112.0 Баянтэгш импекс ХХК 112.0 
 

  

99 Иххэт ЗДТГ-т хандив 2011.03.06 
  

500.0 500.0 Баянтэгш импекс ХХК 500.0 
 

  

100 Иххэт ЗДТГ-т хандив 2011.06.17 
  

1,000.0 1,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 1,000.0 
 

  

101 Иххэт ЗДТГ-т НДШ 2011.05.30 968.8 
  

968.8 Баянтэгш импекс ХХК 968.8 
 

  

102 Иххэт ЗДТГ-т хандив 2011.07.09 
  

120.0 120.0 Баянтэгш импекс ХХК 120.0 
 

  

103 Мандах Газрын төлбөр 2011.01.31 5,624.6 
  

5,624.6 Монгол Алт Мак ХХК 5,624.6 
 

  

104 Мандах Газрын төлбөр 2011.10.31 5,624.8 
  

5,624.8 Монгол Алт Мак ХХК 5,624.8 
 

  

105 Мандах ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.05.17 
  

11,255.0 11,255.0 Монгол Алт Мак ХХК 11,255.0 
 

  

106 Өргөн 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.20 150.0 
  

150.0 Зараяа Холдингс ХХК 150.0 
 

  

107 Өргөн ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.01.20 
  

1,000.0 1,000.0 Зараяа Холдингс ХХК 1,000.0 
 

  

108 Өргөн БОНС Барьцаа 2011 
 

1,250.0 
 

1,250.0 Зараяа Холдингс ХХК 1,250.0 
 

  

109 Өргөн БОНС Барьцаа 2011 
 

500.0 
 

500.0 Зараяа Холдингс ХХК 500.0 
 

  

110 Өргөн БОНС Барьцаа 2011.01.31 
 

250.0 
 

250.0 Зараяа Холдингс ХХК 250.0 
 

  

111 Өргөн Агаарын бохирдлын төлбөр 2011.05.12 71.6 
  

71.6 Монголросцветмет ХХК 71.6 
 

  

112 Өргөн Сум хөгжлийн санд 2011.03.22 
  

300.0 300.0 Сод газар ХХК 300.0 
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9. Дорноговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

113 Өргөн Сум хөгжүүлэх хандив 2011.04.12 
  

1,500.0 1,500.0 Бэрхресорсиз ХХК 1,500.0 
 

  

114 Өргөн БОНС Барьцаа 2011.03.18 
 

250.0 
 

250.0 Зараяа Холдингс ХХК 250.0 
 

  

116 Өргөн 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.20 150.0 
  

150.0 Зараяа Холдингс ХХК 150.0 
 

  

117 Өргөн Сургуульд хандив 2011.05.30 
  

2,582.5 2,582.5 Монголросцветмет ХХК 2,582.5 
 

  

118 Сайншанд БОНС Барьцаа 2011.05.24 
 

17,968.4 
 

17,968.4 Кожеговь ХХК 17,968.4 
 

  

119 Сайншанд 
Хайгуул хийсэн ордын 
нөхөн төлбөр  

9,009.6 
  

9,009.6 Си Эм Кэй Ай ХХК 9,009.6 
 

  

120 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.01.25 6,881.2 
  

6,881.2 Доншен Газрын тос ХХК 6,881.2 
 

  

121 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.03.25 8,413.0 
  

8,413.0 Доншен Газрын тос ХХК 8,413.0 
 

  

122 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.03.25 10,297.6 
  

10,297.6 Доншен Газрын тос ХХК 10,297.6 
 

  

123 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.04.28 6,344.7 
  

6,344.7 Доншен Газрын тос ХХК 6,344.7 
 

  

124 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.05.30 7,147.9 
  

7,147.9 Доншен Газрын тос ХХК 7,147.9 
 

  

125 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.06.27 10,293.7 
  

10,293.7 Доншен Газрын тос ХХК 10,293.7 
 

  

126 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.07.29 10,327.5 
  

10,327.5 Доншен Газрын тос ХХК 10,327.5 
 

  

127 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.08.30 7,851.9 
  

7,851.9 Доншен Газрын тос ХХК 7,851.9 
 

  

128 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.09.30 11,658.6 
  

11,658.6 Доншен Газрын тос ХХК 11,658.6 
 

  

129 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.10.29 8,136.4 
  

8,136.4 Доншен Газрын тос ХХК 8,136.4 
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зардлын 
50 хувь 
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Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

130 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.11.29 7,745.1 
  

7,745.1 Доншен Газрын тос ХХК 7,745.1 
 

  

131 Сайншанд НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.12.25 11,249.9 
  

11,249.9 Доншен Газрын тос ХХК 11,249.9 
 

  

132 Сайхандулаан 
Сумын үйл ажиллагааг 
дэмжих 

2011.05.31 
  

3,000.0 3,000.0 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

3,000.0 
 

  

133 Улаанбадрах ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.05.16 
  

2,500.0 2,500.0 Зараяа Холдингс ХХК 2,500.0 
 

  

134 Улаанбадрах ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.08.15 
  

2,000.0 2,000.0 Зараяа Холдингс ХХК 2,000.0 
 

  

135 Улаанбадрах ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011.05.27 
  

150.0 150.0 Зараяа Холдингс ХХК 150.0 
 

  

136 Улаанбадрах БОНС Барьцаа 2011.01.31 
 

500.0 
 

500.0 Зараяа Холдингс ХХК 500.0 
 

  

137 Улаанбадрах БОНС Барьцаа 2011.03.18 
 

1,000.0 
 

1,000.0 Зараяа Холдингс ХХК 1,000.0 
 

  

138 Улаанбадрах Газрын төлбөр 2011.04.18 545.9 
  

545.9 Кожеговь ХХК 545.9 
 

  

139 Улаанбадрах 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.10 223.8 
  

223.8 Кожеговь ХХК 223.8 
 

  

140 Улаанбадрах 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.22 1,199.8 
  

1,199.8 Кожеговь ХХК 1,199.8 
 

  

141 Улаанбадрах 
Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн 
бус/ 

2011.09.23 
  

6,900.0 6,900.0 Кожеговь ХХК 6,900.0 
 

  

142 Улаанбадрах 
Сургуульд хандив /Мөнгөн 
бус / 

2011.11.30 
  

1,648.0 1,648.0 Кожеговь ХХК 1,648.0 
 

  

143 Улаанбадрах 
Сургуульд хандив /Мөнгөн 
бус / 

2011.11.25 
  

550.0 550.0 Кожеговь ХХК 550.0 
 

  

144 Улаанбадрах 
Сургуульд хандив /Мөнгөн 
бус / 

2011.12.01 
  

699.8 699.8 Кожеговь ХХК 699.8 
 

  

145 Улаанбадрах 
Сургуульд хандив /Мөнгөн 
бус / 

2011.11.30 
  

2,070.0 2,070.0 Кожеговь ХХК 2,070.0 
 

  

146 Улаанбадрах 
Сургуульд хандив /Мөнгөн 
бус / 

2011.12.01 
  

1,775.9 1,775.9 Кожеговь ХХК 1,775.9 
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сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

147 Улаанбадрах БОНС Барьцаа 2011.05.24 
 

29,959.1 
 

29,959.1 Кожеговь ХХК 29,959.1 
 

  

148 Хатанбулаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.25 2,807.4 
  

2,807.4 Монлаа ХХК 2,807.4 
 

  

149 Хатанбулаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.28 
  

200.0 200.0 Зон Хэн Юу Тиан ХХК 200.0 
 

  

150 Хатанбулаг Газрын төлбөр 2011.10.25 672.0 
  

672.0 Монлаа ХХК 672.0 
 

  

151 Хатанбулаг Сум Хөгжлийн Санд 2011.06.15 
  

3,000.0 3,000.0 Орчлон Орд ХХК 3,000.0 
 

  

152 Хатанбулаг 
Сумын гамшгаас хамгаалах 
дохио авахад    

1,500.0 1,500.0 Орчлон Орд ХХК 1,500.0 
 

  

153 Хатанбулаг БОНС Барьцаа 2011.12.20 100.3 
  

100.3 Сод газар ХХК 100.3 
 

  

154 Хөвсгөл 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.07 1,050.0 
  

1,050.0 Зараяа Холдингс ХХК 1,050.0 
 

  

155 Хөвсгөл БОНС Барьцаа 2011.03.18 
 

450.0 
 

450.0 Зараяа Холдингс ХХК 450.0 
 

  

156 Эрдэнэ ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.02.21 
  

5,000.0 5,000.0 Зараяа Холдингс ХХК 5,000.0 
 

  

157 Эрдэнэ БОНС Барьцаа 2011.01.31 
 

250.0 
 

250.0 Зараяа Холдингс ХХК 250.0 
 

  

158 Эрдэнэ АМНАТөлбөр 2011.06.07 4,852.6 
 

- 4,852.6 Коммод ХХК 4,852.6 
 

  

159 Эрдэнэ АМНАТөлбөр 2011.09.12 2,472.5 
 

- 2,472.5 Коммод ХХК 2,472.5 
 

  

160 Эрдэнэ АМНАТөлбөр 2011.12.06 2,611.1 
  

2,611.1 Коммод ХХК 2,611.1 
 

  

161 Эрдэнэ Үйлчилгээний хөлс 2011.04.11 200.0 
  

200.0 Коммод ХХК 200.0 
 

  

162 Эрдэнэ Хандив /Мөнгөн бус / 2011.06.18 
  

6,637.6 6,637.6 Коммод ХХК 6,637.6 
 

  

  Дүн 
  

528,592.2 61,127.6 1,200,036.6 1,789,756.4 - 1,789,256.4 500.0   
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10. Дорнод аймаг 

д/д Сумын нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 

Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын нэрс 

Хандив тусламж авсан нь 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 
Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.15 510.0 

  
510.0 Магнай трейд ХХК 510.0 

 
  

2 
Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.23 213.8 

  
213.8 Монгол Алт Мак ХХК 213.8 

 
  

3 
Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.07.27 

  
100,000.0 100,000.0 Монгол Алт Мак ХХК 100,000.0 

 
  

4 
Аймаг Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.03.17 144.7 

  
144.7 Петро Матад ХХК 144.7 

 
  

5 
Аймаг Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.10.12 2,250.0 

  
2,250.0 Петро Матад ХХК 2,250.0 

 
  

6 
Аймаг Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.10.12 35.0 

  
35.0 Петро Матад ХХК 35.0 

 
  

7 
Аймаг Газрын төлбөр 2011.10.12 7.5 

  
7.5 Петро Матад ХХК 7.5 

 
  

8 
Аймаг 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.03.01 160.0 
  

160.0 Петро Матад ХХК 160.0 
 

  

9 
Аймаг Галын гэрчилгээний үнэ 2011.08.18 20.0 

  
20.0 Петро Матад ХХК 20.0 

 
  

10 
Аймаг Галын гэрчилгээний үнэ 2011.08.18 40.0 

  
40.0 Петро Матад ХХК 40.0 

 
  

11 
Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.17 

  
1,000.0 1,000.0 Петро Матад ХХК 1,000.0 

 
  

12 
Аймаг 

Цагдаагийн хэлтэст хандив  
/Мөнгөн/ 

2011-07 
  

2,000.0 2,000.0 
Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

2,000.0 
 

  

13 
Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011-07 

  
87,437.0 87,437.0 

Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

87,437.0 
 

  

14 
Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011-08 

  
56,344.9 56,344.9 

Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

56,344.9 
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Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

15 
Аймаг 

Төмөр замын 2-р сургуульд 
компьютерын сандал, ширээ 
хийхэд зориулж хандив 
/урьдчилгаа/ 

2011.01.17 
  

1,050.0 1,050.0 Адуунчулуун ХК 1,050.0 
 

  

16 
Аймаг 

Төмөр замын 2-р сургуульд 
компьютерын сандал, ширээ 
хийхэд зориулж хандив 

2011.03.10 
  

1,050.0 1,050.0 Адуунчулуун ХК 1,050.0 
 

  

17 
Аймаг 

Хан-Уул сургуульд хандив 
/цахим хөтөлбөр, цахим 
олимпиад шагнал/ 

2011.03.24 
  

100.0 100.0 Адуунчулуун ХК 100.0 
 

  

18 
Аймаг 

Дэлхийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд 
оролцох зардалд хандив 

2011.05.23 
  

1,500.0 1,500.0 Адуунчулуун ХК 1,500.0 
 

  

19 
Аймаг Шүүхийн 80 жилд хандив 2011.07.19 

  
1,000.0 1,000.0 Адуунчулуун ХК 1,000.0 

 
  

20 
Аймаг 8-р багт хандив 2011.07.19 

  
500.0 500.0 Адуунчулуун ХК 500.0 

 
  

21 
Аймаг 

Аймгийн 80 жилийн ойд 
тусгаар тогтнолын талбайд 
тугны сууриуд болон индэр 
хийж хандивласан 

2011.08.31 
  

11,597.5 11,597.5 Адуунчулуун ХК 11,597.5 
 

  

22 
Аймаг 

МУ-д мөрдөн байцаах алба 
байгуулагдсаны 65 жилийн 
ойд мөрдөн байцаах тасагт 
хандив 

2011.09.02 
  

300.0 300.0 Адуунчулуун ХК 300.0 
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сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

23 
Аймаг 

БОЭТ-ийн сэхээн 
амьдруулах тасаг, хүлээн 
авах тасгуудыг тохижуулсан 
материалын үнэ 

2011.11.15 
  

948.7 948.7 Адуунчулуун ХК 948.7 
 

  

24 
Аймаг 

2011 оны авто оношлогооны 
үзлэгийн хураамж 

2011.04.08 569.3 
  

569.3 Адуунчулуун ХК 569.3 
 

  

25 
Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.07.28 

  
50,000.0 50,000.0 Буман-Олз ХХК 50,000.0 

 
  

26 
Аймаг 

Байгаль орчны хэлтэст 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.08.30 
  

180.0 180.0 Шинь шинь ХХК 
 

180.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

27 
Аймаг 

Аймаг хөгжүүлэх санд 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.07.18 
  

10,000.0 10,000.0 Шинь шинь ХХК 10,000.0 
 

  

28 
Аймаг Чулуун бүтээл 2011.06.27 

  
25,280.0 25,280.0 

Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

25,280.0 
 

  

29 
Аймаг 

Хандив Шүүхийн 80 жилийн 
ойд /Мөнгөн/ 

2011.07.30 
  

2,000.0 2,000.0 Шинь шинь ХХК 
 

2,000.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

30 
Аймаг МХГ торгууь 2011.02.15 200.0 

  
200.0 Шинь Шинь ХХК 

 
200.0 

 Дансанд 
ороогүй. 

31 
Аймаг МХГ ачаа хэтэрсны торгууь 2011.03.18 250.0 

  
250.0 Шинь Шинь ХХК 

 
250.0   

32 
Аймаг Гаалийн торгууь 2011.03.15 200.0 

  
200.0 Шинь Шинь ХХК 

 
200.0   

33 
Аймаг Замын цагдаа 2011.03.25 10.0 

  
10.0 Шинь Шинь ХХК 

 
10.0   
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

10. Дорнод аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

34 
Аймаг Замын цагдаа 2011.04.20 5.0 

  
5.0 Шинь Шинь ХХК 

 
5.0   

35 
Аймаг МХГ 2011.04.29 30.0 

  
30.0 Шинь Шинь ХХК 

 
30.0   

36 
Аймаг ГМХАЭА 2011.04.29 109.0 

  
109.0 Шинь Шинь ХХК 

 
109.0   

37 
Аймаг Аймгийн гаалийн газар 2011.05.29 250.0 

  
250.0 Шинь Шинь ХХК 

 
250.0   

38 
Аймаг МХГ 2011.07.25 561.6 

  
561.6 Шинь Шинь ХХК 

 
561.6   

39 
Аймаг Тээврийн алба 2011.07.30 250.0 

  
250.0 Шинь Шинь ХХК 

 
250.0   

40 
Аймаг Замын цагдаа 2011.07.30 5.0 

  
5.0 Шинь Шинь ХХК 

 
5.0   

41 
Аймаг Замын цагдаа 2011.08.30 2.0 

  
2.0 Шинь Шинь ХХК 

 
2.0   

42 
Аймаг Замын цагдаа 2011.09.20 29.0 

  
29.0 Шинь Шинь ХХК 

 
29.0   

43 
Аймаг Замын цагдаа 2011.09.20 25.0 

  
25.0 Шинь Шинь ХХК 

 
25.0   

44 
Аймаг Гаалийн газар 2011.09.29 100.0 

  
100.0 Шинь Шинь ХХК 

 
100.0   

45 
Аймаг МХГ 2011.09.29 250.0 

  
250.0 Шинь Шинь ХХК 

 
250.0   

46 
Аймаг МХГ 2011.09.30 40.0 

  
40.0 Шинь Шинь ХХК 

 
40.0   

47 
Аймаг Замын цагдаа 2011.09.30 6.0 

  
6.0 Шинь Шинь ХХК 

 
6.0   

48 
Аймаг Замын цагдаа 2011.09.30 10.0 

  
10.0 Шинь Шинь ХХК 

 
10.0   

49 
Аймаг 

Аймгийн аудитын газар-
торгууль 

2011.11.17 23,760.0 
  

23,760.0 Шинь Шинь ХХК 23,760.0 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

50 
Аймаг 

Харилцааа холбооны 
зохицуулах хороо 

2011.11.18 200.0 
  

200.0 Шинь Шинь ХХК 
 

200.0   

51 
Аймаг Аймгийн гаалийн газар 2011.11.20 121.6 

  
121.6 Шинь Шинь ХХК 

 
121.6   

52 
Аймаг Аймгийн гаалийн газар 2011.12.15 60.6 

  
60.6 Шинь Шинь ХХК 

 
60.6   

53 
Аймаг БОНС Барьцаа 2011.04.27 

 
100.0 

 
100.0 Зараяа Холдингс ХХК 100.0 

 
  

54 
Баяндун 

Гүний худаг гаргаж өгсөн 
/худгийн труба/ 

2011.07.05 
  

5,250.0 5,250.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 5,250.0 
 

  

55 
Баяндун 

Гүний худаг гаргаж өгсөн 
/худгийн насос/ 

2011.07.06 
  

250.0 250.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 250.0 
 

  

56 
Баяндун 

Гүний худаг гаргаж өгсөн 
/шатахууны үнэ/ 

2011.07.28 
  

2,270.0 2,270.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 2,270.0 
 

  

57 
Баяндун суврагын урьдчилгаа 2011.09.12 

  
4,200.0 4,200.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 4,200.0 

 
  

58 
Баяндун 

3 том сумын танилцуулах 
самбар хийж өгсөн 

2011.09.13 
  

5,410.0 5,410.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 5,410.0 
 

  

59 
Баяндун суврагын үлдэгдэл 2011.09.30 

  
2,800.0 2,800.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 2,800.0 

 
  

60 
Баяндун 

Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.03.31 
  

3,000.0 3,000.0 Жамп-Алт ХХК 3,000.0 
 

  

61 
Баяндун 

Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.05.10 
  

3,000.0 3,000.0 Жамп-Алт ХХК 3,000.0 
 

  

62 
Баяндун 

Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.08.08 
  

1,500.0 1,500.0 Жамп-Алт ХХК 1,500.0 
 

  

63 
Баяндун 

Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.16 
  

4,500.0 4,500.0 Жамп-Алт ХХК 4,500.0 
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д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

64 
Баяндун Хандив /Мөнгөн/ 2011.07.30 

  
500.0 500.0 Шинь шинь ХХК 

 
500.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

65 
Баяндун Хандив /Мөнгөн/ 2011.08.30 

  
1,000.0 1,000.0 Шинь шинь ХХК 

 
1,000.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

66 
Баяндун Хандив /Мөнгөн бус/ 2011.09.01 

  
500.0 500.0 Эмээлт Майнз ХХК 500.0 

 
  

67 
Баян-Түмэн 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.02 150.0 
  

150.0 Монгол Алт Мак ХХК 150.0 
 

  

68 
Баян-Түмэн Газрын төлбөр 2011.12.21 8,659.2 

  
8,659.2 Монгол Алт Мак ХХК 8,659.2 

 
  

69 
Баян-Түмэн БОНС Барьцаа 2011.03.10 

 
500.0 

 
500.0 Монгол Алт Мак ХХК 500.0 

 
  

70 
Баян-Түмэн Хандив /Мөнгөн/ 2011 

  
1,000.0 1,000.0 Эн Пи Ай ХХК 1,000.0 

 
  

71 
Баян-Түмэн Хандив /Мөнгөн бус/ 2011 

  
896.0 896.0 Эн Пи Ай ХХК 896.0 

 
  

72 
Баян-Түмэн БОНС Барьцаа 2011.01.11 

 
200.0 

 
200.0 Эмээлт Майнз ХХК 200.0 

 
  

73 
Булган БОНС Барьцаа 2011 он 

 
300.0 

 
300.0 Дорнын хүдэр ХХК 300.0 

 
  

74 
Булган БОНС Барьцаа 2011 он 

 
200.0 

 
200.0 Дорнын хүдэр ХХК 200.0 

 
  

75 
Гурван загал Хандив /Мөнгөн/ 2011.09.20 

  
200.0 200.0 Шинь шинь ХХК 

 
200.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

76 
Гурванзагал 

Сумын үйл ажиллагааг 
дэмжих 

2011.12.31 
  

400.0 400.0 Тэнгри терра ресурс ХХК 400.0 
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Компаниудын нэрс 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

77 
Дашбалбар ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.04.22 

  
2,500.0 2,500.0 Зараяа Холдингс ХХК 2,500.0 

 
  

78 
Дашбалбар БОНС Барьцаа 2011.04.22 

 
200.0 

 
200.0 Зараяа Холдингс ХХК 200.0 

 
  

79 
Дашбалбар 

Сумын үйл ажиллагааг 
дэмжих 

2011.12.31 
  

400.0 400.0 Тэнгри терра ресурс ХХК 400.0 
 

  

80 
Дашбалбар БОНС Барьцаа 2011.04.15 

 
100.0 

 
100.0 

Вестерн Проспектор 
Монголия ХХК 

100.0 
 

  

81 
Дашбалбар Хандив /Мөнгөн/ 2011.05.29 

  
1,000.0 1,000.0 Шинь шинь ХХК 1,000.0 

 
  

82 
Дашбалбар Хандив  /Мөнгөн/ 2011.07.30 

  
500.0 500.0 Шинь шинь ХХК 

 
500.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

83 
Дашбалбар БОНС Барьцаа 2011.04.15 

 
150.0 

 
150.0 Эмээлт Майнз ХХК 150.0 

 
  

84 
Дашбалбар БОНС Барьцаа 2011.08.16 

 
300.0 

 
300.0 Эмээлт Майнз ХХК 300.0 

 
  

85 
Дашбалбар 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.04.15 3,000.0 
  

3,000.0 Эж Балей ХХК 
 

3,000.0   

86 
Дашбалбар Усны төлбөр торгууль 2011.02.15 30,780.0 

  
30,780.0 Шинь шинь ХХК 30,780.0 

 
  

87 
Матад Газрын төлбөр 2011.04.08 5.0 

  
5.0 Петро Матад ХХК 5.0 

 
  

88 
Матад Газрын төлбөр 2011.06.21 35.0 

  
35.0 Петро Матад ХХК 35.0 

 
  

89 
Матад Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.08.15 35.0 

  
35.0 Петро Матад ХХК 35.0 

 
  

90 
Матад Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.09.08 175.0 

  
175.0 Петро Матад ХХК 175.0 
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хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

91 
Матад Газрын төлбөр 2011.06.21 7.5 

  
7.5 Петро Матад ХХК 7.5 

 
  

92 
Матад Газрын төлбөр 2011.09.08 7.5 

  
7.5 Петро Матад ХХК 7.5 

 
  

93 
Матад Газрын төлбөр 2011.09.08 157.5 

  
157.5 Петро Матад ХХК 157.5 

 
  

94 
Матад Газрын төлбөр 2011.09.08 7.5 

  
7.5 Петро Матад ХХК 7.5 

 
  

95 
Матад Газрын төлбөр 2011.12.29 37.5 

  
37.5 Петро Матад ХХК 37.5 

 
  

96 
Матад 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.08 276.0 
  

276.0 Петро Матад ХХК 276.0 
 

  

97 
Матад 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.01 138.1 
  

138.1 Петро Матад ХХК 138.1 
 

  

98 
Матад Үр түүсний хөлс 2011.11.04 256.7 

  
256.7 Петро Матад ХХК 256.7 

 
  

99 
Матад Торгууль 2011.09.05 250.0 

  
250.0 Петро Матад ХХК 250.0 

 
  

100 
Матад 

Хүүхдийн цэцэрлэгт 
тоглоомын хандив/Мөнгөн 
бус/ 

2011.05.26 
  

10,550.0 10,550.0 Петро Матад ХХК 10,550.0 
 

  

101 
Матад Хандив /Мөнгөн / 2011-04 

  
36,126.6 36,126.6 

Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

36,126.6 
 

  

102 
Матад ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011-05 

  
3,392.0 3,392.0 

Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

3,392.0 
 

  

103 
Матад ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011-05 

  
945.0 945.0 

Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

945.0 
 

  

104 
Матад ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011-12 

  
6,450.0 6,450.0 

Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

6,450.0 
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Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

105 
Матад БОНС Барьцаа 2011.03.22 

 
100.4 

 
100.4 Сод газар ХХК 100.4 

 
  

106 
Матад БОНС Барьцаа 2011.05.09 

 
200.3 

 
200.3 Сод газар ХХК 200.3 

 
  

107 
Матад Газрын төлбөр 2011.12.15 510.0 

  
510.0 Магнай трейд ХХК 510.0 

 
  

108 
Сэргэлэн БОНС Барьцаа 2011.10.11 

 
120.0 

 
120.0 

Вестерн Проспектор 
Монголия ХХК 

120.0 
 

  

109 
Сэргэлэн Хандив /Мөнгөн/ 2011.02.15 

  
5,000.0 5,000.0 Шинь шинь ХХК 5,000.0 

 
  

110 
Сэргэлэн Хандив /Мөнгөн/ 2011.07.30 

  
1,000.0 1,000.0 Шинь шинь ХХК 1,000.0 

 
  

111 
Сэргэлэн Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011.07.28 

  
2,000.0 2,000.0 Эмээлт Майнз ХХК 2,000.0 

 
  

112 
Халхгол 

Цагдаагийн хэсэгт хандив 
/Мөнгөн/ 

2011-07 
  

2,000.0 2,000.0 
Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

2,000.0 
 

  

113 
Хэрлэн Газрын төлбөр 2011.05.10 210.6 

  
210.6 Монгол Алт Мак ХХК 210.6 

 
  

114 
Хэрлэн 

Хандив 80 жилийн ойд 
зориулсан /Мөнгөн/ 

2011.04.20 
  

1,000.0 1,000.0 Шинь шинь ХХК 
 

1,000.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

115 
Хэрлэн Хандив  /Мөнгөн/ 2011.07.25 

  
100.0 100.0 Шинь шинь ХХК 

 
100.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

116 
Хэрлэн 

7-р багт хандив Компьютр 
/Мөнгөн бус/ 

2011.10.29 
  

600.0 600.0 Шинь шинь ХХК 600.0 
 

  

117 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр  

150.0 
  

150.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

150.0 
 

  

118 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.06 150.0 
  

150.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

150.0 
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10. Дорнод аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

119 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.08 150.0 
  

150.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

150.0 
 

  

120 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.10 150.0 
  

150.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

150.0 
 

  

121 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.23 225.0 
  

225.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

225.0 
 

  

122 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.13 450.0 
  

450.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

450.0 
 

  

123 
Цагаан-Овоо Хандив 2011.02.21 

  
1,000.0 1,000.0 

Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

1,000.0 
 

  

124 
Цагаан-Овоо Сум хөгжүүлэх санд хандив 2011.10.26 

  
5,000.0 5,000.0 Бороо гоулд ХХК 5,000.0 

 
  

125 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.07.05 150.0 
  

150.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

150.0 
 

  

126 
Цагаан-Овоо 

Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.02 225.0 
  

225.0 
Сентерра гоулд Монголиа 
ХХК 

225.0 
 

  

127 
Чойбалсан Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011.03.31 

  
1,000.0 1,000.0 Шанлун ХХК 1,000.0 

 
  

128 
Чойбалсан Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011.07.18 

  
300.0 300.0 Шанлун ХХК 300.0 

 
  

129 
Чойбалсан Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011.08.22 

  
3,000.0 3,000.0 Шанлун ХХК 3,000.0 

 
  

130 
Чойбалсан Хандив ЗДТГ /Мөнгөн бус/ 2011.07.19 

  
7,000.0 7,000.0 Шанлун ХХК 7,000.0 

 
  

  
Дүн 

  
76,773.2 2,470.7 479,827.7 559,071.6 - 547,876.8 11,194.8   
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

11. Дундговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.04.26 
  

3,000.0 3,000.0 Монголросцветмет ХХК 2,000.0 1,000.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн.  

2 Аймаг 
ЗДТГ 70 жилийн ойн хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.13 
  

500.0 500.0 Самтон Морес ХХК 500.0 
 

  

3 Аймаг Ойд хандив 2011.03.29 
  

4,000.0 4,000.0 Тайшэн девелопмент ХХК 4,000.0 
 

  

4 Аймаг 70 жилд хандив 2011.07.22 
  

3,000.0 3,000.0 Гоби коул энд энержи ХХК 3,000.0 
 

  

5 Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.05.24 
  

1,000.0 1,000.0 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

1,000.0 
 

  

6 Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.06.09 
  

2,000.0 2,000.0 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

2,000.0 
 

  

7 Аймаг ЗДТГ-т хандив 2011.06.09 
  

1,000.0 1,000.0 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

1,000.0 
 

  

8 Аймаг АМНАТөлбөр 2011 6,362.7 
  

6,362.7 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

6,362.7 
 

  

9 Аймаг Агаарын бохирдлын төлбөр 2011 1,690.0 
  

1,690.0 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

1,690.0 
 

  

10 Аймаг Газрын төлбөр 2011 880.0 
  

880.0 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

880.0 
 

  

11 Аймаг БОНС Барьцаа 2011.05.24 
 

500.0 
 

500.0 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

500.0 
 

  

12 Аймаг ЗДТГ хандив 70 жил 2011.05.21 
  

2,000.0 2,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 2,000.0 
 

  

13 Аймаг ЗДТГ хандив 20 жил 2011.07.05 
  

5,000.0 5,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 5,000.0 
 

  

14 Аймаг 
Хөдөлмөр халамж 
үйлчилгээний хэлтэст хандив 

2011.07.08 
  

1,200.0 1,200.0 Эм Си Ти Ти ХХК 1,200.0 
 

  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

293  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

11. Дундговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

15 Аймаг Хандив 70 жил /Мөнгөн/ 2011.07.18 
  

50,000.0 50,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 50,000.0 
 

  

16 Аймаг Торгууль 2011.06.21 250.0 
  

250.0 Эм Си Ти Ти ХХК 250.0 
 

  

17 Аймаг Торгууль 2011.09.27 150.0 
  

150.0 Эм Си Ти Ти ХХК 150.0 
 

  

18 Аймаг Газрын төлбөр 2011.07.26 560.0 
  

560.0 Эм Си Ти Ти ХХК 560.0 
 

  

19 Аймаг Газрын төлбөр 2011.08.25 8,160.0 
  

8,160.0 Эм Си Ти Ти ХХК 8,160.0 
 

  

20 Аймаг Газрын төлбөр 2011.09.06 2,830.0 
  

2,830.0 Эм Си Ти Ти ХХК 2,830.0 
 

  

21 Адаацаг Хандив /Мөнгөн/ 2011.02.23 
  

300.0 300.0 Эрдэнэжас ХХК 300.0 
 

  

22 Баянжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.09.23 
  

3,000.0 3,000.0 Монгол Алт Мак ХХК 3,000.0 
 

  

23 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.08.13 800.0 
  

800.0 Монгол Алт Мак ХХК 800.0 
 

  

24 Баянжаргалан 
ЗДТГ ойн арга хэмжээнд 
хандив /Мөнгөн / 

2011.04.25 
  

2,000.0 2,000.0 Монголросцветмет ХХК 2,000.0 
 

  

25 Баянжаргалан Газрын төлбөр 2011.04.12 2,968.0 
  

2,968.0 Монголросцветмет ХХК 2,968.0 
 

  

26 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.07.22 1,000.0 
  

1,000.0 Монголросцветмет ХХК 1,000.0 
 

  

27 Баянжаргалан Ойд хандив 2011.05.23 
  

4,000.0 4,000.0 Тайшэн девелопмент ХХК 4,000.0 
 

  

28 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.10.30 
 

6,000.0 
 

6,000.0 Тайшэн девелопмент ХХК 6,000.0 
 

  

29 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

30 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

31 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

32 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.03.25 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

33 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011 503.4 
  

503.4 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК 

503.4 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

11. Дундговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

34 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011 503.4 
  

503.4 
Биг могул коул энд энержи 
ХХК  

503.4 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн.  

35 Баянжаргалан ЗДТГ хандив барилгын ажил 2011.06.28 
  

5,000.0 5,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 5,000.0 
 

  

36 Баянжаргалан ЗДТГ хандив наадам 2011.06.28 
  

5,000.0 5,000.0 Эм Си Ти Ти ХХК 5,000.0 
 

  

37 Баянжаргалан ЗДТГ хандив цахилгаан засвар 2011.06.28 
  

1,200.0 1,200.0 Эм Си Ти Ти ХХК 1,200.0 
 

  

38 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.03.17 
 

6,500.0 
 

6,500.0 Эм Си Ти Ти ХХК 6,500.0 
 

  

39 Баянжаргалан Газрын төлбөр 2011.03.11 200.0 
  

200.0 Эм Си Ти Ти ХХК 200.0 
 

  

40 Баянжаргалан Газрын төлбөр 2011.03.11 55.5 
  

55.5 Эм Си Ти Ти ХХК 55.5 
 

  

41 Баянжаргалан Газрын төлбөр 2011.07.18 200.0 
  

200.0 Эм Си Ти Ти ХХК 200.0 
 

  

42 Баянжаргалан Газрын төлбөр 2011.09.19 200.0 
  

200.0 Эм Си Ти Ти ХХК 200.0 
 

  

43 Баянжаргалан Газрын төлбөр 2011.11.30 200.0 
  

200.0 Эм Си Ти Ти ХХК 200.0 
 

  

44 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.03.11 160.0 
  

160.0 Эм Си Ти Ти ХХК 160.0 
 

  

45 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.07.18 250.0 
  

250.0 Эм Си Ти Ти ХХК 250.0 
 

  

46 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.19 250.0 
  

250.0 Эм Си Ти Ти ХХК 250.0 
 

  

47 Баянжаргалан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.11.30 340.0 
  

340.0 Эм Си Ти Ти ХХК 340.0 
 

  

48 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.8.15 
 

1,000.0 
 

1,000.0 Монгол Алт Мак ХХК 1,000.0 
 

  

49 Дэлгэрхангай Газрын төлбөр 2011.12.15 1,890.8 
  

1,890.8 Монгол Алт Мак ХХК 1,890.8 
 

  

50 Өлзийт БОНС Барьцаа 2011.12.02 
 

25,000.0 
 

25,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 25,000.0 
 

  

51 Өлзийт Хандив 2011.06.03 
  

500.0 500.0 Ихмонгол майнинг ХХК 500.0 
 

  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

295  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

11. Дундговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

52 Өлзийт БОНС Барьцаа 2011.06.20 
 

50.0 
 

50.0 Ихмонгол майнинг ХХК 50.0 
 

  

53 Өлзийт АМНАТөлбөр 2011 107,703.9 
  

107,703.9 Адил-Оч ХХК 107,703.9 
 

  

54 Өлзийт Газрын төлбөр 2011 886.4 
  

886.4 Адил-Оч ХХК 886.4 
 

  

55 Өлзийт Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011 300.0 
  

300.0 Адил-Оч ХХК 300.0 
 

  

56 Өлзийт БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

300.0 
 

300.0 Саусгоби сэндс ХХК 300.0 
 

  

57 Өлзийт Бохирын машины үнэ 2011.07.07 
  

8,000.0 8,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 8,000.0 
 

  

58 Сайхан-Овоо Хандив 2011.06.03 
  

500.0 500.0 Ихмонгол майнинг ХХК 500.0 
 

  

59 Сайхан-Овоо БОНС Барьцаа 2011.06.20 
 

50.0 
 

50.0 Ихмонгол майнинг ХХК 50.0 
 

  

60 Эрдэнэдалай БОНС Барьцаа 2011.04.20 
 

200.0 
 

200.0 Самтон Морес ХХК 200.0 
 

  

61 Эрдэнэдалай 
Сум хөгжүүлэх санд хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.13 
  

1,000.0 1,000.0 Самтон Морес ХХК 1,000.0 
 

  

62 Эрдэнэдалай ЗДТГ-т хандив 2011.04.04 
  

2,000.0 2,000.0 Гоби коул энд энержи ХХК 
 

2,000.0 

Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

63 Эрдэнэдалай Хандив /Компьютерт / 2011.01.03 
  

722.7 722.7 Гоби коул энд энержи ХХК 
 

722.7 

Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн. 

64 Эрдэнэдалай БОНС Барьцаа 2011.01.17 
 

450.0 
 

450.0 Гоби коул энд энержи ХХК 450.0 
 

  

65 Эрдэнэдалай БОНС Барьцаа 2011.02.28 
 

500.0 
 

500.0 Гоби коул энд энержи ХХК 500.0 
 

  

66 Эрдэнэдалай Хандив /Мөнгөн/ 2011.07.05 
  

2,500.0 2,500.0 Эрдэнэжас ХХК 2,500.0 
 

  

  Дүн 
  

139,294.0 40,950.0 108,422.7 288,666.7 - 284,440.7 4,226.1   
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12. Завхан аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Алдархаан Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.12.31 
  

500.0 500.00 Тэнгри терра ресурс ХХК 500.0 
 

  

2 Баянхайрхан БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

3 Баянхайрхан БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

4 Баянхайрхан БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

5 Баянхайрхан БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

6 Дөрвөлжин БОНС Барьцаа 2011.07.23 
 

500.0 
 

500.0 Монгол Алт Мак ХХК 500.0 
 

  

7 Дөрвөлжин Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.12.31 
  

500.0 500.00 Тэнгри терра ресурс ХХК 500.0 
 

  

8 Дөрвөлжин 
Нийгмийн даатгалын хэлтэст 
НДШ 

2011.11.18 2,500.0 
  

2,500.0 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 2,500.0 
 

  

9 Дөрвөлжин Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.07.22 48.9 
  

48.9 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 48.9 
 

  

10 Дөрвөлжин Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.11.04 33.8 
  

33.8 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 33.8 
 

  

11 Дөрвөлжин БОНС Барьцаа 2011.09.16 
 

1,000.0 
 

1,000.0 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 1,000.0 
 

  

12 Завханмандал БОНС Барьцаа 2011.09.15 
 

250.0 
 

250.0 Самтон Морес ХХК 250.0 
 

  

13 Завханмандал ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.08.23 
  

1,000.0 1,000.0 Самтон Морес ХХК 1,000.0 
 

  

14 Нөмрөг БОНС Барьцаа 2011.03.23 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

15 Түдэвтэй БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

16 Түдэвтэй БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

17 Түдэвтэй БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

18 Түдэвтэй БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

19 Түдэвтэй БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.00 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

20 Эрдэнэхайрхан БОНС Барьцаа 2011.04.03 
 

150.0 
 

150.0 Самтон Морес ХХК 150.0 
 

  

21 Эрдэнэхайрхан Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.12.31 
  

500.0 500.00 Тэнгри терра ресурс ХХК 500.0 
 

  

22 Эрдэнэхайрхан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.12.29 79.0 
  

79.0 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 79.0 
 

  

23 Эрдэнэхайрхан БОНС Барьцаа 2011.11.25 
 

1,100.0 
 

1,100.0 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 1,100.0 
 

  

24 Яруу Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.12.31 
  

500.0 500.00 Тэнгри терра ресурс ХХК 500.0 
 

  

  Дүн 
  

2,661.7 4,000.0 3,000.0 9,661.7 - 9,661.7 -   
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг-(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

 

13. Орхон аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.05.05 2,173.6 
  

2,173.6 Магнай трейд ХХК 2,173.6 
  

2 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.05.31 2,257.6 
  

2,257.6 Магнай трейд ХХК 2,257.6 
  

3 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.06.28 2,111.8 
  

2,111.8 Магнай трейд ХХК 2,111.8 
  

4 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.08.04 2,078.8 
  

2,078.8 Магнай трейд ХХК 2,078.8 
  

5 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.08.31 2,252.2 
  

2,252.2 Магнай трейд ХХК 2,252.2 
  

6 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.09.29 2,167.5 
  

2,167.5 Магнай трейд ХХК 2,167.5 
  

7 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.10.31 2,123.0 
  

2,123.0 Магнай трейд ХХК 2,123.0 
  

8 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.11.28 2,107.6 
  

2,107.6 Магнай трейд ХХК 2,107.6 
  

9 Аймаг Нийгмийн даатгалын хэлтэст НДШ 2011.12.27 1,967.9 
  

1,967.9 Магнай трейд ХХК 1,967.9 
  

10 Аймаг Хандив ЗДТГ-т  /Мөнгөн/ 2011.06.27 
  

10,000.0 10,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

10,000.0 
  

13 Аймаг 
Хандив Орхон аймаг ЦГ 35 жил  
/Мөнгөн/ 

2011.07.07 
  

15,000.0 15,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

15,000.0 
  

14 Аймаг Хандив 14-р сургууль /Мөнгөн/ 2011.10.12 
  

200.0 200.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

200.0 
  

15 Аймаг Хандив прокурорын газарт /Мөнгөн/ 2011.12.16 
  

8,000.0 8,000.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

8,000.0 
  

  
Дүн 

  
19,240.0 - 33,200.0 52,440.0 - 52,440.0 - 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

14. Өвөрхангай аймаг  

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.10 50.0 
  

50.0 Магнай трейд ХХК 50.0 
  

2 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.06.20 
  

20,000.0 20,000.0 АУМ ХХК 20,000.0 
  

3 Аймаг Шүүхийн хэлтэст хандив 2011.06.22 
  

2,000.0 2,000.0 АУМ ХХК 2,000.0 
  

4 Аймаг 
Татварын хэлтэст хандив /ойн арга 
хэмжээнд/ 

2011.09.09 
  

700.0 700.0 АУМ ХХК 700.0 
  

5 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.01.28 
  

15,000.0 15,000.0 Гацуурт ХХК 15,000.0 
  

6 Аймаг МХГ-т хандив 2011.08.31 
  

4,000.0 4,000.0 Гацуурт ХХК 4,000.0 
  

7 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.10.14 
  

20,000.0 20,000.0 Гацуурт ХХК 20,000.0 
  

8 Аймаг ААНОАТ 2011.06.29 0.2 
  

0.2 Баянтээг ХК 0.2 
  

9 Аймаг НӨАТатвар 2011.01.28 8,000.0 
  

8,000.0 Баянтээг ХК 8,000.0 
  

10 Аймаг НӨАТатвар 2011.01.31 4,000.0 
  

4,000.0 Баянтээг ХК 4,000.0 
  

11 Аймаг НӨАТатвар 2011.03.10 15,000.0 
  

15,000.0 Баянтээг ХК 15,000.0 
  

12 Аймаг НӨАТатвар 2011.05.31 2,450.0 
  

2,450.0 Баянтээг ХК 2,450.0 
  

13 Аймаг НӨАТатвар 2011.07.19 4,000.0 
  

4,000.0 Баянтээг ХК 4,000.0 
  

14 Аймаг НӨАТатвар 2011.10.10 10,000.0 
  

10,000.0 Баянтээг ХК 10,000.0 
  

15 Аймаг НӨАТатвар 2011.11.08 11,789.0 
  

11,789.0 Баянтээг ХК 11,789.0 
  

16 Аймаг НӨАТатвар 2011.12.12 14,116.0 
  

14,116.0 Баянтээг ХК 14,116.0 
  

17 Аймаг НӨАТатвар 2011.12.30 11,000.0 
  

11,000.0 Баянтээг ХК 11,000.0 
  

18 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.03.10 1,404.6 
  

1,404.6 Баянтээг ХК 1,404.6 
  

19 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.03.30 7,700.0 
  

7,700.0 Баянтээг ХК 7,700.0 
  

20 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.10.10 250.0 
  

250.0 Баянтээг ХК 250.0 
  

21 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.10.11 2,250.0 
  

2,250.0 Баянтээг ХК 2,250.0 
  

22 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.12.12 6,700.0 
  

6,700.0 Баянтээг ХК 6,700.0 
  

23 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.12.30 7,500.0 
  

7,500.0 Баянтээг ХК 7,500.0 
  

24 Аймаг АБТөлбөр 2011.12.16 44,400.0 
  

44,400.0 Баянтээг ХК 44,400.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

14. Өвөрхангай аймаг  

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

25 Аймаг 
Татварын хяналт шалгалтын актаар 
торгууль 

2011.12.28 3,323.4 
  

3,323.4 Баянтээг ХК 3,323.4 
  

26 Аймаг ҮХЭХАТатвар 2011.03.10 300.0 
  

300.0 Баянтээг ХК 300.0 
  

27 Аймаг ҮХЭХАТатвар 2011.10.26 646.5 
  

646.5 Баянтээг ХК 646.5 
  

28 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.03.29 506.8 
  

506.8 Баянтээг ХК 506.8 
  

29 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.10.10 389.2 
  

389.2 Баянтээг ХК 389.2 
  

30 Аймаг Газрын төлбөр 2011.10.26 524.2 
  

524.2 Баянтээг ХК 524.2 
  

31 Аймаг 80 жилийн ойд хандив 2011.03.29 
  

5,000.0 5,000.0 Баянтээг ХК 5,000.0 
  

32 Аймаг Олимп судлалын төвд хандив 2011.01.06 
  

2,000.0 2,000.0 Баянтээг ХК 2,000.0 
  

33 Аймаг 
Цагдаагийн мөрдөн байцаах тасагт 
хандив 

2011.06.30 
  

950.0 950.0 Баянтээг ХК 950.0 
  

34 Аймаг ЗХ-256-р ангид хандив 2011.07.28 
  

500.0 500.0 Баянтээг ХК 500.0 
  

35 Аймаг Шүүхийн тамгын хэлтэст хандив 2011.06.30 
  

1,000.0 1,000.0 Баянтээг ХК 1,000.0 
  

36 Арвайхээр АТӨЯХАТ 2011.08.11 545.7 
  

545.7 Гацуурт ХХК 545.7 
  

37 Арвайхээр Газрын төлбөр 2011.07.26 10,070.0 
  

10,070.0 Гацуурт ХХК 10,070.0 
  

38 Арвайхээр Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.08.03 15,000.0 
  

15,000.0 Гацуурт ХХК 15,000.0 
  

39 Арвайхээр ЗДТГ хандив /ойн арга хэмжээнд/ 2011.09.12 
  

300.0 300.0 АУМ ХХК 300.0 
  

40 Бат-Өлзий ЗДТГ хандив 2011.02.01 
  

3,597.5 3,597.5 Гацуурт ХХК 3,597.5 
  

41 Баян-Өндөр 
Нутгийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс 

2011.10.05 1,260.0 
  

1,260.0 Самтон Морес ХХК 1,260.0 
  

42 Богд БОНС Барьцаа 2011.03.15 
 

100.00 
 

100.0 Сод газар ХХК 100.0 
  

43 Богд БОНС Барьцаа 2011.11.03 
 

100.30 
 

100.3 Сод газар ХХК 100.3 
  

44 Нарийнтээл ЗДТГ-т хандив 2011.07.09 
  

1,000.0 1,000.0 Баянтээг ХК 1,000.0 
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14. Өвөрхангай аймаг  

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

45 Нарийнтээл БОНС Барьцаа 2011.03.15 
 

800.0 
 

800.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

800.0 
  

46 Нарийнтээл Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.01.09 1,440.0 
  

1,440.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

1,440.0 
  

47 Төгрөг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.05.16 6,690.0 
  

6,690.0 
Капкорп Монголиа 
ХХК 

6,690.0 
  

48 Төгрөг Газрын төлбөр 2011.07.07 240.0 
  

240.0 
Капкорп Монголиа 
ХХК 

240.0 
  

49 Төгрөг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.03.25 1,435.0 
  

1,435.0 
Капкорп Монголиа 
ХХК 

1,435.0 
  

50 Төгрөг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.03.25 1,385.0 
  

1,385.0 
Капкорп Монголиа 
ХХК 

1,385.0 
  

51 Уянга ЗДТГ хандив 2011.06.10 
  

20,000.0 20,000.0 АУМ ХХК 20,000.0 
  

52 Уянга Хандив 2011.06.20 
  

21,000.0 21,000.0 АУМ ХХК 21,000.0 
  

53 Уянга ЗДТГ хандив 2011.07.06 
  

20,000.0 20,000.0 АУМ ХХК 20,000.0 
  

54 Уянга ЗДТГ хандив 2011.07.26 
  

10,000.0 10,000.0 АУМ ХХК 10,000.0 
  

55 Уянга ЗДТГ хандив 2011.10.04 
  

25,000.0 25,000.0 АУМ ХХК 25,000.0 
  

56 Хайрхандулаан БОНС Барьцаа 2011.03.15 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

400.0 
  

57 Хайрхандулаан БОНС Барьцаа 2011.10.10 
 

200.0 
 

200.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

200.0 
  

58 Хайрхандулаан Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.01.09 960.0 
  

960.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

960.0 
  

  
Дүн 

  
195,325.6 1,600.3 172,047.5 368,973.4 - 368,973.4 - 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Торгууль 2011.11.22 6,616.0 
  

6,616.0 Зон Хэн Юу Тиан ХХК 6,616.0 
 

  

2 Аймаг Хандив /Мөнгөн бус / 2011.08.04 
  

25,200.0 25,200.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 25,200.0 
 

  

3 Аймаг Хандив /Мөнгөн бус / 2011.11.11 
  

37,800.0 37,800.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 37,800.0 
 

  

4 Аймаг 
Гадаадын мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын байрны 
төлбөр 

2011.12.27 3,437.6 
  

3,437.6 Хангад Эксплорэйшн ХХК 3,437.6 
 

  

5 Аймаг 

Аймгийн нийгмийн 
хөгжлийн бодлогын 
хэлтэст мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

2011.07.03 
  

180.5 180.5 Оюу Толгой ХХК 
 

180.5   

6 Аймаг 
Монголын параолимпийн 
хороонд мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

2011.07.03 
  

500.0 500.0 Оюу Толгой ХХК 
 

500.0   

7 Аймаг 
1-р сургуульд мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.05.09 
  

820.0 820.0 Оюу Толгой ХХК 
 

820.0   

8 Аймаг Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.09.15 
  

1,000.0 1,000.0 Оюу Толгой ХХК 1,000.0 
 

  

9 Аймаг 
ЗДТГ мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

2011.07.05 
  

1,200.0 1,200.0 Оюу Толгой ХХК 
 

1,200.0   

10 Аймаг 
Хүүхдийн төлөө төвд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.07.05 
  

1,250.0 1,250.0 Оюу Толгой ХХК 1,250.0 
 

  

11 Аймаг 
Сургуульд мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.04.15 
  

1,500.0 1,500.0 Оюу Толгой ХХК 1,500.0 
 

  

12 Аймаг 
1-р сургуульд ботгон 
тэмээ бүжгийн хамтлаг-т 

2011.05.09 
  

2,472.0 2,472.0 Оюу Толгой ХХК 2,472.0 
 

  

13 Аймаг 
Эрүүл мэндийн газарт 
хандив 

2011.06.22 
  

3,275.0 3,275.0 Оюу Толгой ХХК 3,275.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

14 Аймаг 
4-р сургуульд мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.08.25 
  

3,894.6 3,894.6 Оюу Толгой ХХК 3,894.6 
 

  

15 Аймаг 
БОАЖГазарт мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.06.15 
  

5,400.0 5,400.0 Оюу Толгой ХХК 5,400.0 
 

  

16 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.12.02 
  

600,000.0 600,000.0 Оюу Толгой ХХК 600,000.0 
 

  

17 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.12.22 
  

11,744.2 11,744.2 Оюу Толгой ХХК 11,744.2 
 

  

18 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.09.02 
  

4,495.0 4,495.0 Оюу Толгой ХХК 4,495.0 
 

  

19 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.10.19 
  

5,000.0 5,000.0 Оюу Толгой ХХК 5,000.0 
 

  

20 Аймаг 
ЗДТГ бүсийн хөгжилд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.10.14 
  

22,246.8 22,246.8 Оюу Толгой ХХК 22,246.8 
 

  

21 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.02.25 283.0 
  

283.0 Саусгоби сэндс ХХК 283.0 
 

  

22 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.04.06 12,983.1 
  

12,983.1 Саусгоби сэндс ХХК 12,983.1 
 

  

23 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.04.06 440.2 
  

440.2 Саусгоби сэндс ХХК 440.2 
 

  

24 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.04.22 187.2 
  

187.2 Саусгоби сэндс ХХК 187.2 
 

  

25 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.05.19 135.3 
  

135.3 Саусгоби сэндс ХХК 135.3 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

26 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.06.09 40.0 
  

40.0 Саусгоби сэндс ХХК 40.0 
 

  

27 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.06.23 138.6 
  

138.6 Саусгоби сэндс ХХК 138.6 
 

  

28 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.06.25 26.2 
  

26.2 Саусгоби сэндс ХХК 26.2 
 

  

29 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.01.13 543.3 
  

543.3 Саусгоби сэндс ХХК 543.3 
 

  

30 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.06 9,250.8 
  

9,250.8 Саусгоби сэндс ХХК 9,250.8 
 

  

31 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.13 866.7 
  

866.7 Саусгоби сэндс ХХК 866.7 
 

  

32 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.10 108.0 
  

108.0 Саусгоби сэндс ХХК 108.0 
 

  

33 Аймаг 
Овоот толгойн цэргийн 
анги /0243/-д 45 хүний 
суудалтай автобус 

2011.09.19 
  

32,059.5 32,059.5 Саусгоби сэндс ХХК 32,059.5 
 

  

34 Аймаг 
Овоот толгойн 0243-р 
цэргийн ангид 
Аккумлятор, дугуй 

2011.11.29 
  

2,978.0 2,978.0 Саусгоби сэндс ХХК 2,978.0 
 

  

35 Аймаг 
80-н жилийн ойн баярт 
хандив 

2011.07.20 
  

20,000.0 20,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 20,000.0 
 

  

36 Аймаг 
11-р цэцэрлэгт хүүхдийн 
ор 

2011 
  

1,200.0 1,200.0 Тавантолгой ХК 1,200.0 
 

  

37 Аймаг НӨАТ 2011.03.01 7,272.7 
  

7,272.7 Болд фо ар да ХХК 7,272.7 
 

  

38 Аймаг НӨАТ 2011.05.31 7,272.7 
  

7,272.7 Болд фо ар да ХХК 7,272.7 
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15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

39 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.03.01 2,000.0 
  

2,000.0 Болд фо ар да ХХК 2,000.0 
 

  

40 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.05.31 2,000.0 
  

2,000.0 Болд фо ар да ХХК 2,000.0 
 

  

41 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.11.30 8,063.1 
  

8,063.1 Болд фо ар да ХХК 8,063.1 
 

  

42 Аймаг 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтэст НДШ 

2011 25,355.8 
  

25,355.8 Болд фо ар да ХХК 25,355.8 
 

  

43 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.05.03 95.0 
  

95.0 Болд фо ар да ХХК 95.0 
 

  

44 Аймаг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөр 

2011.05.31 10,000.0 
  

10,000.0 Болд фо ар да ХХК 10,000.0 
 

  

45 Аймаг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөр 

2011.06.07 10,000.0 
  

10,000.0 Болд фо ар да ХХК 10,000.0 
 

  

46 Аймаг 
СХЗХэлтэс үйлчилгээний 
төлбөр 

2011.10.10 31.1 
  

31.1 Болд фо ар да ХХК 31.1 
 

  

47 Аймаг 
Мэргэжлийн хяналтын 
алба 

2011.03.01 500.0 
  

500.0 Болд фо ар да ХХК 500.0 
 

  

48 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.06.01 3,525.0 
  

3,525.0 Болд фо ар да ХХК 3,525.0 
 

  

49 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011.06.28 3,075.0 
  

3,075.0 Болд фо ар да ХХК 3,075.0 
 

  

50 Аймаг Газрын төлбөр 2011.03.28 2,700.0 
  

2,700.0 Болд фо ар да ХХК 2,700.0 
 

  

51 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.28 2,700.0 
  

2,700.0 Болд фо ар да ХХК 2,700.0 
 

  

52 Аймаг Газрын төлбөр 2011.09.26 2,700.0 
  

2,700.0 Болд фо ар да ХХК 2,700.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

53 Аймаг Газрын төлбөр 2011.09.29 2,700.0 
  

2,700.0 Болд фо ар да ХХК 2,700.0 
 

  

54 Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.15 2,700.0 
  

2,700.0 Болд фо ар да ХХК 2,700.0 
 

  

55 Аймаг Газрын төлбөр 2011.09.09 43.8 
  

43.8 Болд фо ар да ХХК 43.8 
 

  

56 Аймаг 
Хөрөнгө оруулалтын 
газар-гэрээний дагуу 

2011.12.11 82,182.0 
  

82,182.0 
М Си Эс Петро монголиа 
ХХК 

82,182.0 
 

  

57 Аймаг Газрын гэрчилгээ 2011.10.17 10.1 
  

10.1 Гоби коул энд энержи ХХК 10.1 
 

  

58 Аймаг Онцгой байдлын газарт 2011.06.14 
  

174.9 174.9 Ихмонгол майнинг ХХК 174.9 
 

  

59 Аймаг 
ЗДТГ 80 жилийн ойгоор 
усны машин хандивласан 
/Мөнгөн бус/ 

2011.08.31 
  

24,753.4 24,753.4 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

24,753.4 
 

  

60 Аймаг 

БОЭТөв 80 жилийн 
ойгоор түргэн 
тусламжийн машин 
хандивласан /Мөнгөн бус/ 

2011.08.31 
  

27,731.1 27,731.1 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

27,731.1 
 

  

61 Аймаг 
Хандив татварын хэлтэст 
/Мөнгөн/ 

2011.07.01 
  

4,000.0 4,000.0 Энержи ресурс ХХК 4,000.0 
 

  

62 Аймаг 
Хандив Дулааны 
цахилгаан станц  нүүрс-
40781тн /Мөнгөн бус/ 

2011 
  

1,600,187.9 1,600,187.9 Энержи ресурс ХХК 1,600,187.9 
 

  

63 Аймаг Хандив /Мөнгөн/ 2011 
  

6,034.5 6,034.5 Энержи ресурс ХХК 6,034.5 
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15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

64 Аймаг МХГазар торгууль 2011.11.22 3,000.0 
  

3,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 3,000.0 
 

  

65 Аймаг МХГазар торгууль 2011.06.21 200.0 
  

200.0 Саусгоби сэндс ХХК 200.0 
 

  

66 Аймаг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөр 

2011.10.19 452.0 
  

452.0 Олон Овоот гоулд ХХК 
 

452.0   

67 Аймаг 
Аж нэгжийн орлогын 
албан татвар 

2011.01.13 942.8 
  

942.8 Хүрээдэл ХХК 942.8 
 

  

68 Аймаг 
Аж нэгжийн орлогын 
албан татвар 

2011.10.18 54,266.4 
  

54,266.4 Хүрээдэл ХХК 54,266.4 
 

  

69 Аймаг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөр 

2011.01.02 9.5 
  

9.5 Хүрээдэл ХХК 9.5 
 

  

70 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.04 2,880.0 
  

2,880.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

2,880.0 
 

  

71 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.13 299.2 
  

299.2 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

299.2 
 

  

72 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.24 1,277.2 
  

1,277.2 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

1,277.2 
 

  

73 Аймаг Газрын төлбөр 2011.09.26 3,688.4 
  

3,688.4 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

3,688.4 
 

  

74 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.26 468.9 
  

468.9 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

468.9 
 

  

75 Аймаг Тэмдэгтийн хураамж 2011.11.08 1,210.0 
  

1,210.0 Энержи ресурс ХХК 1,210.0 
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76 Аймаг МХГ ариутгалын төлбөр 2011.3.15 126.0 
  

126.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

126.0 
 

  

77 Аймаг МХГ ариутгалын төлбөр 2011.04.01 21,192.0 
  

21,192.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

21,192.0 
 

  

78 Аймаг МХГ ариутгалын төлбөр 2011.04.12 237.2 
  

237.2 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

237.2 
 

  

79 Аймаг МХГ ариутгалын төлбөр 2011.04.12 17,496.0 
  

17,496.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

17,496.0 
 

  

80 Аймаг МХГ ариутгалын төлбөр 2011.05.27 45,664.0 
  

45,664.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

45,664.0 
 

  

81 Аймаг МХГ ариутгалын төлбөр 2011.12.28 15,916.0 
  

15,916.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

15,916.0 
 

  

82 Аймаг 
Стандарт Хэмжил зүйн 
хэлтэс-Нүүрсний 
тохирлын гэрчилгээ 

2011.04.27 933.0 
  

933.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

933.0 
 

  

83 Аймаг 
ӨМА Стандарт Хэмжил 
зүйн хэлтэс-Нүүрсний 
тохирлын гэрчилгээ 

2011.05.14 417.0 
  

417.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

417.0 
 

  

84 Аймаг 
Стандарт Хэмжил зүйн 
хэлтэс-Нүүрсний 
тохирлын гэрчилгээ 

2011.07.20 1,350.0 
  

1,350.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

1,350.0 
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85 Аймаг 
Стандарт Хэмжил зүйн 
хэлтэс-Нүүрсний 
тохирлын гэрчилгээ 

2011.12.26 311.0 
  

311.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

311.0 
 

  

86 Аймаг 
ТХОХЗГазар-
Оношлогооны үнэ 

2011.05.14 2,380.0 
  

2,380.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК  

2,380.0   

87 Аймаг 
ТХОХЗГазар-ТҮТ-д DC 
зөвшөөрлийн үнэ 

2011.01.26 30,000.0 
  

30,000.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

30,000.0 
 

  

88 Аймаг 
ТХОХЗГазар-ТҮТ-д DC 
зөвшөөрлийн үнэ 

2011.05.18 27,000.0 
  

27,000.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

27,000.0 
 

  

89 Аймаг 
ТХОХЗГазар-ТҮТ-д DC 
зөвшөөрлийн үнэ 

2011.06.24 3,000.0 
  

3,000.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

3,000.0 
 

  

90 Аймаг 
ТХОХЗГазар-ТҮТ-д DC 
зөвшөөрлийн үнэ 

2011.08.19 18,000.0 
  

18,000.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

18,000.0 
 

  

91 Аймаг 
ТХОХЗГазар-ТҮТ-д DC 
зөвшөөрлийн үнэ 

2011.11.15 100,590.0 
  

100,590.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

100,590.0 
 

  

92 Баяндалай БОНС Барьцаа 2011.09.14 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

400.0 
 

  

93 Баяндалай 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.02 340.0 
  

340.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

340.0 
 

  

94 Баяндалай БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

300.0 
 

300.0 Саусгоби сэндс ХХК 300.0 
 

  

95 Баяндалай Сум хөгжүүлэх санд 2011 
  

2,500.0 2,500.0 Тавантолгой ХК 2,500.0 
 

  

96 Баяндалай 
ЗДТГ-т усны нөөц 
ашиглалт 

2011.10.06 108.5 
  

108.5 Голден Гоби майнинг ХХК 108.5 
 

  

97 Баяндалай БОНС Барьцаа 2011.10.06 
 

250.0 
 

250.0 Голден Гоби майнинг ХХК 250.0 
 

  

98 Баяндалай Хандив 2011.10.06 
  

5,000.0 5,000.0 Альшаахайрхан ХХК 5,000.0 
 

  

99 Баяндалай БОНССан 2011.03.11 100.3 
  

100.3 Сод газар ХХК 100.3 
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100 Баяндалай 
Ажилчдын томилолтын 
зардалд хандив 

2011.01.19 
  

405.0 405.0 Сод газар ХХК 405.0 
 

  

101 Баян-Овоо 
Цагдаагийн хэсэгт Пургон 
машин хандив /Мөнгөн 
бус/ 

2011.07.04 
  

15,000.0 15,000.0 ОНТРЭ ХХК 15,000.0 
 

  

102 Баян-Овоо ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.09.26 
  

15,000.0 15,000.0 ОНТРЭ ХХК 15,000.0 
 

  

103 Баян-Овоо БОНС Барьцаа 2011.05.25 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

400.0 
 

  

104 Баян-Овоо 
Тохижилт, баяр наадмын 
үйл ажиллагаанд хандив 

2011.06.16 
  

9,000.0 9,000.0 Мөнх ноён суварга ХХК 9,000.0 
 

  

105 Баян-Овоо Эд материалын хандив 2011.09.05 
  

6,412.1 6,412.1 Мөнх ноён суварга ХХК 
 

6,412.1   

106 Баян-Овоо Тэмээний баяр 2011.02.17 
  

500.0 500.0 Оюу Толгой ХХК 500.0 
 

  

107 Баян-Овоо Овоо тахилагат 2011.05.25 
  

500.0 500.0 Оюу Толгой ХХК 500.0 
 

  

108 Баян-Овоо 
Газар зүйн кабинет 
тохижуулахад 

2011.08.25 
  

4,894.2 4,894.2 Оюу Толгой ХХК 4,894.2 
 

  

109 Баян-Овоо Britanica толь 2011.03.13 
  

410.0 410.0 Оюу Толгой ХХК 410.0 
 

  

110 Баян-Овоо түлш 2011.09.15 
  

57,422.8 57,422.8 Оюу Толгой ХХК 57,422.8 
 

  

111 Баян-Овоо түлш 2011.01.25 
  

59,109.0 59,109.0 Оюу Толгой ХХК 59,109.0 
 

  

112 Баян-Овоо түлш 2011.10.12 
  

59,100.0 59,100.0 Оюу Толгой ХХК 59,100.0 
 

  

113 Баян-Овоо Удирдах ажилтны сургалт 2011.06.11 
  

825.0 825.0 Оюу Толгой ХХК 825.0 
 

  

114 Баян-Овоо Тэмээний баяр-т хандив 2011.02.09 
  

5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0 
 

  

115 Баян-Овоо Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011 
  

5,000.0 5,000.0 Си Си И Эм ХХК 5,000.0 
 

  

116 Баян-Овоо Сум хөгжүүлэх санд 2011 
  

800.0 800.0 Тавантолгой ХК 800.0 
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117 Баян-Овоо 
Хандив нүүрс-2855 тн 
/Мөнгөн бус/ 

2011 
  

112,006.1 112,006.1 Энержи ресурс ХХК 112,006.1 
 

  

118 
Гашуун сухайт 
гааль 

Хандив /Мөнгөн/ 2011.10.20 
  

1,500.0 1,500.0 Энержи ресурс ХХК 1,500.0 
 

  

119 Гурван тэс Газрын төлбөр 2011.04.12 33,577.0 
  

33,577.0 Монгол Алт Мак ХХК 33,577.0 
 

  

120 Гурван тэс БОНС Барьцаа 2011.04.01 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

400.0 
 

  

121 Гурван тэс БОНС Барьцаа 2011.10.10 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

400.0 
 

  

122 Гурван тэс 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.23 500.0 
  

500.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

500.0 
 

  

123 Гурван тэс Газрын төлбөр 2011.04.05 56,601.4 
  

56,601.4 Саусгоби сэндс ХХК 56,601.4 
 

  

124 Гурван тэс Газрын төлбөр 2011.11.29 64,560.0 
  

64,560.0 Саусгоби сэндс ХХК 64,560.0 
 

  

125 Гурван тэс 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.15 - 
  

- Саусгоби сэндс ХХК - 
 

  

126 Гурван тэс 
Түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр 

2011.06.28 44,521.2 
  

44,521.2 Саусгоби сэндс ХХК 44,521.2 
 

  

127 Гурван тэс 
Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

2011.04.21 35.0 
  

35.0 Саусгоби сэндс ХХК 35.0 
 

  

128 Гурван тэс 
Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

2011.09.07 120.0 
  

120.0 Саусгоби сэндс ХХК 120.0 
 

  

129 Гурван тэс БОНС Барьцаа 2011.09.08 
 

1,170.0 
 

1,170.0 Саусгоби сэндс ХХК 1,170.0 
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130 Гурван тэс БОНС Барьцаа 2011.09.08 
 

1,125.0 
 

1,125.0 Саусгоби сэндс ХХК 1,125.0 
 

  

131 Гурван тэс БОНС Барьцаа 2011.09.08 
 

50.0 
 

50.0 Саусгоби сэндс ХХК 50.0 
 

  

132 Гурван тэс 
Хүүхдийн цэцэрлэгт 
хандив 

2011 он 
  

362,128.8 362,128.8 Саусгоби сэндс ХХК 362,128.8 
 

  

133 Гурван тэс 
80-н жилийн ойн баярт 
хандив 

2011.07.05 
  

1,000.0 1,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 1,000.0 
 

  

134 Гурван тэс 
Цагдаагийн тасагт авто 
машины үнэ 

2011.10.14 
  

13,500.0 13,500.0 Саусгоби сэндс ХХК 13,500.0 
 

  

135 Гурван тэс 
Дааганы уралдааны 
байны хандив 

2011.10.26 
  

370.0 370.0 Саусгоби сэндс ХХК 370.0 
 

  

136 Гурван тэс 
Мал хамгаалах санд 
тусламж 

2011.12.09 
  

5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0 
 

  

137 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 75 тонн-2 
сар 

2011.02.28 
  

2,417.9 2,417.9 Саусгоби сэндс ХХК 2,417.9 
 

  

138 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 115 тонн-3 
сар 

2011.03.31 
  

3,707.5 3,707.5 Саусгоби сэндс ХХК 3,707.5 
 

  

139 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 15 тонн-4 
сар 

2011.04.09 
  

483.6 483.6 Саусгоби сэндс ХХК 483.6 
 

  

140 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 10 тонн-4 
сар 

2011.04.11 
  

322.4 322.4 Саусгоби сэндс ХХК 322.4 
 

  

141 Гурван тэс 
Дизель түлшээр хандив-
4-сар 

2011.05.01 
  

185.6 185.6 Саусгоби сэндс ХХК 185.6 
 

  

142 Гурван тэс 
Тамгын газарт компьютер 
өгөв 

2011.09.01 
  

348.6 348.6 Саусгоби сэндс ХХК 348.6 
 

  

143 Гурван тэс 
Тамгын газарт компьютер 
өгөв 

2011.09.01 
  

348.6 348.6 Саусгоби сэндс ХХК 348.6 
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төгрөгөөр) 
Компаниудын нэрс 
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 Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль  

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

144 Гурван тэс 
Тамгын газарт компьютер 
өгөв 

2011.09.01 
  

320.1 320.1 Саусгоби сэндс ХХК 320.1 
 

  

145 Гурван тэс 
Тамгын газарт компьютер 
өгөв 

2011.09.01 
  

430.8 430.8 Саусгоби сэндс ХХК 430.8 
 

  

146 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 305 тонн-
10ъ сар 

2011.10.31 
  

9,837.0 9,837.0 Саусгоби сэндс ХХК 9,837.0 
 

  

147 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 490 тонн-
11 сар 

2011.11.30 
  

15,797.0 15,797.0 Саусгоби сэндс ХХК 15,797.0 
 

  

148 Гурван тэс Хандив-Өвс хивэг 2011.12.26 
  

4,079.2 4,079.2 Саусгоби сэндс ХХК 4,079.2 
 

  

149 Гурван тэс Хандив-Өвс боох олс 2011.12.23 
  

150.0 150.0 Саусгоби сэндс ХХК 150.0 
 

  

150 Гурван тэс Хандив-Өвс хивэг 2011.12.22 
  

352.4 352.4 Саусгоби сэндс ХХК 352.4 
 

  

151 Гурван тэс 
Хандив нүүрс-200 тонн-
12 сар 

2011.12.31 
  

6,447.8 6,447.8 Саусгоби сэндс ХХК 6,447.8 
 

  

152 Гурван тэс Гоёот багд хандив 2011.07.19 
  

24,770.2 24,770.2 АГМ майнинг ХХК 24,770.2 
 

  

153 Гурван тэс Гоёот багд хандив 2011.09.02 
  

12,470.0 12,470.0 АГМ майнинг ХХК 12,470.0 
 

  

154 Гурван тэс Гоёот багд хандив 2011.09.10 
  

12,470.0 12,470.0 АГМ майнинг ХХК 12,470.0 
 

  

155 Гурван тэс 
Наадмын хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.07.05 
  

2,000.0 2,000.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

2,000.0 
 

  

156 Гурван тэс 
Хандив 14 тн нүүрс 
/Мөнгөн бус/ 

2011.11.04 
  

193.2 193.2 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

193.2 
 

  

157 Гурван тэс 
Хандив 5 тн нүүрс 
/Мөнгөн бус/ 

2011.11.16 
  

69.0 69.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

69.0 
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50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

158 Гурван тэс 
Хандив 5 тн нүүрс 
/Мөнгөн бус/ 

2011.12.18 
  

69.0 69.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

69.0 
 

  

159 Гурван тэс 
Хандив 14 тн нүүрс 
/Мөнгөн бус/ 

2011.12.22 
  

193.2 193.2 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

193.2 
 

  

160 Гурван тэс 
Тэмээний баярын хадив 
/Мөнгөн бус/ 

2011.01.12 
  

1,926.0 1,926.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

1,926.0 
 

  

161 Гурван тэс 
Хандив-нүүрс 420 тонн-1 
сар 

2011.01.31 
  

13,540.3 13,540.3 Саусгоби сэндс ХХК 13,540.3 
 

  

162 Даланзадгад 
2ш хогийн машин, 10 ш 
чингэлэг 

2011.11.06 
  

121,000.0 121,000.0 Оюу Толгой ХХК 121,000.0 
 

  

163 Даланзадгад 8 зөөврийн компьютер 2011.07.06 
  

6,650.0 6,650.0 Оюу Толгой ХХК 6,650.0 
 

  

164 Даланзадгад Camer-ком,проектор, 2011.03.09 
  

8,205.0 8,205.0 Оюу Толгой ХХК 8,205.0 
 

  

165 Даланзадгад 
Студийн тоног 
төхөөрөмжүүд 

2011.11.03 
  

6,000.0 6,000.0 Оюу Толгой ХХК 6,000.0 
 

  

166 Даланзадгад 
Үзлэг хийх тоног 
төхөөрөмж 

2011.05.02 
  

1,585.0 1,585.0 Оюу Толгой ХХК 1,585.0 
 

  

167 Даланзадгад Хаягдал төмөр 2011.12.30 
  

20.0 20.0 Оюу Толгой ХХК 20.0 
 

  

168 Даланзадгад 
Эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
явган аялалд дэмжлэг 

2011.12.13 
  

100.0 100.0 Саусгоби сэндс ХХК 
 

100.0   

169 Даланзадгад Прожектор 2011.12.02 
  

2,076.0 2,076.0 Саусгоби сэндс ХХК 2,076.0 
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15. Өмнөговь аймаг 
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сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

170 Мандал-Овоо 
Тахилгат овооны 
наадмын үйл 
ажиллагаанд хандив 

2011.06.17 
  

2,000.0 2,000.0 Олон Овоот гоулд ХХК 2,000.0 
 

  

171 Мандал-Овоо 
ЗДТГ-ын албан хүсэлтийн 
дагуу хандив 

2011.12.27 
  

15,000.0 15,000.0 Олон Овоот гоулд ХХК 15,000.0 
 

  

172 Мандал-Овоо Хандив 2011.03.31 
  

570.0 570.0 Олон Овоот гоулд ХХК 
 

570.0   

173 Мандал-Овоо Хандив 2011.05.23 
  

3,000.0 3,000.0 Ихмонгол майнинг ХХК 3,000.0 
 

  

174 Мандал-Овоо Хандив 2011.07.08 
  

1,000.0 1,000.0 Ихмонгол майнинг ХХК 1,000.0 
 

  

175 Мандал-Овоо Хандив 2011.12.14 
  

197.0 197.0 Ихмонгол майнинг ХХК 197.0 
 

  

176 Мандал-Овоо БОНС Барьцаа 2011.06.20 
 

200.0 
 

200.0 Ихмонгол майнинг ХХК 200.0 
 

  

177 Мандал-Овоо БОНС Барьцаа 2011.05.20 
 

200.0 
 

200.0 Ихмонгол майнинг ХХК 200.0 
 

  

178 Мандал-Овоо БОНС Барьцаа 2011.04.27 
 

200.0 
 

200.0 Жи Эс Би майнинг ХХК 200.0 
 

  

179 Манлай 
УБ-аас сургуулийн тоног 
төхөөрөмж авахад 
түлшний үнэ 

2011.12.15 
  

397.3 397.3 Оюу Толгой ХХК 397.3 
 

  

180 Манлай Овоо тахилагат 2011.05.25 
  

500.0 500.0 Оюу Толгой ХХК 500.0 
 

  

181 Манлай 
Газар зүйн кабинет 
тохижуулахад 

2011.08.25 
  

4,742.5 4,742.5 Оюу Толгой ХХК 4,742.5 
 

  

182 Манлай Britanica толь 2011.03.13 
  

410.0 410.0 Оюу Толгой ХХК 410.0 
 

  

183 Манлай түлш 2011.01.13 
  

52,595.0 52,595.0 Оюу Толгой ХХК 52,595.0 
 

  

184 Манлай түлш 2011.04.09 
  

55,515.2 55,515.2 Оюу Толгой ХХК 55,515.2 
 

  

185 Манлай түлш 2011.10.12 
  

61,407.4 61,407.4 Оюу Толгой ХХК 61,407.4 
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Нотлог 
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Тайлбар 

186 Манлай БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

300.0 
 

300.0 Саусгоби сэндс ХХК 300.0 
 

  

187 Ноён БОНС Барьцаа 2011.04.01 
 

1,400.0 
 

1,400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

1,400.0 
 

  

188 Ноён 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.03.23 144.5 
  

144.5 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

144.5 
 

  

189 Ноён 
Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

2011.11.24 1,047.2 
  

1,047.2 Саусгоби сэндс ХХК 1,047.2 
 

  

190 Ноён БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

400.0 
 

400.0 Саусгоби сэндс ХХК 400.0 
 

  

191 Ноён БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

300.0 
 

300.0 Саусгоби сэндс ХХК 300.0 
 

  

192 Ноён БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

50.0 
 

50.0 Саусгоби сэндс ХХК 50.0 
 

  

193 Ноён 
Хандив-нүүрс 85 тонн-1 
сар 

2011.01.31 
  

2,740.3 2,740.3 Саусгоби сэндс ХХК 2,740.3 
 

  

194 Ноён 
Ноён суманд шатахуун 
хандив-80 литр 

2011.02.28 
  

123.7 123.7 Саусгоби сэндс ХХК 123.7 
 

  

195 Ноён Худаг өрөмдөж өгөв 2011.04.19 
  

18,492.0 18,492.0 Саусгоби сэндс ХХК 18,492.0 
 

  

196 Ноён 
Дизель түлшээр хандив-
5-сар 290 литр 

2011.05.31 
  

577.0 577.0 Саусгоби сэндс ХХК 577.0 
 

  

197 Ноён 
Малын хивэг тээвэрлэсэн 
төлбөр 

2011.08.19 
  

8,621.4 8,621.4 Саусгоби сэндс ХХК 8,621.4 
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доогүй 

Тайлбар 

198 Ноён 
Хандив-нүүрс 20 тонн-9 
сар 

2011.09.29 
  

644.8 644.8 Саусгоби сэндс ХХК 644.8 
 

  

199 Ноён 
Хандив-нүүрс 210 тонн-
10 сар 

2011.10.31 
  

6,773.0 6,773.0 Саусгоби сэндс ХХК 6,773.0 
 

  

200 Ноён 
Хандив-нүүрс 40 тонн-11 
сар 

2011.11.30 
  

1,289.8 1,289.8 Саусгоби сэндс ХХК 1,289.8 
 

  

201 Ноён 
Хандив нүүрс-40 тонн-12 
сар 

2011.12.31 
  

1,289.6 1,289.6 Саусгоби сэндс ХХК 1,289.6 
 

  

202 Ноён Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011 
  

40,000.0 40,000.0 Терра-Энержи ХХК 40,000.0 
 

  

203 Ноён 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

2011 
  

899.8 899.8 Терра-Энержи ХХК 899.8 
 

  

204 Ноён Сургуульд хандив 2011 
  

7,500.0 7,500.0 Азиагоулд монголиа ХХК 7,500.0 
 

  

205 Ноён Хандив 2011.10.03 
  

5,000.0 5,000.0 Альшаахайрхан ХХК 5,000.0 
 

  

206 Ноён ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.01.26 
  

600.0 600.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

600.0 
 

  

207 Ноён ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.05.10 
  

800.0 800.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

800.0 
 

  

208 Ноён ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.04.04 
  

1,630.0 1,630.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

1,630.0 
 

  

209 Ноён ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 2011.03.21 
  

1,238.1 1,238.1 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

1,238.1 
 

  

210 Ноён БОНС Барьцаа 2011.10.10 
 

200.0 
 

200.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

200.0 
 

  

211 Ноён БОНС Барьцаа 2011.10.11 
 

800.0 
 

800.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

800.0 
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212 Ноён 
Дизель түлшээр хандив-
1-сар 1600 литр 

2011.01.31 
  

2,108.9 2,108.9 Саусгоби сэндс ХХК 2,108.9 
 

  

213 Ноён 
Хандив 15 тн нүүрс 
/Мөнгөн бус/ 

2011.01.02 
  

207.0 207.0 
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

207.0 
 

  

214 Ноён БОНС Барьцаа 2011.04.14 
 

500.0 
 

500.0 Азиагоулд монголиа ХХК 500.0 
 

  

215 Ноён БОНС Барьцаа 2011.10.03 
 

200.0 
 

200.0 Азиагоулд монголиа ХХК 200.0 
 

  

216 Номгон 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.11 257.0 
  

257.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

257.0 
 

  

217 Номгон БОНС Барьцаа 2011.10.11 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

400.0 
 

  

218 Номгон Орос машин 2011.11.30 
  

22,660.0 22,660.0 Саусгоби сэндс ХХК 22,660.0 
 

  

219 Номгон БОНС Барьцаа 2011.04.02 
 

50.0 
 

50.0 Си Си И Эм ХХК 50.0 
 

  

220 Номгон 
Сумын эмнэлэгт мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.07.01 
  

1,000.0 1,000.0 Оюу Толгой ХХК 1,000.0 
 

  

221 Номгон ЗДТГ-т газрын төлбөр 2011.11.03 1,525.5 
  

1,525.5 Дун юань ХХК 1,525.5 
 

  

222 Номгон 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.30 405.0 
  

405.0 Дун юань ХХК 405.0 
 

  

223 Номгон 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.21 405.0 
  

405.0 Дун юань ХХК 405.0 
 

  

224 Номгон 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.15 108.0 
  

108.0 Дун юань ХХК 108.0 
 

  

225 Номгон Торгууль 2011.10.26 2,808.0 
  

2,808.0 Дун юань ХХК 2,808.0 
 

  

226 Номгон Торгууль 2011.10.26 750.0 
  

750.0 Дун юань ХХК 750.0 
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227 Номгон Торгууль 2011.10.26 561.6 
  

561.6 Дун юань ХХК 561.6 
 

  

228 Номгон ИТХ-д Хандив 2011.12.28 
  

300.0 300.0 Дун юань ХХК 300.0 
 

  

229 Номгон ЗДТГ-т хандив 2011.01.17 
  

400.0 400.0 Дун юань ХХК 400.0 
 

  

230 Сэврэй 
Хандив-нүүрс 20 тонн-11 
сар 

2011.11.30 
  

644.8 644.8 Саусгоби сэндс ХХК 644.8 
 

  

231 Сэврэй 
Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

2011.11.22 734.4 
  

734.4 Саусгоби сэндс ХХК 734.4 
 

  

232 Сэврэй 
Мал хамгаалах санд 
тусламж 

2011.11.30 
  

5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0 
 

  

233 Сэврэй 
Хандив-нүүрс 95 тонн-1 
сар 

2011.01.31 
  

3,062.7 3,062.7 Саусгоби сэндс ХХК 3,062.7 
 

  

234 Сэврэй 
Хандив-нүүрс 45 тонн-2 
сар 

2011.02.28 
  

1,450.7 1,450.7 Саусгоби сэндс ХХК 1,450.7 
 

  

235 Сэврэй 
Хандив-нүүрс 70 тонн-3 
сар 

2011.03.31 
  

2,256.7 2,256.7 Саусгоби сэндс ХХК 2,256.7 
 

  

236 Сэврэй 
Хандив-нүүрс 10 тонн-4 
сар 

2011.04.13 
  

322.4 322.4 Саусгоби сэндс ХХК 322.4 
 

  

237 Сэврэй 
Хандив-нүүрс 85 тонн-10 
сар 

2011.10.31 
  

2,741.4 2,741.4 Саусгоби сэндс ХХК 2,741.4 
 

  

238 Сэврэй Худаг өрөмдөж өгөв 2011.12.20 
  

40,553.2 40,553.2 Саусгоби сэндс ХХК 40,553.2 
 

  

239 Ханбогд Торгууль 2011.10.11 5,920.0 
  

5,920.0 Зон Хэн Юу Тиан ХХК 5,920.0 
 

  

240 Ханбогд 
Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн 
/ 

2011.07.25 
  

15,400.0 15,400.0 ОНТРЭ ХХК 15,400.0 
 

  

241 Ханбогд Тэмээний баяр 2011.02.17 
  

500.0 500.0 Оюу Толгой ХХК 500.0 
 

  

242 Ханбогд Овоо тахилгат 2011.05.11 
  

1,000.0 1,000.0 Оюу Толгой ХХК 1,000.0 
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243 Ханбогд Овоо тахилгат 2011.06.06 
  

1,000.0 1,000.0 Оюу Толгой ХХК 1,000.0 
 

  

244 Ханбогд Бүжгийн хувцас 2011.08.23 
  

3,000.0 3,000.0 Оюу Толгой ХХК 3,000.0 
 

  

245 Ханбогд 1000 ботгоны баярт 2011.10.17 
  

6,500.0 6,500.0 Оюу Толгой ХХК 6,500.0 
 

  

246 Ханбогд 
Газар зүйн кабинет 
тохижуулахад 

2011.08.25 
  

10,638.3 10,638.3 Оюу Толгой ХХК 10,638.3 
 

  

247 Ханбогд Цэцэрлэгийн өргөтгөлд 2011.08.17 
  

45,743.5 45,743.5 Оюу Толгой ХХК 45,743.5 
 

  

248 Ханбогд Britanica толь 2011.10.27 
  

60,991.3 60,991.3 Оюу Толгой ХХК 60,991.3 
 

  

249 Ханбогд 1тонн усны сав 2011.05.03 
  

50.0 50.0 Оюу Толгой ХХК 50.0 
 

  

250 Ханбогд 4 ханат хээрийн гэр 2011.01.14 
  

300.0 300.0 Оюу Толгой ХХК 300.0 
 

  

251 Ханбогд Britanica толь 2011.03.13 
  

410.0 410.0 Оюу Толгой ХХК 410.0 
 

  

252 Ханбогд Ажлын хувцас 2011.09.05 
  

3,728.9 3,728.9 Оюу Толгой ХХК 3,728.9 
 

  

253 Ханбогд Брошур хэвлэхэд 2011.03.26 
  

18.0 18.0 Оюу Толгой ХХК 18.0 
 

  

254 Ханбогд Комьпютер-10ш 2011.11.02 
  

350.0 350.0 Оюу Толгой ХХК 350.0 
 

  

255 Ханбогд түлш 2011.01.03 
  

168,699.3 168,699.3 Оюу Толгой ХХК 168,699.3 
 

  

256 Ханбогд түлш 2011.09.06 
  

208,515.0 208,515.0 Оюу Толгой ХХК 208,515.0 
 

  

257 Ханбогд түлш 2011.12.25 
  

123,195.0 123,195.0 Оюу Толгой ХХК 123,195.0 
 

  

258 Ханбогд хөгжмийн зэмсэг 2011.05.19 
  

4,313.4 4,313.4 Оюу Толгой ХХК 4,313.4 
 

  

259 Ханбогд хөгжмийн зэмсэг 2011.05.19 
  

1,034.3 1,034.3 Оюу Толгой ХХК 1,034.3 
 

  

260 Ханбогд Газрын төлбөр 2011.06.21 128.0 
  

128.0 Азиагоулд монголиа ХХК 128.0 
 

  

261 Ханбогд 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.04 750.0 
  

750.0 Азиагоулд монголиа ХХК 750.0 
 

  

262 Ханбогд БОНС Барьцаа 2011.04.14 
 

2,500.0 
 

2,500.0 Азиагоулд монголиа ХХК 2,500.0 
 

  

263 Ханбогд БОНС Барьцаа 2011.10.28 
 

250.0 
 

250.0 Азиагоулд монголиа ХХК 250.0 
 

  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

320  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

15. Өмнөговь аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

264 Ханбогд БОНС Барьцаа 2011.04.02 
 

50.0 
 

50.0 Си Си И Эм ХХК 50.0 
 

  

265 Ханхонгор Газрын төлбөр 2011.02.17 37,766.8 
  

37,766.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 37,766.8 
 

  

266 Ханхонгор Газрын төлбөр 2011.06.30 37,766.8 
  

37,766.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 37,766.8 
 

  

267 Ханхонгор Газрын төлбөр 2011.09.07 37,766.8 
  

37,766.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 37,766.8 
 

  

268 Ханхонгор Газрын төлбөр 2011.12.31 37,766.8 
  

37,766.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 37,766.8 
 

  

269 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн бус/ 2011.03.03 
  

599.8 599.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 
 

599.8 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

270 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн бус / 2011.05.12 
  

252.0 252.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 
 

252.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

271 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн бус / 2011.06.24 
  

8,915.8 8,915.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 8,915.8 
 

  

272 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн / 2011.06.29 
  

9,315.6 9,315.6 Хангад Эксплорэйшн ХХК 
 

9,315.6 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

273 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн / 2011.06.30 
  

11,186.4 11,186.4 Хангад Эксплорэйшн ХХК 11,186.4 
 

  

274 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн бус / 2011.08.04 
  

6,453.6 6,453.6 Хангад Эксплорэйшн ХХК 6,453.6 
 

  

275 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн бус / 2011.11.02 
  

1,178.8 1,178.8 Хангад Эксплорэйшн ХХК 1,178.8 
 

  

276 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн бус / 2011.05.02 
  

4,318.3 4,318.3 Хангад Эксплорэйшн ХХК 4,318.3 
 

  

277 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн / 2011.05.30 
  

50.0 50.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 50.0 
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278 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн / 2011.09.27 
  

3,000.0 3,000.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 3,000.0 
 

  

279 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн / 2011.10.31 
  

5,850.0 5,850.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 5,850.0 
 

  

280 Ханхонгор Хандив /Мөнгөн / 2011.11.10 
  

15,000.0 15,000.0 Хангад Эксплорэйшн ХХК 15,000.0 
 

  

281 Ханхонгор БОНС Барьцаа 2011.04.19 
 

800.0 
 

800.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

800.0 
 

  

282 Ханхонгор Мөнгөн бус хандив 2011.08.16 
  

500.0 500.0 Саусгоби сэндс ХХК 500.0 
 

  

283 Хүрмэн БОНС Барьцаа 2011.03.11 
 

100.3 
 

100.3 Сод газар ХХК 100.3 
 

  

284 Хүрмэн Журмын хашаа барихад 2011.10.19 
  

1,000.0 1,000.0 Болд фо ар да ХХК 1,000.0 
 

  

285 Хүрмэн БОНС Барьцаа 2011.05.12 
 

500.0 
 

500.0 Голден Гоби майнинг ХХК 500.0 
 

  

286 Хүрмэн Жанжин багт хандив 2011.08.11 
  

250.0 250.0 Голден Гоби майнинг ХХК 250.0 
 

  

287 Хүрмэн Хандив 2011.10.10 
  

5,000.0 5,000.0 Альшаахайрхан ХХК 5,000.0 
 

  

288 Хүрмэн 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.07 750.0 
  

750.0 Голден Гоби майнинг ХХК 750.0 
 

  

289 Цогтцэций Газрын төлбөр 2011.06.21 600.0 
  

600.0 Оюут улаан ХХК 600.0 
 

  

290 Цогтцэций Газрын төлбөр 2011.12.21 240.0 
  

240.0 Оюут улаан ХХК 240.0 
 

  

291 Цогтцэций 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.13 300.0 
  

300.0 Оюут улаан ХХК 
 

300.0   

292 Цогтцэций 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.11.15 150.0 
  

150.0 Оюут улаан ХХК 150.0 
 

  

293 Цогтцэций БОНС Барьцаа 2011.03.22 
 

1,000.0 
 

1,000.0 Оюут улаан ХХК 1,000.0 
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294 Цогтцэций БОНС Барьцаа 2011.04.25 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй ресорсиз 
ХХК 

400.0 
 

  

295 Цогтцэций БОНС Барьцаа 2011.07.20 
 

300.0 
 

300.0 Саусгоби сэндс ХХК 300.0 
 

  

296 Цогтцэций ЗДТГ байрны тохижилт 2011 
  

18,000.0 18,000.0 Тавантолгой ХК 18,000.0 
 

  

297 Цогтцэций 
Хандив ЗДТГ /Мөнгөн 
бус/ 

2011.11.01 
  

752.2 752.2 Энержи ресурс ХХК 752.2 
 

  

298 Цогтцэций 
Хандив ЗДТГ /Мөнгөн 
бус/ 

2011.10.01 
  

4,020.0 4,020.0 Энержи ресурс ХХК 4,020.0 
 

  

299 Цогтцэций Хандив ЗДТГ /Мөнгөн/ 2011.01.31 
  

420.0 420.0 Эрдэнэс МГЛ ХХК 420.0 
 

  

300 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 2011.09.19 
  

752.0 752.0 Саусгоби сэндс ХХК 
 

752.0   

301 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 2011.10.01 
  

188.5 188.5 Саусгоби сэндс ХХК 
 

188.5   

302 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 2011.10.04 
  

52.2 52.2 Саусгоби сэндс ХХК 
 

52.2   

303 
Шивээ хүрэн 
дэх гааль 

Мөнгөн хандив дэмжлэг 2011.10.07 
  

4,845.5 4,845.5 Саусгоби сэндс ХХК 
 

4,845.5   

  Дүн 
  

932,403.4 15,595.3 4,583,595.1 5,531,593.9 - 5,502,673.7 28,920.2   
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст хандив 
/Мөнгөн / 

2011.05.04 
  

1,576.7 1,576.7 Петро Матад ХХК 1,576.7 
 

  

2 Аймаг Хөгжлийн санд хандив 2011 
  

200,000.0 200,000.0 Андын илч ХХК 200,000.0 
 

  

3 Аймаг 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтэст НДШ 

2011 27,320.1 
  

27,320.1 Андын илч ХХК 27,320.1 
 

  

4 Аймаг 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011 
  

50,000.0 50,000.0 Баян-Эрч ХХК 50,000.0 
 

  

5 Аймаг Хандив 2011.03.17 
  

8,000.0 8,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 8,000.0 
 

  

6 Аймаг 
Сүхбаатар аймаг хөгжүүлэх 
санд хандив /Мөнгөн/ 

2011.03.22 
  

10,000.0 10,000.0 Цайртминерал ХХК 10,000.0 
 

  

7 Аймаг 
Сүхбаатар аймаг хөгжүүлэх 
санд хандив /Мөнгөн/ 

2011.05.04 
  

200,000.0 200,000.0 Цайртминерал ХХК 200,000.0 
 

  

8 Аймаг 
ЗДТГ наадмын хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.29 
  

7,000.0 7,000.0 Цайртминерал ХХК 7,000.0 
 

  

9 Аймаг Хандив /Мөнгөн/ 2011 
  

3,000.0 3,000.0 Цайртминерал ХХК 3,000.0 
 

  

10 Аймаг 
Аймаг хөгжлийн санд 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.03.22 
  

2,000.0 2,000.0 Эрвэн хүдэр ХХК 2,000.0 
 

  

11 Аймаг 
Стандарчилал хэмжилзүйн 
газарт хандив /Мөнгөн/ 

2011.06.06 
  

1,000.0 1,000.0 Цайртминерал ХХК 1,000.0 
 

  

12 Аймаг 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

2011.04.25 96.0 
  

96.0 Цайртминерал ХХК 96.0 
 

  

13 Аймаг 
Тээврийн хэрэгслийн 
татвар, утааны татвар 

2011.04.15 38.0 
  

38.0 Цайртминерал ХХК 38.0 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

14 Аймаг 
Аймгийн онцгой байдлын 
газар галын дүгнэлт 

2011.09.20 120.0 
  

120.0 Цайртминерал ХХК 120.0 
 

  

15 Аймаг 
Стандартчилал хэмжилзүйн 
газар-чанарын гэрчилгээний 
үнэ 

2011.06.07 7,730.1 
  

7,730.1 Цайртминерал ХХК 7,730.1 
 

  

16 Аймаг 
Стандартчилал хэмжилзүйн 
газар-чанарын гэрчилгээний 
үнэ 

2011.07.06 891.9 
  

891.9 Цайртминерал ХХК 891.9 
 

  

17 Аймаг 
Стандартчилал хэмжилзүйн 
газар-чанарын гэрчилгээний 
үнэ 

2011.08.10 1,337.9 
  

1,337.9 Цайртминерал ХХК 1,337.9 
 

  

18 Аймаг 
Стандартчилал хэмжилзүйн 
газар-чанарын гэрчилгээний 
үнэ 

2011.09.05 891.9 
  

891.9 Цайртминерал ХХК 891.9 
 

  

19 Аймаг 
Стандартчилал хэмжилзүйн 
газар-чанарын гэрчилгээний 
үнэ 

2011.12.02 2,155.5 
  

2,155.5 Цайртминерал ХХК 2,155.5 
 

  

20 Аймаг 
МХГ Урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгийн төлбөр 

2011.01.13 24.0 
  

24.0 Цайртминерал ХХК 24.0 
 

  

21 Аймаг МХГ Шинжилгээний төлбөр 2011.03.14 33.0 
  

33.0 Цайртминерал ХХК 33.0 
   

22 Аймаг 

ТХОХЗА-ны салбар 
тээврийн хэрэгслийн 
оношлогоо гэрчилгээний 
үнэ 

2011.04.14 525.0 
  

525.0 Цайртминерал ХХК 525.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

23 Аймаг 
Уурын зуухны БОНБЕҮ-ний 
хураамж 

2011.07.10 10.0 
  

10.0 Цайртминерал ХХК 10.0 
   

24 Аймаг МХГ Шинжилгээний төлбөр 2011.07.25 27.0 
  

27.0 Цайртминерал ХХК 27.0 
   

25 Аймаг 
МХГ Усны химийн болон 
нян судлалын шинжилгээ 

2011.10.27 58.6 
  

58.6 Цайртминерал ХХК 58.6 
 

  

26 Аймаг 
Агаарын бохирдолын 
татвар 

2011.05.17 150.1 
  

150.1 Цайртминерал ХХК 150.1 
   

27 Асгат БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

856.7 
 

856.7 Кожеговь ХХК 856.7 
 

  

28 Асгат 
ЗДТГ наадмын хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.28 
  

1,000.0 1,000.0 Цайртминерал ХХК 1,000.0 
 

  

29 Баяндэлгэр Газрын төлбөр 2011.08.22 315.8 
  

315.8 Кожеговь ХХК 315.8 
 

  

30 Баяндэлгэр 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.22 288.0 
  

288.0 Кожеговь ХХК 288.0 
 

  

31 Баяндэлгэр БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

1,097.7 
 

1,097.7 Кожеговь ХХК 1,097.7 
 

  

32 Баяндэлгэр 
ЗДТГ наадмын хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.29 
  

1,000.0 1,000.0 Цайртминерал ХХК 1,000.0 
 

  

33 Дарьганга Газрын төлбөр 2011.10.27 267.5 
  

267.5 Кожеговь ХХК 267.5 
 

  

34 Дарьганга 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.27 84.0 
  

84.0 Кожеговь ХХК 84.0 
 

  

35 Дарьганга БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

869.0 
 

869.0 Кожеговь ХХК 869.0 
 

  

36 Мөнххаан БОНС барьцаа 2011.07.07 
 

150.0 
 

150.0 Бэрхресорсиз ХХК 150.0 
 

  

37 Мөнххаан БОНС барьцаа 2011.07.08 
 

150.0 
 

150.0 Бэрхресорсиз ХХК 150.0 
 

  

38 Мөнххаан БОНС барьцаа 2011.08.04 
 

300.0 
 

300.0 
Голден Гоби 
майнинг ХХК 

300.0 
 

  

39 Мөнххаан БОНС барьцаа 2011.08.04 
 

300.0 
 

300.0 
Голден Гоби 
майнинг ХХК 

300.0 
 

  

40 Наран БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

208.2 
 

208.2 Кожеговь ХХК 208.2 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

41 Онгон Газрын төлбөр 2011.09.23 415.0 
  

415.0 Кожеговь ХХК 415.0 
 

  

42 Онгон 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.23 180.0 
  

180.0 Кожеговь ХХК 180.0 
 

  

43 Онгон БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

1,939.3 
 

1,939.3 Кожеговь ХХК 1,939.3 
 

  

44 Сүхбаатар БОНС барьцаа 2011.03.04 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

400.0 
 

  

45 Сүхбаатар БОНС барьцаа 2011.11.22 
 

100.3 
 

100.3 Сод газар ХХК 100.3 
 

  

46 Сүхбаатар Сум хөгжлийн санд 2011.05.09 
  

200.0 200.0 Сод газар ХХК 200.0 
 

  

47 Сүхбаатар Тахилгын хандив 2011.11.29 
  

8,000.0 8,000.0 
Каскейд майнинг 
ХХК 

8,000.0 
 

  

48 Сүхбаатар 
Хандив-Конторын барилгын 
нээлтэнд /Мөнгөн/ 

2011.01.10 
  

1,000.0 1,000.0 Цайртминерал ХХК 1,000.0 
 

  

49 Сүхбаатар 
Хандив-Цагаан сарын 
барилдааны /Мөнгөн/ 

2011.01.31 
  

684.0 684.0 Цайртминерал ХХК 684.0 
 

  

50 Сүхбаатар 
Дархан хаан уулын их 
тахилга /Мөнгөн/ 

2011.05.04 
  

4,000.0 4,000.0 Цайртминерал ХХК 4,000.0 
 

  

51 Сүхбаатар Наадмын хандив /Мөнгөн/ 2011.06.29 
  

2,000.0 2,000.0 Цайртминерал ХХК 2,000.0 
 

  

52 Сүхбаатар 
ЗДТГ баримтат кино хийхэд 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.07.28 
  

1,000.0 1,000.0 Цайртминерал ХХК 1,000.0 
 

  

53 Сүхбаатар 
ЗДТГ Бөхийн барилдаан 
хандив /Мөнгөн/ 

2011.11.22 
  

1,000.0 1,000.0 Цайртминерал ХХК 1,000.0 
 

  

54 Сүхбаатар Хандив /Мөнгөн/ 2011.04.20 
  

1,000.0 1,000.0 Эрвэн хүдэр ХХК 1,000.0 
 

  

55 Сүхбаатар БОНС барьцаа 2011.03.23 
 

800.0 
 

800.0 Эрвэн хүдэр ХХК 800.0 
   

56 Сүхбаатар БОНС барьцаа 2011.03.23 
 

100.0 
 

100.0 Эрвэн хүдэр ХХК 100.0 
   

57 Сүхбаатар БОНС барьцаа 2011.03.23 
 

100.0 
 

100.0 Эрвэн хүдэр ХХК 100.0 
   

58 Түвшинширээ 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.01.26 390.0 
  

390.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

390.0 
 

  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

327  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

59 Түвшинширээ 
Худгийн урьдчилгаа төлбөр 
хандив 

2011.07.07 
  

8,400.0 8,400.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

8,400.0 
 

  

60 Түвшинширээ 
Худгийн урьдчилгаа төлбөр 
хандив 

2011.08.02 
  

4,800.0 4,800.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

4,800.0 
 

  

61 Түвшинширээ 
Худгийн барилгын ажлын 
төлбөр 

2011.08.11 
  

2,170.5 2,170.5 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

2,170.5 
 

  

62 Түвшинширээ 
Бэлэн мөнгөөр/Худагт хаяг 
хийлгэсэн 

2011.12.11 
  

120.0 120.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

120.0 
 

  

63 Түмэнцогт 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

6,614.4 6,614.4 
Монголжүюаньли 
ХХК 

6,614.4 
 

  

64 Түмэнцогт АМНАТөлбөр 2011.01.27 4,848.0 
  

4,848.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

4,848.0 
 

  

65 Түмэнцогт АМНАТөлбөр 2011.04.01 9,000.0 
  

9,000.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

9,000.0 
 

  

66 Түмэнцогт АМНАТөлбөр 2011.04.28 6,050.0 
  

6,050.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

6,050.0 
 

  

67 Түмэнцогт АМНАТөлбөр 2011.08.15 11,566.2 
  

11,566.2 
Монголжүюаньли 
ХХК 

11,566.2 
 

  

68 Түмэнцогт АМНАТөлбөр 2011.10.29 6,008.2 
  

6,008.2 
Монголжүюаньли 
ХХК 

6,008.2 
 

  

69 Түмэнцогт Газрын төлбөр 2011.04.01 192.5 
  

192.5 
Монголжүюаньли 
ХХК 

192.5 
 

  

70 Түмэнцогт Газрын төлбөр 2011.04.28 577.5 
  

577.5 
Монголжүюаньли 
ХХК 

577.5 
 

  

71 Түмэнцогт БОНС барьцаа 2011.05.03 450.0 
  

450.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

450.0 
 

  

72 Түмэнцогт БОНС барьцаа 2011.09.05 150.0 
  

150.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

150.0 
 

  

73 Түмэнцогт БОНС барьцаа 2011.05.03 300.0 
  

300.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

300.0 
 

  

74 Түмэнцогт АТӨЯХАтатвар 2011.09.05 300.0 
  

300.0 
Монголжүюаньли 
ХХК 

300.0 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

75 Уулбаян Халуун ус барихад хандив 2011.08.10 
  

18,200.0 18,200.0 Бороо гоулд ХХК 18,200.0 
 

  

76 Уулбаян Халуун ус барихад хандив 2011.09.30 
  

6,441.1 6,441.1 Бороо гоулд ХХК 6,441.1 
 

  

77 Уулбаян Халуун ус барихад хандив 2011.11.03 
  

1,358.9 1,358.9 Бороо гоулд ХХК 1,358.9 
 

  

78 Уулбаян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.01.10 750.0 
  

750.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

750.0 
 

  

79 Уулбаян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.01.28 542.0 
  

542.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

542.0 
 

  

80 Уулбаян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.08 46.0 
  

46.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

46.0 
 

  

81 Уулбаян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.07.01 34.0 
  

34.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

34.0 
 

  

82 Халзан БОНС барьцаа 2011.09.07 
 

100.0 
 

100.0 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

100.0 
 

  

83 Халзан Хандив 2011 он 
  

500.0 500.0 
Гоби эксплорейшн 
ХХК 

500.0 
 

  

84 Халзан 
ЗДТГ наадмын хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.29 
  

2,000.0 2,000.0 Цайртминерал ХХК 2,000.0 
 

  

85 Эрдэнэцагаан 
Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн 
бус/ 

2011.09.23 
  

10,880.0 10,880.0 Кожеговь ХХК 10,880.0 
 

  

86 Эрдэнэцагаан 
Эмнэлэгт хандив /Мөнгөн 
бус / 

2011.08.22 
  

3,174.9 3,174.9 Кожеговь ХХК 3,174.9 
 

  

87 Эрдэнэцагаан БОНС барьцаа 2011.05.24 
 

7,000.0 
 

7,000.0 Кожеговь ХХК 7,000.0 
 

  

88 Эрдэнэцагаан Газрын гэрчилгээний үнэ 2011.04.08 8.4 
  

8.4 Петро Матад ХХК 8.4 
 

  

89 Эрдэнэцагаан Газрын төлбөр 2011.03.17 115.3 
  

115.3 Петро Матад ХХК 115.3 
 

  

90 Эрдэнэцагаан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.03.14 480.0 
  

480.0 Петро Матад ХХК 480.0 
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16. Сүхбаатар аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

91 Эрдэнэцагаан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.03 480.0 
  

480.0 Петро Матад ХХК 480.0 
 

  

92 Эрдэнэцагаан Галын гэрчилгээний үнэ 2011.05.05 20.0 
  

20.0 Петро Матад ХХК 20.0 
 

  

93 Эрдэнэцагаан Торгууль 2011.05.03 4.0 
  

4.0 Петро Матад ХХК 4.0 
 

  

94 Эрдэнэцагаан 
Хүүхдийн цэцэрлэгт 
тоглоомын хандив/Мөнгөн 
бус/ 

2011.12.22 
  

10,550.0 10,550.0 Петро Матад ХХК 10,550.0 
 

  

95 Эрдэнэцагаан БОНС барьцаа 2011.11.26 
 

258.0 
 

258.0 
Монгол Ураниум 
Ресурс ХХК 

258.0 
 

  

96 Эрдэнэцагаан хандив /мөнгөн бус/ 2011 
  

1,512.0 1,512.0 Андын илч ХХК 1,512.0 
 

  

97 Эрдэнэцагаан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.04.06 
  

3,500.0 3,500.0 Баян-Эрч ХХК 3,500.0 
 

  

98 Эрдэнэцагаан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.23 
  

24,500.0 24,500.0 Баян-Эрч ХХК 24,500.0 
 

  

99 Эрдэнэцагаан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.12.21 
  

10,500.0 10,500.0 Баян-Эрч ХХК 10,500.0 
 

  

100 Эрдэнэцагаан Газрын төлбөр 2011.03.10 461.2 
  

461.2 Баян-Эрч ХХК 461.2 
 

  

101 Эрдэнэцагаан БОНС барьцаа 2011.10.11 
 

8,000.0 
 

8,000.0 Баян-Эрч ХХК 8,000.0 
 

  

102 Эрдэнэцагаан 
0146-р цэргийн ангид 
Хилийн цэргийн 70 жилийн 
ойд хандив 

2011.07.26 
  

4,500.0 4,500.0 Баян-Эрч ХХК 4,500.0 
 

  

103 Эрдэнэцагаан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу /сургалтын төлбөр/ 

2011.12.07 
  

4,500.0 4,500.0 Баян-Эрч ХХК 4,500.0 
 

  

  Дүн 
  

85,732.7 22,729.1 627,682.5 736,144.3 - 736,144.3 -   
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17. Сэлэнгэ аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст хандив 
/Мөнгөн/ 

2011 он 
  

10,000.0 10,000.0 Ханшижир ХХК 10,000.0 
  

2 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011 он 
  

5,000.0 5,000.0 Хунан жинлэн ХХК 5,000.0 
  

3 Аймаг Торгууль 2011.04.29 250.0 
  

250.0 Хунан жинлэн ХХК 250.0 
  

4 Аймаг ҮХЭХАТатвар 2011.06.17 550.0 
  

550.0 Хурай ХХК 550.0 
  

5 Аймаг Хандив /Мөнгөн / 2011.06.15 
  

3,285.0 3,285.0 Хурай ХХК 3,285.0 
  

6 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн 2011.04.15 
  

2,000.0 2,000.0 Хурай ХХК 2,000.0 
  

7 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.28 168.0 
  

168.0 Хурай ХХК 168.0 
  

8 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.23 1,315.1 
  

1,315.1 Хурай ХХК 1,315.1 
  

9 Аймаг Газрын төлбөр 2011.09.28 1,400.0 
  

1,400.0 Хурай ХХК 1,400.0 
  

10 Аймаг Газрын төлбөр 2011.10.25 265.0 
  

265.0 Хурай ХХК 265.0 
  

11 Аймаг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.06.28 250.1 
  

250.1 Хурай ХХК 250.1 
  

12 Аймаг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.06.23 2,000.0 
  

2,000.0 Хурай ХХК 2,000.0 
  

13 Аймаг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.28 2,190.3 
  

2,190.3 Хурай ХХК 2,190.3 
  

14 Аймаг МХГазарт хяналт шалгалтын акт 2011.10.31 1,000.0 
  

1,000.0 Хурай ХХК 1,000.0 
  

15 Аймаг Торгууль 2011.04.11 432.0 
  

432.0 Рэдхил Монголиа ХХК 432.0 
  

16 Аймаг ЗДТГ-т орон нутгийн хандив 2011.03.07 
  

40,000.0 40,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 40,000.0 
  

17 Аймаг 
ХЦ-ийн 0234-р салбарт хилчдийн 
байр засварлах хүсэлтээр хандив 

2011.03.10 
  

2,000.0 2,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 2,000.0 
  

18 Аймаг 
ХЦ-ийн 0234-р салбарт хүсэлтийн 
дагуу мөнгөн туслалцаа /Хилийн 
заставын орон сууцны/ 

2011.03.25 
  

1,000.0 1,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 1,000.0 
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17. Сэлэнгэ аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

19 Аймаг 
Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 
зорилгоор 21 оперийн сургалтын 
үлдэгдэл төлбөр 

2011.04.30 
  

4,352.7 4,352.7 Рэдхил Монголиа ХХК 
 

4,352.7 
 

20 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст Сэлэнгэ 
аймгийн 80-н жилийн ойн хандив 

2011.06.08 
  

3,000.0 3,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 3,000.0 
  

21 Аймаг 
Сэлэнгэ аймгийн 80-н жилийн ойд 
хандив 

2011.07.18 
  

60,000.0 60,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 60,000.0 
  

22 Аймаг 
ХЦ-ийн 0234-р салбарт хилийн 
цэрэгт 87.89 л ДТ хандивлав 

2011.09.30 
  

123.7 123.7 Рэдхил Монголиа ХХК 123.7 
  

23 Аймаг Газрын төлбөр 
 

400.0 
  

400.0 Сонор трейд ХХК 400.0 
  

24 Аймаг Ус, Рашаан ашигласны төлбөр 2011.08.01 848.6 
  

848.6 Сонор трейд ХХК 848.6 
  

25 Аймаг Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.01.21 
  

100,000.0 100,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

100,000.0 
  

26 Аймаг ЗДТГ 80 жилийн ойд хандив 2011.04.07 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

27 Аймаг ЗДТГ 80 жилийн ойд хандив 2011.04.12 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

28 Аймаг ЗДТГ 80 жилийн ойд хандив 2011.06.08 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

29 Аймаг Эрүүл мэндийн газарт хандив 2011.08.19 
  

5,000.0 5,000.0 Бороо гоулд ХХК 5,000.0 
  

30 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 2011.07.08 
  

37,327.5 37,327.5 Бороо гоулд ХХК 
 

37,327.5 
 

31 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 2011.07.08 
  

31,141.0 31,141.0 Бороо гоулд ХХК 31,106.3 34.7 
 

32 Аймаг Аймаг хөгжүүлэх сан 2011.07.08 
  

55,991.2 55,991.2 Бороо гоулд ХХК 55,991.2 
  

33 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.04.26 
  

25,000.0 25,000.0 Гацуурт ХХК 25,000.0 
  

34 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.05.23 
  

10,000.0 10,000.0 Гацуурт ХХК 10,000.0 
  

35 Аймаг ЗДТГ хандив 2011.07.06 
  

15,000.0 15,000.0 Гацуурт ХХК 15,000.0 
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17. Сэлэнгэ аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

36 Аймаг Хүүгийн торгууль 2011.12.22 167.0 
  

167.0 Гацуурт ХХК 167.0 
  

37 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.23 240.0 
  

240.0 Гацуурт ХХК 240.0 
  

38 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.22 1,328.0 
  

1,328.0 Гацуурт ХХК 1,328.0 
  

39 Аймаг Газрын төлбөр 2011.03.26 319.7 
  

319.7 Гацуурт ХХК 
 

319.7 
 

40 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.22 1,000.0 
  

1,000.0 Гацуурт ХХК 
 

1,000.0 
 

41 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.23 1,162.6 
  

1,162.6 Гацуурт ХХК 
 

1,162.6 
 

42 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.23 200.4 
  

200.4 Гацуурт ХХК 
 

200.4 
 

43 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.23 20.8 
  

20.8 Гацуурт ХХК 
 

20.8 
 

44 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.23 418.3 
  

418.3 Гацуурт ХХК 
 

418.3 
 

45 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.23 320.3 
  

320.3 Гацуурт ХХК 
 

320.3 
 

46 Аймаг Газрын төлбөр 2011.01.10 200.0 
  

200.0 Зуунмод Уул ХХК 200.0 
  

47 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.04 200.0 
  

200.0 Зуунмод Уул ХХК 200.0 
  

48 Аймаг Газрын төлбөр 2011.07.04 200.0 
  

200.0 Зуунмод Уул ХХК 200.0 
  

49 Аймаг Газрын төлбөр 2011.10.10 200.0 
  

200.0 Зуунмод Уул ХХК 200.0 
  

50 Аймаг Хандив  /Мөнгөн/ 2011.07.08 
  

4,000.0 4,000.0 Шар Нарст ХХК 4,000.0 
  

51 Аймаг Ус, Рашаан ашигласны төлбөр 2011.08.18 912.5 
  

912.5 Рэдхил Монголиа ХХК 912.5 
  

52 Аймаг 
ТХОХЗАлба оношлогооны 
хураамж 

2011.04.16 340.0 
  

340.0 Шар Нарст ХХК 340.0 
  

53 Аймаг 
ТХОХЗАлба оношлогооны 
хураамж 

2011.04.27 15.0 
  

15.0 Шар Нарст ХХК 15.0 
  

54 Аймаг 
ТХОХЗАлба зам ашигласны 
хураамж 

2011.04.16 264.0 
  

264.0 Шар Нарст ХХК 264.0 
  

55 Аймаг Аймгийн төрийн санд 2011.07.08 4,000.0 
  

4,000.0 Шар Нарст ХХК 4,000.0 
  

56 Баянгол 
Цагдаагийн хэлтэст хандив гадна 
тохижилтын хандив 

2011.07.05 
  

400.0 400.0 
Пенинсуламайнинг 
ХХК 

400.0 
  

57 Баянгол Булгийн эх тохижуулах 2011.10.12 
  

1,000.0 1,000.0 Сонор трейд ХХК 1,000.0 
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17. Сэлэнгэ аймаг 

д/д 
Сумын 

нэрс 
Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 
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58 Баянгол БОНС барьцаа 2011.10.12 
 

300.0 
 

300.0 Сонор трейд ХХК 300.0 
  

59 Баянгол НДШ 2011 200,625.3 
  

200,625.3 Бороо гоулд ХХК 200,625.3 
  

60 Баянгол Хогны мөнгө 2011.12.19 6,237.0 
  

6,237.0 Бороо гоулд ХХК 6,237.0 
  

61 Баянгол 
Сумын ой тэмдэглэх арга 
хэмжээнд хандив 

2011.07.20 
  

15,000.0 15,000.0 Бүүргэнт ХХК 15,000.0 
  

62 Баянгол ЗДТГ хандив 2011.06.16 
  

10,000.0 10,000.0 Бороо гоулд ХХК 10,000.0 
  

63 Баянгол ЗДТГ хандив 2011.07.08 
  

124,425.0 124,425.0 Бороо гоулд ХХК 124,425.0 
  

64 Баянгол ЗДТГ хандив 2011.11.10 
  

129,366.1 129,366.1 Бороо гоулд ХХК 129,366.1 
  

65 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.05.16 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

66 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.07.23 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

67 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.11.18 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

68 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.08 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

69 Ерөө Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.09.16 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

70 Ерөө БОНС барьцаа 2011.09.15 
 

200.0 
 

200.0 Бэрхресорсиз ХХК 200.0 
  

71 Ерөө БОНС барьцаа 2011.09.16 
 

200.0 
 

200.0 Бэрхресорсиз ХХК 200.0 
  

72 Жавхлант Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.11.10 
  

10,000.0 10,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

10,000.0 
  

73 Зүүнбүрэн 
Nissan Urban автобусны үлдэгдэл 
төлбөр хандив 

2011.06.21 
  

23,000.0 23,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 23,000.0 
  

74 Зүүнбүрэн 
Үндэсний бөхийн холбооны 
наадмын бэлтгэл ажлын хандив 

2011.07.01 
  

500.0 500.0 Рэдхил Монголиа ХХК 500.0 
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75 Зүүнбүрэн Сум хөгжүүлэх санд хандив 2011.10.14 
  

1,000.0 1,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 1,000.0 
  

76 Мандал 
Түнхэл тосгон ЕББДунд Сургуульд 
хандив 

2011.05.10 
  

2,960.0 2,960.0 Бороо гоулд ХХК 2,960.0 
  

77 Мандал 
Түнхэл захирагчийн албанд 
хандив 

2011.06.28 
  

1,000.0 1,000.0 Бороо гоулд ХХК 1,000.0 
  

78 Мандал Төрийн санд хандив 2011.06.27 
  

5,000.0 5,000.0 Бороо гоулд ХХК 5,000.0 
  

79 Мандал ЗДТГ хандив 2011.06.07 
  

18,805.3 18,805.3 Бороо гоулд ХХК 18,805.3 
  

80 Мандал 
Түнхэл захирагчийн албанд 
хандив 

2011.08.23 
  

2,000.0 2,000.0 Бороо гоулд ХХК 2,000.0 
  

81 Мандал 
Түнхэл захирагчийн албанд 
хандив 

2011.01.18 
  

1,385.0 1,385.0 Бороо гоулд ХХК 1,385.0 
  

82 Мандал 
Түнхэл захирагчийн албанд 
хандив 

2011.07.10 
  

10,000.0 10,000.0 Бороо гоулд ХХК 10,000.0 
  

83 Мандал 
Түнхэл захирагчийн албанд 
хандив 

2011.05.06 
  

3,750.0 3,750.0 Бороо гоулд ХХК 3,750.0 
  

84 Мандал Сум хөгжүүлэх санд хандив 2011.06.14 
  

156,703.7 156,703.7 Бороо гоулд ХХК 156,703.7 
  

85 Мандал Сум хөгжүүлэх санд хандив 2011.08.25 
  

120,000.0 120,000.0 Бороо гоулд ХХК 120,000.0 
  

86 Мандал 1-р сургуульд хандив 2011.10.05 
  

9,053.5 9,053.5 Бороо гоулд ХХК 9,053.5 
  

87 Мандал Төрийн санд хандив 2011.06.08 
  

2,000.0 2,000.0 Бороо гоулд ХХК 2,000.0 
  

88 Мандал Сум хөгжүүлэх санд хандив 2011.11.24 
  

32,801.6 32,801.6 Бороо гоулд ХХК 32,801.6 
  

89 Мандал НДШ 2011 39,481.4 
  

39,481.4 Бороо гоулд ХХК 39,481.4 
  

90 Мандал ТТАМНАТ 2011.06.07 187,000.0 
  

187,000.0 Бороо гоулд ХХК 187,000.0 
  

91 Мандал ТТАМНАТ 2011.08.05 187,299.2 
  

187,299.2 Бороо гоулд ХХК 187,299.2 
  

92 Орхонтуул ЗДТГ 80 жил ойн хандив /Мөнгөн / 2011.06.17 
  

2,000.0 2,000.0 Казмон контакт ХХК 2,000.0 
  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

335  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

17. Сэлэнгэ аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

93 Орхонтуул ЗДТГ 80 жил ойн хандив /Мөнгөн / 2011.05.23 
  

1,000.0 1,000.0 Казмон контакт ХХК 1,000.0 
  

94 Орхонтуул ЗДТГ хандив /Мөнгөн 2011.07.04 
  

10,000.0 10,000.0 Хурай ХХК 10,000.0 
  

95 Орхонтуул Торгууль 2011.06.28 181.9 
  

181.9 Хурай ХХК 181.9 
  

96 Орхонтуул хандив 2011.07.08 
  

3,200.0 3,200.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 3,200.0 
  

97 Орхонтуул БОНС барьцаа 2011.05.23 
 

500.0 
 

500.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 500.0 
  

98 Сүхбаатар 
8-р багийн иргэдэд мөнгөн бус 
хандив 

2011.13.31 
  

986.8 986.8 Рэдхил Монголиа ХХК 986.8 
  

99 Түнхэл ЗДТГ хандив 2011.04.21 
  

2,500.0 2,500.0 Гацуурт ХХК 2,500.0 
  

100 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.02.09 9,311.8 
  

9,311.8 Рэдхил Монголиа ХХК 9,311.8 
  

101 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.03.10 1,788.8 
  

1,788.8 Рэдхил Монголиа ХХК 1,788.8 
  

102 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.03.25 185.6 
  

185.6 Рэдхил Монголиа ХХК 185.6 
  

103 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.04.12 5,539.3 
  

5,539.3 Рэдхил Монголиа ХХК 5,539.3 
  

104 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.06.29 528.7 
  

528.7 Рэдхил Монголиа ХХК 528.7 
  

105 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.07.25 5,659.0 
  

5,659.0 Рэдхил Монголиа ХХК 5,659.0 
  

106 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.09.19 779.9 
  

779.9 Рэдхил Монголиа ХХК 779.9 
  

107 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.10.07 20,084.0 
  

20,084.0 Рэдхил Монголиа ХХК 20,084.0 
  

108 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.11.29 31,628.0 
  

31,628.0 Рэдхил Монголиа ХХК 31,628.0 
  

109 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.12.27 41,848.5 
  

41,848.5 Рэдхил Монголиа ХХК 41,848.5 
  

110 Түшиг АМНАТөлбөр 2011.04.20 400.0 
  

400.0 Рэдхил Монголиа ХХК 400.0 
  

111 Түшиг Газрын төлбөр 2011.10.13 2,292.2 
  

2,292.2 Рэдхил Монголиа ХХК 2,292.2 
  

112 Түшиг Газрын төлбөр 2011.06.23 2,500.0 
  

2,500.0 Рэдхил Монголиа ХХК 2,500.0 
  

113 Түшиг Газрын төлбөр 2011.07.22 2,500.0 
  

2,500.0 Рэдхил Монголиа ХХК 2,500.0 
  

114 Түшиг Сумын төслийн санхүүжилт 2011 
  

9,000.0 9,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 9,000.0 
  

115 Түшиг Сумын төслийн санхүүжилт 2011 
  

13,000.0 13,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 13,000.0 
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116 Түшиг Сумын төслийн санхүүжилт 2011 
  

460.0 460.0 Рэдхил Монголиа ХХК 460.0 
  

117 Түшиг 
04 тоот дараа тайлан-гаас Түшиг 
сум ОХАжилтны өрөөний засварт 

2011.04.30 
  

230.0 230.0 Рэдхил Монголиа ХХК 230.0 
  

118 Түшиг Товхан уул тахих ёслолд хандив 2011.05.27 
  

1,000.0 1,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 1,000.0 
  

119 Түшиг Цагдаагийн газарт хандив 2011.06.10 
  

2,500.0 2,500.0 Рэдхил Монголиа ХХК 2,500.0 
  

120 Түшиг 
Баяр наадмын ажиллагаанд 
хандив 

2011.07.06 
  

3,000.0 3,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 3,000.0 
  

121 Түшиг БОБайцаагчид мөнгөн хандив 2011.09.21 
  

300.0 300.0 Рэдхил Монголиа ХХК 300.0 
  

122 Түшиг 
Сумын ЗДТГазрын хүсэлтээр 200 
л ДТ олгов 

2011.09.30 
  

281.4 281.4 Рэдхил Монголиа ХХК 281.4 
  

123 Түшиг 
Сумын 3.5 км замын ажлыг хүлээж 
авсан актаар зардалд 

2011.09.30 
  

40,948.5 40,948.5 Рэдхил Монголиа ХХК 40,948.5 
  

124 Түшиг 
Сумын ЗДТГазрын хүсэлтээр 200 
л ДТ олгов 

2011.10.31 
  

295.1 295.1 Рэдхил Монголиа ХХК 295.1 
  

125 Түшиг 
Сумын замын гэрэлтүүлгийн 
төлбөрт 

2011.11.04 
  

10,000.0 10,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 10,000.0 
  

126 Түшиг Хандив /Мөнгөн/ 2011.09.19 
  

2,000.0 2,000.0 Шар Нарст ХХК 2,000.0 
  

127 Түшиг Хандив /Мөнгөн/ 2011.12.21 
  

2,105.0 2,105.0 Шар Нарст ХХК 2,105.0 
  

128 Түшиг ЗДТГ хандив /ахмадын хороо/ 2011.11.11 
  

300.0 300.0 Гацуурт ХХК 300.0 
  

129 Хөтөл Тэмдэгтийн хураамж 2011.01.20 77.3 
  

77.3 Хурай ХХК 77.3 
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130 Хүдэр Санхүүгийн дэмжлэг 2011.04.08 
  

3,000.0 3,000.0 
Сентерра гоулд 
Монголиа ХХК 

3,000.0 
  

131 Хүдэр Хандив Сум хөгжүүлэх санд 2011.04.22 
  

20,000.0 20,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 20,000.0 
  

132 Хүдэр Хандив Сум хөгжүүлэх санд 2011.05.06 
  

6,000.0 6,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 6,000.0 
  

133 Хүдэр Хандив Сум хөгжүүлэх санд 2011.06.22 
  

6,000.0 6,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 6,000.0 
  

134 Хүдэр Хандив Сум хөгжүүлэх санд 2011.10.20 
  

10,000.0 10,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 10,000.0 
  

135 Цагааннуур Ус, Рашаан ашигласны төлбөр 2011.12.27 1,548.4 
  

1,548.4 Рэдхил Монголиа ХХК 1,548.4 
  

136 Цагааннуур Сум хөгжүүлэх санд хандив 2011.04.29 
  

5,000.0 5,000.0 Рэдхил Монголиа ХХК 5,000.0 
  

137 Цагааннуур Сумын үйл ажиллагааг дэмжих 2011.12.31 
  

250.0 250.0 
Тэнгри терра ресурс 
ХХК 

250.0 
  

138 Цагааннуур ЗДТГ хандив 2011.09.29 
  

8,000.0 8,000.0 Гацуурт ХХК 8,000.0 
  

139 Цагааннуур Хандив /ургацын баярт/ 2011.11.11 
  

2,452.0 2,452.0 Гацуурт ХХК 2,452.0 
  

140 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.08.17 
  

5,000.0 5,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

5,000.0 
  

141 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.10.05 
  

2,100.0 2,100.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

2,100.0 
  

142 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.01.20 
  

4,140.0 4,140.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

4,140.0 
  

143 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.04.08 
  

15,000.0 15,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

15,000.0 
  

144 Шаамар 6 км зам засварын ажилд хандив 2011.04.08 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

145 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.03.16 
  

100,000.0 100,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

100,000.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

17. Сэлэнгэ аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

146 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.07.19 
  

100,000.0 100,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

100,000.0 
  

147 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.21 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

148 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив 2011.07.27 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

149 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив 2011.11.01 
  

30,000.0 30,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

30,000.0 
  

150 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив 2011.06.09 
  

100,000.0 100,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

100,000.0 
  

151 Шаамар Эмнэлэгийн барилгын хандив 2011.09.16 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

152 Шаамар Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.05.12 
  

100,000.0 100,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

100,000.0 
  

153 Шаамар 6 км зам засварын ажилд цемент 2011.06.14 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

154 Шаамар 6 вагон цемент 2011.09.10 
  

50,000.0 50,000.0 
Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 

50,000.0 
  

155 Шаамар 50-н жилийн ойд хандив 2011.05.09 
  

1,000.0 1,000.0 Камейкс ХХК 1,000.0 
  

156 Шаамар ЗДТГ хандив 2011.06.30 
  

1,000.0 1,000.0 Гацуурт ХХК 1,000.0 
  

157 Шаамар Хандив 2011.11.22 
  

1,000.0 1,000.0 Гацуурт ХХК 1,000.0 
  

  
Дүн 

  
770,074.0 1,200.0 2,419,420.1 3,190,694.1 - 3,145,537.1 45,157.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

18. Төв аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг ААНОАТатвар 2011 он 510.7 
  

510.7 Илтгоулд ХХК 510.7 
 

  

2 Аймаг Хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

200.0 200.0 Илтгоулд ХХК 200.0 
 

  

3 Аймаг Газрын төлбөр 2011.02.14 480.0 
  

480.0 Магнай трейд ХХК 480.0 
 

  

4 Аймаг Газрын төлбөр 2011.05.12 8.0 
  

8.0 Магнай трейд ХХК 8.0 
 

  

5 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.07 8.0 
  

8.0 Магнай трейд ХХК 8.0 
 

  

6 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.05 3,593.0 
  

3,593.0 Мондулаан трейд ХХК 3,593.0 
 

  

7 Аймаг Газрын төлбөр 2011.11.16 1,220.0 
  

1,220.0 Мондулаан трейд ХХК 1,220.0 
 

  

8 Аймаг Газрын төлбөр 2011.07.27 1,108.8 
  

1,108.8 Мондулаан трейд ХХК 1,108.8 
 

  

9 Аймаг Газрын төлбөр 2011.02.17 574.4 
  

574.4 Мондулаан трейд ХХК 574.4 
 

  

10 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.14 1,976.0 
  

1,976.0 Олова ХХК 1,976.0 
 

  

11 Аймаг Газрын төлбөр 2011.08.04 3,728.0 
  

3,728.0 Олова ХХК 3,728.0 
 

  

12 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011.10.19 
  

2,500.0 2,500.0 Тэн хун ХХК 2,500.0 
 

  

13 Аймаг Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.09.05 
  

1,000.0 1,000.0 Тэн хун ХХК 1,000.0 
 

  

14 Аймаг Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.11.30 
  

1,000.0 1,000.0 Тэн хун ХХК 1,000.0 
 

  

15 Аймаг 
НД хэлтэс-т мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

2011.12.23 
  

2,000.0 2,000.0 Тэн хун ХХК 2,000.0 
 

  

16 Аймаг МХГазарт торгууль 2011.08.18 1,000.0 
  

1,000.0 Авдар баян ХХК 1,000.0 
 

  

17 Аймаг 
Залуу малчдын 
зөвлөлгөөнд хандив 

2011.06.02 
  

14,000.0 14,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 14,000.0 
 

  

18 Аймаг 
Байгаль хамгаалах санд 
хандив 

2011.08.20 
  

200.0 200.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 200.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

18. Төв аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

19 Аймаг Газрын төлбөр 2011 1,202.0 
  

1,202.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 1,202.0 
 

  

20 Аймаг 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011 150.0 
  

150.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 150.0 
 

  

21 Аймаг АТӨЯХАТ 2011 67.0 
  

67.0 Жотойн бажууна ХХК 67.0 
 

  

22 Аймаг Газрын төлбөр 2011.04.07 480.0 
  

480.0 Өрмөн-Уул ХХК 480.0 
 

  

23 Аймаг 
СЭЗ бодлого зохицуулалт 
хэлтэс 

2011.10.04 432.0 
  

432.0 МЕС ХХК 432.0 
 

  

24 Аймаг Торгууль 2011.08.11 1,000.0 
  

1,000.0 Хоту ХХК 1,000.0 
   

25 Аймаг АТӨЯХАТ 2011.04.15 878.8 
  

878.8 Хоту ХХК 878.8 
   

26 Аймаг Актны төлбөр 2011.04.20 1664.2 
  

1,664.2 Монголчехметалл  ХХК 1,664.2 
   

27 Аймаг АТӨЯХАТ 2011.05.21 990.4 
  

990.4 
 

990.4 
   

28 Алтанбулаг Хандив /Мөнгөн/ 2011.03.11 
  

250.0 250.0 Эрдэнэжас ХХК 250.0 
 

  

29 Архуст 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

2011.06.17 3,800.0 
  

3,800.0 Мондулаан трейд ХХК 3,800.0 
 

  

30 Архуст 
ЗДТГ наадмын хандив 
/Мөнгөн / 

2011.06.29 
  

500.0 500.0 Мондулаан трейд ХХК 500.0 
 

  

31 Архуст ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 2011.12.22 
  

198.0 198.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

198.0 
 

  

32 Батсүмбэр Газрын төлбөр 
 

1,022.4 
  

1,022.4 Гацуурт ХХК 1,022.4 
 

  

33 Батсүмбэр АТӨЯХАТ 
 

924.9 
  

924.9 Гацуурт ХХК 924.9 
 

  

34 Баян БОНС Барьцаа 2011.04.12 
 

1,200.0 
 

1,200.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

1,200.0 
 

  

35 Баян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр  

45.0 
  

45.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

45.0 
 

  

36 Баян АМНАТөлбөр 2011.05.09 2,000.0 . 
 

2,000.0 Петрокоал ХХК 2,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

18. Төв аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

37 Баян АМНАТөлбөр 2011.11.30 3,840.0 
  

3,840.0 Петрокоал ХХК 3,840.0 
 

  

38 Баян Газрын төлбөр 2011.05.09 1,724.0 
  

1,724.0 Петрокоал ХХК 1,724.0 
 

  

39 Баян Газрын төлбөр 2011.02.28 4,000.0 
  

4,000.0 Петрокоал ХХК 4,000.0 
 

  

40 Баян 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.08.12 262.0 
  

262.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

262.0 
 

  

41 Баян 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.10.25 131.0 
  

131.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

131.0 
 

  

42 Баян 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татвар 

2011.12.13 131.0 
  

131.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

131.0 
 

  

43 Баян Газрын төлбөр 2011.02.21 4,454.4 
  

4,454.4 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

4,454.4 
 

  

44 Баян Газрын төлбөр 2011.05.23 4,454.4 
  

4,454.4 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

4,454.4 
 

  

45 Баян Газрын төлбөр 2011.07.29 4,454.4 
  

4,454.4 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

4,454.4 
 

  

46 Баян Газрын төлбөр 2011.10.27 4,454.4 
  

4,454.4 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

4,454.4 
 

  

47 Баян 
Мааньт дахь 27 га газрын 
төлбөр 

2011.05.23 216.0 
  

216.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

216.0 
 

  

48 Баян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.01.10 1,850.0 
  

1,850.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

1,850.0 
 

  

49 Баян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.27 7,200.0 
  

7,200.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

7,200.0 
 

  

50 Баян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.19 7,200.0 
  

7,200.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

7,200.0 
 

  

51 Баян 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.20 7,200.0 
  

7,200.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

7,200.0 
 

  

52 Баян АМНАТөлбөр 2011.08.11 400.7 
  

400.7 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

400.7 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

18. Төв аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

53 Баян Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.04.21 
  

300.0 300.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК  

300.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн.  

54 Баян Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.05.23 
  

200.0 200.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

200.0 
 

  

55 Баян Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.04.28 
  

2,000.0 2,000.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК  

2,000.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн.  

56 Баян 
Овоо тахиахад хандив, 
дэмжлэг 

2011.06.15 
  

100.0 100.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

100.0 
 

  

57 Баян БОНС Барьцаа 2011 
 

300.0 
 

300.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 300.0 
 

  

58 Баян БОХНС-д хандив 2011.05.02 
  

500.0 500.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 500.0 
 

  

59 Баян 
Баянбулаг 3-р багт мөнгөн 
хандив, дэмжлэг 

2011 
  

300.0 300.0 Тэн хун ХХК 300.0 
 

  

60 Баянжаргалан ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус/ 2011.11.24 
  

1,551.8 1,551.8 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

1,551.8 
 

  

61 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.05.05 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

400.0 
 

  

62 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.03.14 
  

500.0 500.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 500.0 
 

  

63 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.04.26 
  

2,950.5 2,950.5 Анхай-Интернэшнл ХХК 2,950.5 
 

  

64 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.06.23 
  

1,000.0 1,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 1,000.0 
 

  

65 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.06.24 
  

1,000.0 1,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 1,000.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

18. Төв аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

66 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.06.29 
  

5,850.0 5,850.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 5,850.0 
 

  

67 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.07.05 
  

5,000.0 5,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 5,000.0 
 

  

68 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.08.10 
  

1,000.0 1,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 1,000.0 
 

  

69 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.08.19 
  

3,500.0 3,500.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 3,500.0 
 

  

70 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.30 
  

2,000.0 2,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 2,000.0 
 

  

71 Баянжаргалан 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.12.07 
  

1,000.0 1,000.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 1,000.0 
 

  

72 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.05.31 
  

34.2 34.2 Анхай-Интернэшнл ХХК 34.2 
 

  

73 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.06.30 
  

509.8 509.8 Анхай-Интернэшнл ХХК 509.8 
 

  

74 Баянжаргалан Хайс хашаа 2011.06.24 
  

6,670.8 6,670.8 Анхай-Интернэшнл ХХК 6,670.8 
 

  

75 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.06.30 
  

509.8 509.8 Анхай-Интернэшнл ХХК 509.8 
 

  

76 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.07.31 
  

738.8 738.8 Анхай-Интернэшнл ХХК 738.8 
 

  

77 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.08.31 
  

432.5 432.5 Анхай-Интернэшнл ХХК 432.5 
 

  

78 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.09.30 
  

132.4 132.4 Анхай-Интернэшнл ХХК 132.4 
 

  

79 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.10.31 
  

194.8 194.8 Анхай-Интернэшнл ХХК 194.8 
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50 хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

80 Баянжаргалан Дизель түлш 2011.12.31 
  

94.0 94.0 Анхай-Интернэшнл ХХК 94.0 
 

  

81 Баянжаргалан БОНС Барьцаа 2011.02.20 
 

200.0 
 

200.0 Жи Эл Ди Ви ХХК 200.0 
 

  

82 Баянжаргалан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.04.20 274.5 
  

274.5 Хургатай Хайрхан ХХК 274.5 
 

  

83 Баянжаргалан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.31 850.0 
  

850.0 Монгол Алт Мак ХХК 850.0 
 

  

84 Баянөнжүүл Хандив /Мөнгөн/ 2011.05.10 
  

3,000.0 3,000.0 Эрдэнэжас ХХК 3,000.0 
 

  

85 Баянөнжүүл Хандив /Мөнгөн/ 2011.07.07 
  

5,000.0 5,000.0 Эрдэнэжас ХХК 5,000.0 
 

  

86 Баянөнжүүл Хандив /Мөнгөн/ 2011.08.19 
  

2,000.0 2,000.0 Эрдэнэжас ХХК 2,000.0 
 

  

87 Баянөнжүүл 
Хандив орон сууц /Мөнгөн 
бус/ 

2011.07.28 
  

20,000.0 20,000.0 Эрдэнэжас ХХК 20,000.0 
 

  

88 Баянөнжүүл 
Хандив орон сууц /Мөнгөн 
бус/ 

2011.08.08 
  

5,000.0 5,000.0 Эрдэнэжас ХХК 5,000.0 
 

  

89 Баянөнжүүл 
Хандив орон сууц /Мөнгөн 
бус/ 

2011.09.08 
  

5,000.0 5,000.0 Эрдэнэжас ХХК 5,000.0 
 

  

90 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.12.12 
 

80.5 
 

80.5 Эрдэнэжас ХХК 80.5 
   

91 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.12.12 
 

85.5 
 

85.5 Эрдэнэжас ХХК 85.5 
   

92 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.12.12 
 

68.0 
 

68.0 Эрдэнэжас ХХК 68.0 
   

93 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.12.12 
 

88.0 
 

88.0 Эрдэнэжас ХХК 88.0 
   

94 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.12.12 
 

100.5 
 

100.5 Эрдэнэжас ХХК 100.5 
   

95 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.05.31 
 

124.5 
 

124.5 Эрдэнэжас ХХК 124.5 
   

96 Баянөнжүүл БОНС Барьцаа 2011.05.31 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
   

97 Баянөнжүүл 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.03 124.5 
  

124.5 Эрдэнэжас ХХК 124.5 
   

98 Баянөнжүүл 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.31 95.5 
  

95.5 Эрдэнэжас ХХК 95.5 
   

99 Баянчандмань ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

2,000.0 2,000.0 Илтгоулд ХХК 2,000.0 
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100 Баянчандмань 
80-н жилийн ойн баярт 
хандив 

2011.04.22 
  

1,000.0 1,000.0 
Төгрөг нуурын энержи 
ХХК 

1,000.0 
 

  

101 Борнуур 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.06.09 
  

30,000.0 30,000.0 Гүнбилэг гоулд ХХК 30,000.0 
 

  

102 Бүрэн Хандив /Мөнгөн/ 2011.03.30 
  

1,000.0 1,000.0 Эрдэнэжас ХХК 1,000.0 
 

  

103 Бүрэн 
Хандив гүний худаг /Мөнгөн 
бус/ 

2011.10.01 
  

3,000.0 3,000.0 Эрдэнэжас ХХК 3,000.0 
 

  

104 Бүрэн 
Хандив гүний худаг /Мөнгөн 
бус/ 

2011.10.01 
  

11,000.0 11,000.0 Эрдэнэжас ХХК 
 

11,000.0 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн.  

105 Бүрэн БОНС Барьцаа 2011.06.28 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
   

106 Бүрэн БОНС Барьцаа 2011.12.08 
 

58.4 
 

58.4 Эрдэнэжас ХХК 58.4 
   

107 Бүрэн БОНС Барьцаа 2011.12.08 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
   

108 Бүрэн БОНС Барьцаа 2011.12.09 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
   

109 Бүрэн 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.31 124.5 
  

124.5 Эрдэнэжас ХХК 124.5 
   

110 Бүрэн 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.28 124.5 
  

124.5 Эрдэнэжас ХХК 124.5 
   

111 Дэлгэрхаан Хандив /Мөнгөн/ 2011.02.11 
  

500.0 500.0 Эрдэнэжас ХХК 500.0 
 

  

112 Дэлгэрхаан БОНС Барьцаа 2011.12.10 
 

105.0 
 

105.0 Эрдэнэжас ХХК 105.0 
   

113 Дэлгэрхаан БОНС Барьцаа 2011.12.11 
 

200.0 
 

200.0 Эрдэнэжас ХХК 200.0 
   

114 Дэлгэрхаан БОНС Барьцаа 2011.12.12 
 

100.0 
 

100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0 
   

115 Жаргалант Цагдаагийн газарт хандив 2011.05.27 
  

4,000.0 4,000.0 Тэн хун ХХК 4,000.0 
 

  

116 Жаргалант 
ИТХ-д мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

2011.06.03 
  

200.0 200.0 Тэн хун ХХК 200.0 
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Тайлбар 

117 Жаргалант 
Баянбулаг сумын цэцэрлэгт 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.09.01 
  

300.0 300.0 Тэн хун ХХК 300.0 
 

  

118 Жаргалант 
Баянбулаг багийн сургуульд 
мөнгөн хандив, дэмжлэг 

2011.09.01 
  

2,000.0 2,000.0 Тэн хун ХХК 2,000.0 
 

  

119 Жаргалант Сум хөгжүүлэх сан 2011.03.28 
  

1,500.0 1,500.0 Тэн хун ХХК 1,500.0 
 

  

120 Жаргалант Сум хөгжүүлэх сан 2011.06.21 
  

3,000.0 3,000.0 Тэн хун ХХК 3,000.0 
 

  

121 Заамар ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

10,000.0 10,000.0 Илтгоулд ХХК 10,000.0 
 

  

122 Заамар 
Цагдаагийн хэсэгт хандив 
/Мөнгөн / 

2011 он 
  

500.0 500.0 Илтгоулд ХХК 500.0 
 

  

123 Заамар ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011 он 
  

700.0 700.0 Илтгоулд ХХК 700.0 
 

  

124 Заамар ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

2,000.0 2,000.0 Илтгоулд ХХК 2,000.0 
 

  

125 Заамар ЗДТГ хандив мөнгөн 2011 он 
  

23,000.0 23,000.0 Мон полимет ХХК 23,000.0 
 

  

126 Заамар ЗДТГ хандив мөнгөн бус 2011 он 
  

7,000.0 7,000.0 Мон полимет ХХК 7,000.0 
 

  

127 Заамар 
Алтан Заамар санд хандив 
/Мөнгөн / 

2011.09.12 
  

17,366.0 17,366.0 Монголросцветмет ХХК 17,366.0 
 

  

128 Заамар НДХ-т НДШ 2011 139,800.0 
  

139,800.0 Монголросцветмет ХХК 139,800.0 
 

  

129 Заамар Газрын төлбөр 2011.04.11 7,378.0 
  

7,378.0 Монголросцветмет ХХК 7,378.0 
 

  

130 Заамар 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.02.25 5,000.0 
  

5,000.0 Мондулаан трейд ХХК 5,000.0 
 

  

131 Заамар 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.05.17 2,600.0 
  

2,600.0 Мондулаан трейд ХХК 2,600.0 
 

  

132 Заамар 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.01 5,117.7 
  

5,117.7 Мондулаан трейд ХХК 5,117.7 
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133 Заамар 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.28 10,000.0 
  

10,000.0 Мондулаан трейд ХХК 10,000.0 
 

  

134 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 2011.08.19 
  

4,000.0 4,000.0 Мондулаан трейд ХХК 4,000.0 
 

  

135 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 2011.08.23 
  

982.0 982.0 Мондулаан трейд ХХК 982.0 
 

  

136 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 2011.08.23 
  

886.0 886.0 Мондулаан трейд ХХК 886.0 
 

  

137 Заамар ИТХ-д хандив /Мөнгөн / 2011.08.23 
  

886.0 886.0 Мондулаан трейд ХХК 886.0 
 

  

138 Заамар ЗДТГ хандив /Мөнгөн бус / 2011 он 
  

35,000.0 35,000.0 Мондулаан трейд ХХК 35,000.0 
 

  

139 Заамар Алтан Заамар санд хандив 2011.11.23 
  

5,000.0 5,000.0 Булган гангат ХХК 5,000.0 
 

  

140 Заамар 
Сумын ЗДТГазарт хандив 
/оюутны төлбөр/ 

2011.10.06 
  

1,000.0 1,000.0 Булган гангат ХХК 1,000.0 
 

  

141 Заамар ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

1,500.0 1,500.0 Илтгоулд ХХК 1,500.0 
 

  

142 Заамар 
Цагдаагийн хэсэгт хандив 
/Мөнгөн / 

2011 он 
  

2,000.0 2,000.0 Илтгоулд ХХК 2,000.0 
 

  

143 Заамар ЗДТГ хандив 2011.09.05 
  

1,100.0 1,100.0 Буд-Инвест ХХК 1,100.0 
 

  

144 Заамар ЗДТГ хандив 2011.10.11 
  

2,500.0 2,500.0 Буд-Инвест ХХК 2,500.0 
 

  

145 Заамар ЗДТГ хандив 2011.11.03 
  

2,000.0 2,000.0 Буд-Инвест ХХК 2,000.0 
 

  

146 Заамар БОНС барьцаа 2011 
 

500.0 
 

500.0 Жей Кей Эм Кей ХХК 500.0 
 

  

147 Заамар 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.07.27 
  

1,500.0 1,500.0 Жотойн бажууна ХХК 1,500.0 
 

  

148 Заамар Алтан заамар санд хандив 2011.10.26 
  

3,000.0 3,000.0 Жотойн бажууна ХХК 3,000.0 
 

  

149 Заамар Хандив /Мөнгөн бус/ 2011.03.15 
  

17,366.0 17,366.0 Шижир алт ХХК 17,366.0 
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150 Заамар Газрын төлбөр 2011.02.28 2,032.0 
  

2,032.0 Хоту ХХК 2,032.0 
   

151 Заамар Газрын төлбөр 2011.05.22 2,032.0 
  

2,032.0 Хоту ХХК 2,032.0 
   

152 Заамар Газрын төлбөр 2011.10.29 2,032.0 
  

2,032.0 Хоту ХХК 2,032.0 
   

153 Заамар Хайлааст баг торгууь 2011.10.11 1,000.0 
  

1,000.0 Шижир Алт ХХК 1,000.0 
   

154 Сэргэлэн ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.02.17 
  

250,000.0 250,000.0 Монгол Алт Мак ХХК 250,000.0 
 

  

155 Сэргэлэн 
Тээврийн хэрэгслийн 
гэрчилгээний наалт 

2011.05.13 9.0 
  

9.0 Үүртгоулд ХХК 9.0 
 

  

156 Сэргэлэн 
Тээврийн хэрэгслийн 
гэрчилгээний үнэ 

2011.05.13 9.0 
  

9.0 Үүртгоулд ХХК 9.0 
 

  

157 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.10.18 
  

15,000.0 15,000.0 Таац мөрөн ХХК 15,000.0 
 

  

158 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.08.18 
  

500.0 500.0 Таац мөрөн ХХК 500.0 
 

  

159 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.09.14 
  

200.0 200.0 Таац мөрөн ХХК 200.0 
 

  

160 Сэргэлэн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011.09.17 
  

500.0 500.0 Таац мөрөн ХХК 500.0 
 

  

161 Сэргэлэн ЗДТГ хандив 2011.10.31 
  

100.0 100.0 Гурвантөхөм ХХК 100.0 
 

  

162 Сэргэлэн Цэцэрлэгт хандив 2011.04.04 
  

1,500.0 1,500.0 Гурвантөхөм ХХК 1,500.0 
 

  

163 Сэргэлэн 
Сургуулийн дотуур байрны 
1 өрөөг тохижуулахад 
хандив 

2011.08.24,25 
  

1,421.6 1,421.6 Гурвантөхөм ХХК 1,421.6 
 

  

164 Сэргэлэн АТӨЯХАТ 
 

138.9 
  

138.9 Гурвантөхөм ХХК 138.9 
 

  

165 Сэргэлэн БОНС Барьцаа 2011.01.01 
 

1,700.0 
 

1,700.0 Эф Эм Ай ХХК 1,000.0 700.0 
 Дансанд 
ороогүй.  

  Дүн 
  

259,578.0 5,710.4 567,925.0 833,213.4 - 819,213.4 14,000.0   
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

19. Увс аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Маршал Цэдэнбалын хөшөөнд 2011 
  

24,000.0 24,000.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

24,000.0 
  

2 Аймаг Цагдаагийн хэлтэст ойн хандив 2011 
  

1,000.0 1,000.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

1,000.0 
  

3 Аймаг ЗДТГ ойн хандив 2011 
  

2,000.0 2,000.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

2,000.0 
  

4 Аймаг Их Хурд 2011-д хандив 2011.07.19 
  

5,000.0 5,000.0 Дацан трейд ХХК 5,000.0 
  

5 Аймаг Татварын хэлтэст хандив 2011.10.28 
  

300.0 300.0 Дацан трейд ХХК 300.0 
  

6 Аймаг НӨАТ 2011 108,592.1 
  

108,592.1 
Хар тарвагатай 
ХК 

108,592.1 
  

7 Бөхмөрөн БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.0 
Тефис Майнинг 
ХХК 

100.0 
  

8 Бөхмөрөн БОНС Барьцаа 2011.06.03 
 

100.0 
 

100.0 
Тефис Майнинг 
ХХК 

100.0 
  

9 Бөхмөрөн Сум хөгжүүлэх санд /Мөнгөн/ 2011.05.18 
  

3,000.0 3,000.0 Хотгор ХХК 3,000.0 
  

10 Бөхмөрөн ЗДТГ наадмын хандив /Мөнгөн/ 2011.07.07 
  

400.0 400.0 Хотгор ХХК 400.0 
  

11 Бөхмөрөн 
ЗДТГ Сумын хөтөлбөрийн ном 
хэвлүүлэхэд хандив /Мөнгөн/ 

2011.05.30 
  

300.0 300.0 Хотгор ХХК 300.0 
  

12 Бөхмөрөн 
ЗДТГ Хамтран ажиллах гэрээгээр 
өндөр настан, ядуу иргэдэд 
олгосон нүүрс /Мөнгөн бус/ 

2011.09,10,11,1
2-саруудад   

9,120.0 9,120.0 Хотгор ХХК 9,120.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

19. Увс аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

13 Бөхмөрөн ЗДТГ наадмын хандид /Мөнгөн/ 2011.07.07 
  

500.0 500.0 
Хотгор шанага 
ХХК 

500.0 
  

14 Бөхмөрөн БОНС Барьцаа 2011 
 

675.0 
 

675.0 Хотгор ХХК 675.0 
  

15 Бөхмөрөн Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.02.07 60.0 
  

60.0 Хотгор ХХК 60.0 
  

16 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.02.07 628.4 
  

628.4 Хотгор ХХК 628.4 
  

17 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.05.25 156.0 
  

156.0 Хотгор ХХК 156.0 
  

18 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.10.28 156.0 
  

156.0 Хотгор ХХК 156.0 
  

19 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.11.17 628.4 
  

628.4 Хотгор ХХК 628.4 
  

20 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.11.17 156.0 
  

156.0 Хотгор ХХК 156.0 
  

21 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.02.07 192.0 
  

192.0 Хотгор ХХК 192.0 
  

22 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.02.25 987.5 
  

987.5 Хотгор ХХК 987.5 
  

23 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.04.15 987.5 
  

987.5 Хотгор ХХК 987.5 
  

24 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.10.18 987.5 
  

987.5 Хотгор ХХК 987.5 
  

25 Бөхмөрөн Газрын төлбөр 2011.12.21 987.5 
  

987.5 Хотгор ХХК 987.5 
  

26 Давст БОНС Барьцаа 2011.05.25 
 

400.0 
 

400.0 Голден крос ХХК 400.0 
  

27 Зүүнговь БОНС Барьцаа 2011.04.27 
 

375.0 
 

375.0 Голден крос ХХК 375.0 
  

28 Зүүнхангай БОНС Барьцаа 2011.05.25 
 

350.0 
 

350.0 Голден крос ХХК 350.0 
  

29 Зүүнхангай БОНС Барьцаа 2011.06.10 
 

100.0 
 

100.0 Голден крос ХХК 100.0 
  

30 Наранбулаг 
Сум хөгжүүлэх санд хандив 
/Мөнгөн / 

2011.06.14 
  

20,000.0 20,000.0 
Монголросцветм
ет ХХК 

20,000.0 
  

31 Наранбулаг БОНС барьцаа 2011.05.04 
 

300.0 
 

300.0 Голден крос ХХК 300.0 
  

32 Өлгий БОНС барьцаа 2011.08.15 
 

100.0 
 

100.0 
Бэрхресорсиз 
ХХК 

100.0 
  

33 Өлгий БОНС барьцаа 2011.08.15 
 

100.0 
 

100.0 
Бэрхресорсиз 
ХХК 

100.0 
  

34 Өлгий БОНС барьцаа 2011.10.25 
 

100.0 
 

100.0 
Бэрхресорсиз 
ХХК 

100.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

19. Увс аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

35 Өлгий Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.11.08 50.0 
  

50.0 
Бэрхресорсиз 
ХХК 

50.0 
  

36 Өлгий Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.10.31 60.0 
  

60.0 
Бэрхресорсиз 
ХХК 

60.0 
  

37 Өмнөговь БОНС Барьцаа 2011.04.19 
 

800.0 
 

800.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

800.0 
  

38 Өмнөговь БОНС Барьцаа 2011.08.29 
 

100.0 
 

100.0 Кэй Ви Пи ХХК 100.0 
  

39 Өндөрхангай БОНС Барьцаа 2011.05.25 
 

175.0 
 

175.0 Голден крос ХХК 175.0 
  

40 Сагил БОНС Барьцаа 2011.06.10 
 

300.0 
 

300.0 Голден крос ХХК 300.0 
  

41 Тариалан 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан 
татвар 

2011 2,800.8 
  

2,800.8 
Хар тарвагатай 
ХК 

2,800.8 
  

42 Тариалан АТӨЯХАТатвар 2011 586.3 
  

586.3 
Хар тарвагатай 
ХК 

586.3 
  

43 Тариалан Бусад 2011 28.0 
  

28.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

28.0 
  

44 Тариалан Газрын төлбөр 2011 683.0 
  

683.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

683.0 
  

45 Тариалан Ус, Рашаан ашигласны төлбөр 2011 300.0 
  

300.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

300.0 
  

46 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.05.25 
  

300.0 300.0 Дацан трейд ХХК 300.0 
  

47 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.05.25 
  

840.0 840.0 Дацан трейд ХХК 840.0 
  

48 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.05.31 
  

500.0 500.0 Дацан трейд ХХК 500.0 
  

49 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.03 
  

1,500.0 1,500.0 Дацан трейд ХХК 1,500.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

19. Увс аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

50 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.14 
  

855.4 855.4 Дацан трейд ХХК 855.4 
  

51 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.14 
  

750.0 750.0 Дацан трейд ХХК 750.0 
  

52 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.15 
  

3,000.0 3,000.0 Дацан трейд ХХК 3,000.0 
  

53 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.15 
  

1,000.0 1,000.0 Дацан трейд ХХК 1,000.0 
  

54 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.06.22 
  

9.0 9.0 Дацан трейд ХХК 9.0 
  

55 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.07.04 
  

4,000.0 4,000.0 Дацан трейд ХХК 4,000.0 
  

56 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.07.07 
  

960.0 960.0 Дацан трейд ХХК 960.0 
  

57 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.07.20 
  

4,160.0 4,160.0 Дацан трейд ХХК 4,160.0 
  

58 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.08.03 
  

1,160.0 1,160.0 Дацан трейд ХХК 1,160.0 
  

59 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.08.30 
  

1,000.0 1,000.0 Дацан трейд ХХК 1,000.0 
  

60 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.09.06 
  

650.0 650.0 Дацан трейд ХХК 650.0 
  

61 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.09.20 
  

500.0 500.0 Дацан трейд ХХК 500.0 
  

62 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.09.28 
  

700.0 700.0 Дацан трейд ХХК 700.0 
  

63 Тариалан Хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2011.04.15 
  

5,000.0 5,000.0 Дацан трейд ХХК 5,000.0 
  

64 Тариалан Газрын төлбөр 2011.06.28 592.0 
  

592.0 Дацан трейд ХХК 592.0 
  

65 Тариалан Газрын төлбөр 2011.09.28 592.0 
  

592.0 Дацан трейд ХХК 592.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

19. Увс аймаг 

д/д 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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

66 Тариалан Мөнгөн бус хандив 2011 
  

8,428.0 8,428.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

8,428.0 
  

67 Тариалан Мөнгөн хандив 2011 
  

500.0 500.0 
Хар тарвагатай 
ХК 

500.0 
  

68 Түргэн БОНС барьцаа 2011.04.26 
 

100.0 
 

100.0 Голден крос ХХК 100.0 
  

69 Тэс БОНС барьцаа 2011.06.10 
 

100.0 
 

100.0 Голден крос ХХК 100.0 
  

  
Дүн 

  
120,211.0 4,275.0 101,432.4 225,918.4 - 225,918.4 - 

 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

20. Ховд аймаг 

д/д 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 
Нотлогдс

он 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.20 88.0 
  

88.0 Магнай трейд ХХК 88.0 
 

  

2 Аймаг Тэмдэгтийн хураамж 2011.11.14 110.5 
  

110.5 МоЭнКо ХХК 110.5 
 

  

3 Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэст хандив 
/Мөнгөн бус/ 

2011.09.21 
  

630.0 630.0 МоЭнКо ХХК 
 

630.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

4 Аймаг 
Аймаг хөгжүүлэх санд хандив 
/Мөнгөн/ 

2011.06.30 
  

2,990.0 2,990.0 МоЭнКо ХХК 2,990.0 
 

  

5 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.08.21 
  

20,000.0 20,000.0 МоЭнКо ХХК 20,000.0 
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20. Ховд аймаг 

д/д 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 
Нотлогдс

он 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

6 Алтай Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.06.10 103.0 
  

103.0 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

103.0 
 

  

7 Алтай БОНС барьцаа 2011.04.07 
 

1,000.0 
 

1,000.0 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

1,000.0 
 

  

8 Алтай БОНС барьцаа 2011.11.09 
 

100.0 
 

100.0 Ихмонгол майнинг ХХК 100.0 
 

  

9 Булган Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.01 144.0 
  

144.0 МоЭнКо ХХК 144.0 
 

  

10 Булган 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

2011.09.01 64,134.0 
  

64,134.0 МоЭнКо ХХК 64,134.0 
 

  

11 Дарви Газрын төлбөр 2011 он 26,803.6 
  

26,803.6 МоЭнКо ХХК 26,803.6 
 

  

12 Дарви Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.06.24 10,950.0 
  

10,950.0 МоЭнКо ХХК 10,950.0 
 

  

13 Дарви Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.18 3,832.0 
  

3,832.0 МоЭнКо ХХК 3,832.0 
 

  

14 Дарви 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

2011.09.11 38,520.0 
  

38,520.0 МоЭнКо ХХК 38,520.0 
 

  

15 Дарви 
Сум хөгжүүлэх санд хандив 
/Мөнгөн / 

2011.04.11 
  

10,000.0 10,000.0 МоЭнКо ХХК 10,000.0 
 

  

16 Дарви ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.06.03 
  

16,000.0 16,000.0 МоЭнКо ХХК 16,000.0 
 

  

17 Дарви ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.07.08 
  

873.0 873.0 МоЭнКо ХХК 873.0 
 

  

18 Дарви ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.11.15 
  

14,000.0 14,000.0 МоЭнКо ХХК 14,000.0 
 

  

19 Дарви БОНС барьцаа 2011.06.30 
 

4,382.0 
 

4,382.0 МоЭнКо ХХК 4,382.0 
 

  

20 Зэрэг БОНС барьцаа 2011.08.25 
 

1,000.0 
 

1,000.0 МоЭнКо ХХК 1,000.0 
 

  

21 Манхан БОНС барьцаа 2011.08.25 
 

750.0 
 

750.0 МоЭнКо ХХК 750.0 
 

  

22 Мөнххайрхан Сургуульд хандив /Мөнгөн / 2011.03.20 
  

300.0 300.0 МоЭнКо ХХК 
 

300.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

23 Мөст Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.07.05 1,290.0 
  

1,290.0 МоЭнКо ХХК 1,290.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

20. Ховд аймаг 

д/д 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 
Нотлогдс

он 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

24 Мөст 
Сум хөгжүүлэх санд хандив 
/Мөнгөн / 

2011.06.02 
  

40,000.0 40,000.0 МоЭнКо ХХК 40,000.0 
 

  

25 Мөст БОНС барьцаа 2011.06.08 
 

500.0 
 

500.0 МоЭнКо ХХК 500.0 
 

  

26 Мөст БОНС барьцаа 2011.11.10 
 

600.0 
 

600.0 Монгол цамхаг ХХК 600.0 
 

  

27 Үенч БОНС барьцаа 2011.08.12 
 

500.0 
 

500.0 МоЭнКо ХХК 500.0 
 

  

28 Цэцэг БОНС барьцаа 2011.07.04 
 

500.0 
 

500.0 Монгол цамхаг ХХК 500.0 
 

  

29 Цэцэг Газрын төлбөр 2011.07.04 80.0 
  

80.0 Монгол цамхаг ХХК 80.0 
 

  

30 Цэцэг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.07.04 120.0 
  

120.0 Монгол цамхаг ХХК 120.0 
 

  

31 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.06.03 
  

2,000.0 2,000.0 МоЭнКо ХХК 2,000.0 
 

  

32 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.06.08 
  

1,000.0 1,000.0 МоЭнКо ХХК 1,000.0 
 

  

33 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.07.01 
  

15,000.0 15,000.0 МоЭнКо ХХК 15,000.0 
 

  

34 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.07.15 
  

8,000.0 8,000.0 МоЭнКо ХХК 8,000.0 
 

  

35 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.10.18 
  

57,000.0 57,000.0 МоЭнКо ХХК 57,000.0 
 

  

36 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.11.14 
  

8,450.0 8,450.0 МоЭнКо ХХК 8,450.0 
 

  

37 Цэцэг 
ЗДТГ-т 14400 литр дизель 
түлш /Мөнгөн бус/ 

2011.12.12 
  

28,800.0 28,800.0 МоЭнКо ХХК 28,800.0 
 

  

38 Цэцэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.09.01 
  

57,000.0 57,000.0 МоЭнКо ХХК 57,000.0 
 

  

  Дүн 
  

146,175.1 9,332.0 282,043.0 437,550.1 - 436,620.1 930.0   

 

  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

356  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

21. Хөвсгөл аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.03 
  

300.0 300.0 Могойн гол ХК 300.0 
  

2 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.12.28 
  

200.0 200.0 Могойн гол ХК 200.0 
  

3 Аймаг Ноогдол ашиг 2011.06.28 2,115.5 
  

2,115.5 Могойн гол ХК 2,115.5 
  

4 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

3,000.0 3,000.0 Мон-Ажнай ХХК 3,000.0 
  

5 Аймаг АМНАТөлбөр 2011 он 10,193.9 
  

10,193.9 Мон-Ажнай ХХК 10,193.9 
  

6 Аймаг Агаарын бохирдлын төлбөр 2011 он 10,382.0 
  

10,382.0 Мон-Ажнай ХХК 10,382.0 
  

7 Аймаг Газрын төлбөр 2011 он 13,200.0 
  

13,200.0 Мон-Ажнай ХХК 13,200.0 
  

8 Аймаг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.20 1,300.0 
  

1,300.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

1,300.0 
  

9 Аймаг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.09.07 630.0 
  

630.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

630.0 
  

10 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.05.19 
  

20,000.0 20,000.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

20,000.0 
  

11 Аймаг Хандив Хилийн цэрэг /Мөнгөн бус/ 2011.01.31 
  

545.0 545.0 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 545.0 
  

12 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.22 3,000.0 
  

3,000.0 Магнай трейд ХХК 3,000.0 
  

13 Аймаг Газрын төлбөр 2011 он 440.0 
  

440.0 Мон-Ажнай ХХК 440.0 
  

14 Бүрэнтогтох ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

2,000.0 2,000.0 Мон-Ажнай ХХК 2,000.0 
  

15 Бүрэнтогтох АМНАТөлбөр 2011 он 1,980.0 
  

1,980.0 Мон-Ажнай ХХК 1,980.0 
  

16 Бүрэнтогтох Газрын төлбөр 2011 он 2,000.0 
  

2,000.0 Мон-Ажнай ХХК 2,000.0 
  

17 Бүрэнтогтох БОНС барьцаа 2011.09.27 
 

900.0 
 

900.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

900.0 
  

18 Бүрэнтогтох БОНС барьцаа 2011.10.26 
 

100.3 
 

100.3 Сод газар ХХК 100.3 
  

19 Бүрэнтогтох БОНС барьцаа 2011.06.10 
 

100.0 
 

100.0 Голден крос ХХК 100.0 
  

20 Бүрэнтогтох Хандив /Мөнгөн бус/ 2011.07.07 
  

3,200.0 3,200.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

3,200.0 
  

21 Төмөрбулаг БОНС барьцаа 2011.06.10 
 

100.0 
 

100.0 Голден крос ХХК 100.0 
  

22 Улаан-Уул Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2011 
  

500.0 500.0 Синчи-Ойл ХХК 500.0 
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Хавсралт Р. Хандив, дэмжлэг болон бусад санхүүгийн урсгал -(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бүрээр) 

21. Хөвсгөл аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

23 Цагаан-Уул ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.11.29 
  

20,000.0 20,000.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

20,000.0 
  

24 Цагаан-Уул ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.11.04 
  

2,000.0 2,000.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

2,000.0 
  

25 Цагаан-Уул Сургуульд хандив 2011 
  

30,000.0 30,000.0 
Гоби эксплорейшн 
ХХК 

30,000.0 
  

26 Цагаан-Уул Суманд Хандив 2011 
  

20,000.0 20,000.0 
Гоби эксплорейшн 
ХХК 

20,000.0 
  

27 Цэцэрлэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.06.28 
  

1,000.0 1,000.0 Могойн гол ХК 1,000.0 
  

28 Цэцэрлэг Газрын төлбөр 2011.12.07 28.0 
  

28.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

28.0 
  

29 Цэцэрлэг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.05.19 382.2 
  

382.2 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

382.2 
  

30 Цэцэрлэг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.08.16 709.8 
  

709.8 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

709.8 
  

31 Цэцэрлэг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.11.29 3,948.0 
  

3,948.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

3,948.0 
  

32 Цэцэрлэг Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2011.11.29 7,440.0 
  

7,440.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

7,440.0 
  

33 Цэцэрлэг 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ 
бэлтгэж, ашигласны төлбөр 

2011.12.19 387.5 
  

387.5 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

387.5 
  

34 Цэцэрлэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.07.19 
  

2,000.0 2,000.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

2,000.0 
  

35 Цэцэрлэг ЗДТГ хандив /Мөнгөн/ 2011.07.07 
  

3,900.0 3,900.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

3,900.0 
  

36 Цэцэрлэг БОНС барьцаа 2011.09.20 
 

400.0 
 

400.0 
Хургатай Хайрхан 
ХХК 

400.0 
  

37 Шинэ Идэр БОНС барьцаа 2011.06.10 
 

100.0 
 

100.0 Голден крос ХХК 100.0 
  

 
Дүн 

  
58,136.9 1,700.3 108,645.0 168,482.2 - 168,482.2 - 
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22. Хэнтий аймаг 

д/д 
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 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

1 Аймаг Газрын төлбөр 2011.12.12 9.8 
  

9.8 Магнай трейд ХХК 9.8 
 

  

2 Аймаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.09 
  

500.0 500.0 Монголрудпром ХХК 500.0 
 

  

3 Аймаг Хандив /Мөнгөн / 2011 он 
  

200.0 200.0 Нордвинд ХХК 200.0 
 

  

4 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.04.14 120,477.0 
  

120,477.0 Лутчулуу ХХК 120,477.0 
 

  

5 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.06.09 91,000.0 
  

91,000.0 Лутчулуу ХХК 91,000.0 
 

  

6 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.06.30 67,949.8 
  

67,949.8 Лутчулуу ХХК 67,949.8 
 

  

7 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.06.30 62,068.7 
  

62,068.7 Лутчулуу ХХК 62,068.7 
 

  

8 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.07.28 50,000.0 
  

50,000.0 Лутчулуу ХХК 50,000.0 
 

  

9 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.08.01 40,160.0 
  

40,160.0 Лутчулуу ХХК 40,160.0 
 

  

10 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.08.29 177,275.8 
  

177,275.8 Лутчулуу ХХК 177,275.8 
 

  

11 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.09.28 141,437.3 
  

141,437.3 Лутчулуу ХХК 141,437.3 
 

  

12 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.10.28 14,372.3 
  

14,372.3 Лутчулуу ХХК 14,372.3 
 

  

13 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.12.28 50,492.0 
  

50,492.0 Лутчулуу ХХК 50,492.0 
 

  

14 Аймаг 
Татварын хэлтэст 
Цэцэрлэгжилт хандив 

2011.06.03 
  

5,000.0 5,000.0 Лутчулуу ХХК 5,000.0 
 

  

15 Аймаг 
Татварын хэлтэст 
Цэцэрлэгжилт хандив 

2011.06.14 
  

5,000.0 5,000.0 Лутчулуу ХХК 5,000.0 
 

  

16 Аймаг Хот тохижилт хандив 2011.06.16 
  

3,000.0 3,000.0 Лутчулуу ХХК 3,000.0 
 

  

17 Аймаг 
Татварын хэлтэст 
Цэцэрлэгжилт хандив 

2011.06.21 
  

5,000.0 5,000.0 Лутчулуу ХХК 5,000.0 
 

  

18 Аймаг Татварын хэлтэст хандив 2011.09.22 
  

400.0 400.0 Лутчулуу ХХК 400.0 
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д/д 
Сумын 

нэрс 
Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 

Бүгд (мянган 
төгрөгөөр) 
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 Татвар, 
төлбөр, 
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Байгаль 
хамгаалах 

зардлын 50 
хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

19 Аймаг ГИХАЭГ-т хандив 2011.09.26 
  

400.0 400.0 Лутчулуу ХХК 400.0 
 

  

20 Аймаг 
Татварын хэлтэст 
Цэцэрлэгжилт хандив 

2011.10.25 
  

543.8 543.8 Лутчулуу ХХК 543.8 
 

  

21 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011 2,112,018.2 
  

2,112,018.2 
Монголросцветмет 
ХХК 

2,112,018.2 
 

  

22 Аймаг ҮХЭХАТатвар 2011 28,170.4 
  

28,170.4 
Монголросцветмет 
ХХК 

28,170.4 
 

  

23 Аймаг АТӨЯХАТатвар 2011 9,574.8 
  

9,574.8 
Монголросцветмет 
ХХК 

9,574.8 
 

  

24 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.03.30 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
 

  

25 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.04.29 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
 

  

26 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.06.16 1,000.0 
  

1,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 1,000.0 
 

  

27 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.06.29 1,000.0 
  

1,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 1,000.0 
 

  

28 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.08.31 2,000.0 
  

2,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 2,000.0 
 

  

29 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.09.29 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
 

  

30 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.10.28 3,000.0 
  

3,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 3,000.0 
 

  

31 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.12.23 1,700.0 
  

1,700.0 Баянтэгш импекс ХХК 1,700.0 
 

  

32 Аймаг АМНАТөлбөр 2011.12.26 2,000.0 
  

2,000.0 Баянтэгш импекс ХХК 2,000.0 
 

  

33 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.01.31 3,093.1 
  

3,093.1 Баянтэгш импекс ХХК 3,093.1 
 

  

34 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.03.31 713.4 
  

713.4 Баянтэгш импекс ХХК 713.4 
 

  

35 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.05.30 817.4 
  

817.4 Баянтэгш импекс ХХК 817.4 
 

  

36 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.07.01 514.4 
  

514.4 Баянтэгш импекс ХХК 514.4 
 

  

37 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.08.09 479.5 
  

479.5 Баянтэгш импекс ХХК 479.5 
 

  

38 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.10.01 1,323.0 
  

1,323.0 Баянтэгш импекс ХХК 1,323.0 
 

  

39 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.10.31 452.5 
  

452.5 Баянтэгш импекс ХХК 452.5 
 

  

40 Аймаг НД хэлтэст НДШимтгэл 2011.12.26 1,047.1 
  

1,047.1 Баянтэгш импекс ХХК 1,047.1 
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22. Хэнтий аймаг 

д/д 
Сумын 

нэрс 
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Дүн 
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хувь 

Хандив 
Нотлогд 

сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

41 Аймаг Газрын төлбөр 2011.06.22 432.0 
  

432.0 Си Эм Кэй Ай ХХК 432.0 
 

  

42 Аймаг АМНАТ 2011.02.21 16,073.0 
  

16,073.0 Си Эм Кэй Ай ХХК 16,073.0 
 

  

43 Аймаг АМНАТ 2011.04.27 14,129.0 
  

14,129.0 Си Эм Кэй Ай ХХК 14,129.0 
 

  

44 Аймаг АМНАТ 2011.10.26 31,494.0 
  

31,494.0 Си Эм Кэй Ай ХХК 31,494.0 
 

  

45 Аймаг АМНАТ 2011.12.16 12,453.0 
  

12,453.0 Си Эм Кэй Ай ХХК 12,453.0 
 

  

46 Батноров 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.09.12 432.0 
  

432.0 Монголрудпром ХХК 432.0 
 

  

47 Батноров Газрын төлбөр 2011.09.12 6.3 
  

6.3 Монголрудпром ХХК 6.3 
 

  

48 Батноров ЗДТГазарт хандив 2011.08.30 
  

5,000.0 5,000.0 Бэрх-Уул ХХК 5,000.0 
 

  

49 Батноров 
ЗДТГазарт хандив /Бэрх 
тосгон/ 

2011.06.27 
  

1,100.0 1,100.0 Бэрх-Уул ХХК 1,100.0 
 

  

50 Батширээт Газрын төлбөр 2011.05.26 1,000.0 
  

1,000.0 Айвуун тэс ХХК 1,000.0 
 

  

51 Батширээт Газрын төлбөр 2011.08.08 1,288.0 
  

1,288.0 Айвуун тэс ХХК 1,288.0 
 

  

52 Батширээт 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.06.06 2,000.0 
  

2,000.0 Айвуун тэс ХХК 2,000.0 
 

  

53 Батширээт 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.08 1,000.0 
  

1,000.0 Айвуун тэс ХХК 1,000.0 
 

  

54 Батширээт Наадамд хандив 2011.07.07 
  

2,000.0 2,000.0 Айвуун тэс ХХК 2,000.0 
 

  

55 Батширээт Ахмадын баярт хандив 2011.09.30 
  

700.0 700.0 Айвуун тэс ХХК 700.0 
 

  

56 Баянхутаг ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.07.28 
  

1,000.0 1,000.0 Казмон контакт ХХК 1,000.0 
 

  

57 Биндэр БОНС барьцаа 2011.07.08 
 

200.0 
 

200.0 
Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

200.0 
 

  

58 Биндэр ЗДТГ хандив /Мөнгөн / 2011.12.21 
  

500.0 500.0 Монголрудпром ХХК 500.0 
 

  

59 Бор-Өндөр 
ЗДТГ цэцэрлэгт хүрээлэн 
барих санхүүжилтэд хандив 
/Мөнгөн / 

2011.07.07 
  

25,474.0 25,474.0 
Монголросцветмет 
ХХК 

25,474.0 
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Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

60 Бор-Өндөр 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

7/3/1905 12,454.9 
  

12,454.9 
Монголросцветмет 
ХХК 

12,454.9 
 

  

61 Бор-Өндөр 
ЗДТГ-т сумын ойн хандив 
/Мөнгөн / 

2011.08.03 
  

4,000.0 4,000.0 
Монголросцветмет 
ХХК 

4,000.0 
 

  

62 Бор-Өндөр Борөндөр төсөлд хандив 2011.05.17 
  

8,000.0 8,000.0 Лутчулуу ХХК 8,000.0 
 

  

63 Бор-Өндөр Наадамд хандив 2011.07.25 
  

6,000.0 6,000.0 Лутчулуу ХХК 6,000.0 
 

  

64 Бор-Өндөр Наадамд хандив 2011.08.04 
  

4,000.0 4,000.0 Лутчулуу ХХК 4,000.0 
 

  

65 Бор-Өндөр Наадамд хандив 2011.06.28 
  

5,000.0 5,000.0 Жинхуа орд ХХК 5,000.0 
 

  

66 Галшар АТӨЯХАТатвар 2011 1,042.3 
  

1,042.3 Нордвинд ХХК 1,042.3 
 

  

67 Галшар 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011 36,030.0 
  

36,030.0 Нордвинд ХХК 36,030.0 
 

  

68 Галшар Газрын төлбөр 2011 871.9 
  

871.9 Нордвинд ХХК 871.9 
 

  

69 Галшар Хандив /Мөнгөн / 2011 
  

4,000.0 4,000.0 Нордвинд ХХК 4,000.0 
 

  

70 Галшар Хандив /Мөнгөн / 2011 
  

2,000.0 2,000.0 Нордвинд ХХК 2,000.0 
 

  

71 Галшар БОНС барьцаа 2011 
 

15,000.0 
 

15,000.0 Нордвинд ХХК 15,000.0 
 

  

72 Галшар БОНС барьцаа 2011.03.28 
 

400.0 
 

400.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсиз ХХК 

400.0 
 

  

73 Дархан 
ЗДТГ-т наадмын хандив 
/Мөнгөн / 

2011.07.27 
  

500.0 500.0 
Монголросцветмет 
ХХК 

500.0 
 

  

74 Дархан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.07.27 74,480.0 
  

74,480.0 
Монголросцветмет 
ХХК 

74,480.0 
 

  

75 Дархан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.08.15 1,370.0 
  

1,370.0 Лутчулуу ХХК 1,370.0 
 

  

76 Дархан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.03.30 685.0 
  

685.0 Лутчулуу ХХК 685.0 
 

  

77 Дархан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.04.04 685.0 
  

685.0 Лутчулуу ХХК 685.0 
 

  

78 Дархан БОХ санд хандив 2011.03.10 
  

400.0 400.0 Лутчулуу ХХК 400.0 
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сон 
Нотлог 
доогүй 

Тайлбар 

79 Дархан Хандив 2011.07.01 
  

1,000.0 1,000.0 Лутчулуу ХХК 1,000.0 
 

  

80 Дархан Хандив 2011.10.27 
  

2,000.0 2,000.0 Лутчулуу ХХК 2,000.0 
 

  

81 Дархан 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.12.26 450.0 
  

450.0 Баянтэгш импекс ХХК 450.0 
 

  

82 Дархан Газрын төлбөр 2011.07.09 330.0 
  

330.0 Баянтэгш импекс ХХК 330.0 
 

  

83 Дархан 1-р багт хандив 2011 
  

2,500.0 2,500.0 Зө юү э ХХК 2,500.0 
 

  

84 Дархан Наадамд хандив 2011 
  

2,000.0 2,000.0 Зө юү э ХХК 2,000.0 
 

  

85 Дархан Худаг гаргахад 2011 
  

20,000.0 20,000.0 Зө юү э ХХК 20,000.0 
 

  

86 Дархан ЗДТГ-т хандив 2011.09.15 
  

800.0 800.0 Баянтэгш импекс ХХК 800.0 
 

  

87 Дархан БОНС барьцаа 2011.01.01 
 

600.0 
 

600.0 
Эм Ар Си Эм Жи Эл 
ХХК 

600.0 
   

88 Мөрөн ЗДТГазарт хандив 2011.06.27 
  

1,000.0 1,000.0 Бэрх-Уул ХХК 1,000.0 
 

  

89 Норовлин Газрын төлбөр 2011.03.28 157.5 
  

157.5 Дацан трейд ХХК 157.5 
 

  

90 Норовлин Газрын төлбөр 2011.12.15 472.4 
  

472.4 Дацан трейд ХХК 472.4 
 

  

91 Норовлин 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.07 1,500.0 
  

1,500.0 Дацан трейд ХХК 1,500.0 
 

  

92 Норовлин БОНС барьцаа 2011.12.06 
 

200.0 
 

200.0 Дацан трейд ХХК 200.0 
 

  

93 Норовлин ЗДТГазарт хандив 2011.07.15 
  

500.0 500.0 Бэрх-Уул ХХК 500.0 
 

  

94 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.01.28 
  

300.0 300.0 Дацан трейд ХХК 300.0 
 

  

95 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.07.01 
  

500.0 500.0 Дацан трейд ХХК 500.0 
 

  

96 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.07.09 
  

1,000.0 1,000.0 Дацан трейд ХХК 1,000.0 
 

  

97 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.07 
  

300.0 300.0 Дацан трейд ХХК 300.0 
 

  

98 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.26 
  

204.0 204.0 Дацан трейд ХХК 204.0 
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99 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.27 
  

300.0 300.0 Дацан трейд ХХК 300.0 
 

  

100 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.28 
  

400.0 400.0 Дацан трейд ХХК 400.0 
 

  

101 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.09.29 
  

602.0 602.0 Дацан трейд ХХК 602.0 
 

  

102 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.10.07 
  

5,000.0 5,000.0 Дацан трейд ХХК 5,000.0 
 

  

103 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.10.07 
  

75.0 75.0 Дацан трейд ХХК 75.0 
 

  

104 Норовлин 
Хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 

2011.07.22 
  

100.0 100.0 Дацан трейд ХХК 100.0 
 

  

105 Өмнөдэлгэр Газрын төлбөр 2011.10.21 1,892.8 
  

1,892.8 
Алтай хангай бүрд 
ХХК  

1,892.8 

 Аваагүй 
гэсэн 
хариу 
өгсөн.  

106 Өмнөдэлгэр 
Ус, рашаан ашигласны 
төлбөр 

2011.10.20 1,200.0 
  

1,200.0 
Алтай хангай бүрд 
ХХК 

1,200.0 
 

  

107 Хэрлэн БОНС барьцаа 2011.03.23 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

108 Хэрлэн БОНС барьцаа 2011.03.23 
 

100.0 
 

100.0 Тефис Майнинг ХХК 100.0 
 

  

109 Хэрлэн БОНС барьцаа 2011.03.25 
 

500.0 
 

500.0 Тефис Майнинг ХХК 500.0 
 

  

  
Дүн 

  
3,207,075.6 17,100.0 128,298.8 3,352,474.4 - 3,350,581.6 1,892.8 
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 Засгийн газрын 
байгууллагууд   

 Татварууд  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар ТЕГ 

  Гаалийн татвар ГЕГ 

 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

 
  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар ТЕГ 

  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ТЕГ 

  Онцгой албан татвар (шатах тослох материал импортолсон бол) ГЕГ 

  Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар ГЕГ 

  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслэлийн албан татвар ТЕГ 

 Төлбөрүүд  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр ТЕГ 

  
Ашигт малтмалын ашиглалтын  болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

АМГ 

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр АМГ 

  Газрын төлбөр ТЕГ 

  Ус, рашаан ашигласны төлбөр ТЕГ 

  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр ТЕГ 

  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр ХХҮГ 

  
Түгээмэл тархацтай орд газрын ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

ТЕГ 

 
Агаарын бохирдлын төлбөр ТЕГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
 

Орон нутаг 

НДШимтгэл Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл НДЕГ 

Хураамжууд, үйлчилгээний шимтгэлүүд   

                            Гаалийн үйлчилгээний хураамж ГЕГ 

  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 
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 Засгийн газрын 
байгууллагууд   

 

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 булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

Төр, засгийн 
байгууллага 

 
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 ТЕГ, 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 
ТЕГ,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 
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Хавсралт Т. Байгаль орчны салбарт мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм, журмын жагсаалт 

 
А. Хуулиуд 
 

Салбарын суурь хууль Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль 

Салбарын хуулиуд Ашигт малтмалын тухай хууль 

Газрын тухай хууль 

Газрын хэвлийн тухай хууль 

Төрөлжсөн хууль Усны тухай хууль 

Ойн тухай хууль 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль 

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан 
бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль 

Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль 

Газрын тосны тухай хууль 

Газрын тосны бүтээгдхүүний тухай хууль 

Цөмийн энергийн тухай хууль 

Бусад хуулиуд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль 

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 

Иргэний хууль 

Эрүүгийн хууль 

Газрын төлбөрийн тухай хууль 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай  

 
Дүрэм журам 
 

Хайгуулын ба ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих 
журам 

БОАЖЯ-ны сайдын 2007 оны 1 дүгээр 
сарын 09-ний өдрийн 6 тоот тушаалаар 
батлагдсан. 

Нөхөн сэргээлтийн стандартууд Стандарт хэмжил зүйн үндэсний төвийн 
стандартын ерөнхий зөвлөлийн 2008 оны 
11-р сарын 27-ны өдрийн хурлаар 
батлагдсан. 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын 
ангилал 

Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн нэр томъёо, тодорхойлолт 

Уул уурхайн үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын 
нөхөн сэргээлт 

Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, хадгалалт 

Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн шаардлага 

Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн тайлан гаргах маягт БОАЖЯ-ны сайдын 2009 оны 01-р сарын 21 
тоот тушаалаар батлагдсан. 

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт 
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал 

БОАЖЯ-ны сайдын 2009 оны 12-р сарын 
29-ний 417 тоот тушаалаар батлагдсан. 

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн 
сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал 

БОАЖЯ-ны сайд, ЭБЭХЯ-ны сайдын 2010 
оны 05 сарын 10-ны өдрийн хамтарсан А-
132, 112 тоот тушаалаар батлагдсан. 

Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах, 
хянан батлах журам 

БОАЖЯ-ны сайдын 2011 оны 02-р сарын 
16-ны өдрийн А-36 тоот тушаалаар 
батлагдсан. 

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам Засгийн газрын 2010 оны 01-р сарын 01-ний 
308 тоот тогтоолоор батлагдсан. 

Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал БОАЖЯ-ны сайдын 2010 оны 05-р сарын 
27-ны өдрийн А-156 тоот тушаалаар 
батлагдсан 

Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг нягтлан 
бодох бүртгэлд бүртгэх тухай журам 

Сангийн сайдын 2011 оны 12 дугаар 
тушаалаар батлагдсан. 
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Б-1. "Авдарбаян" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 
2040239 Анхны нэгтгэл Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 36,255.0 36,518.8 (263.8) 2,084.0 1,820.2 38,339.0 38,339.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 36,226.5 36,518.8 (292.3) 2,084.0 1,791.7 38,310.5 38,310.5 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 1,791.7 
 

1,791.7 
 

1,791.7 1,791.7 1,791.7 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 11,809.2 13,893.2 (2,084.0) 2,084.0 
 

13,893.2 13,893.2 - 2 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

16,562.3 16,562.3 - 
  

16,562.3 16,562.3 - 
 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 2,500.0 2,500.0 - 
  

2,500.0 2,500.0 - 
 

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 

3,563.3 3,563.3 - 
  

3,563.3 3,563.3 - 
 

1.2 Төлбөр 28.5 - 28.5 - 28.5 28.5 28.5 - 
 

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   

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-1. "Авдарбаян" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 
2040239 Анхны нэгтгэл Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 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 28.5 
 

28.5 
 

28.5 28.5 28.5 - 3 

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 

14,723.8 14,723.8 - 1,000.0 1,000.0 15,723.8 15,723.8 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 723.8 723.8 - - - 723.8 723.8 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 723.8 723.8 - 
  

723.8 723.8 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 14,000.0 14,000.0 - - - 14,000.0 14,000.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 13,000.0 13,000.0 - 
  

13,000.0 13,000.0 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,000.0 1,000.0 - 
  

1,000.0 1,000.0 - 
 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 
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Б-1. "Авдарбаян" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 
2040239 Анхны нэгтгэл Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - - - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 4 

3. Бусад төлбөр ба зардал 2,500.0 2,500.0 - - - 2,500.0 2,500.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 2,500.0 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 2,500.0 - 
 

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 53,478.8 53,742.6 (263.8) 3,084.0 2,820.2 56,562.8 56,562.8 - 

 

            

 
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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Б-1. “Авдарбаян” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Авдарбаян” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг. Компани 
нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компанийн байршил нь Чингэлтэй дүүрэг, 3-р 
хороо, Хар Хорум зочид буудлын байранд байдаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

Засгийн газар тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

3. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

4. Торгууль 

ЗГ, компани хоёр анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд Төв аймгийн 
Мэргэжлийн Хяналтын Газарт төлсөн торгууль байсан ба Төв аймгийн ЗДТГазарт албан бичиг 
явуулсны дагуу ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 30-
ны өдөр ирүүлсэн байна.  

 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-2. "Агм майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5176727 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлий
н зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 234,987.8 - 234,987.8 - 234,987.8 234,987.8 234,987.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 234,090.3 - 234,090.3 - 234,090.3 234,090.3 234,090.3 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 29,303.3 
 

29,303.3 
 

29,303.3 29,303.3 29,303.3 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí 
òºëáºð 

179,658.4 
 

179,658.4 
 

179,658.4 179,658.4 179,658.4 - 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 

25,128.6 
 

25,128.6 
 

25,128.6 25,128.6 25,128.6 - 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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Б-2. "Агм майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5176727 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлий
н зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 897.5 - 897.5 - 897.5 897.5 897.5 - 
 

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 897.5 
 

897.5 
 

897.5 897.5 897.5 - 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 1,933.7 - 1,933.7 - 1,933.7 1,933.7 1,933.7 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 1,084.7 - 1,084.7 - 1,084.7 1,084.7 1,084.7 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1,084.7 
 

1,084.7 
 

1,084.7 1,084.7 1,084.7 - 5 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 849.0 - 849.0 - 849.0 849.0 849.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 345.0 
 

345.0 
 

345.0 345.0 345.0 - 6 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 504.0 
 

504.0 
 

504.0 504.0 504.0 - 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-2. "Агм майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5176727 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлий
н зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 48,000.0 - 48,000.0 1,710.2 49,710.2 49,710.2 49,710.2 - 
 

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 48,000.0 - 48,000.0 1,710.2 49,710.2 49,710.2 49,710.2 - 
 

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 48,000.0 
 

48,000.0 1,710.2 49,710.2 49,710.2 49,710.2 - 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 284,921.5 - 284,921.5 1,710.2 286,631.7 286,631.7 286,631.7 - 

 

            

 
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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Б-2. “Агм майнинг” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

 
“Агм майнинг” ХХК нь гадаадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалтай компани бөгөөд Өмнөговь аймгийн 
Гурван тэс суманд алт ашиглалтын нэг, хайгуулын хоёр лиценз эзэмшдэг. Компани нийслэлийн Хан-Уул 
дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компанийн байршил нь Хан-Уул дүүрэг, Гутал оффисын байранд 
байдаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

ЗГ-ын тайланд Ашигт малтмалын газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани ОҮИТБСАА-
нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

 
5. Автотээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
6. Газрын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
8. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг:  

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд албан бичиг явуулсны дагуу ирсэн мэдээлэлд 
үндэслэж нэмж тусгаснаар тохируулсан. Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн 
улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
Òîäðóóëãà:  
      

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 29-ны өдөр ирүүлсэн байна.  

 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна 
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Б-3. "Адил-Оч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2707969 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

230,553.0 195,580.3 34,972.7 24.0 34,996.7 230,577.0 230,577.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 216,751.1 185,172.1 31,579.0 40.0 31,619.0 216,791.1 216,791.1 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 2,039.7 3,966.5 (1,926.8) 
 

(1,926.8) 2,039.7 2,039.7 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 17,735.4 7,232.5 10,502.9 
 

10,502.9 17,735.4 17,735.4 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 37,244.4 15,188.3 22,056.1 
 

22,056.1 37,244.4 37,244.4 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

107,703.9 108,662.0 (958.1) 40.0 (918.1) 107,743.9 107,743.9 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

827.3 826.6 0.7 
 

0.7 827.3 827.3 - 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 

51,200.4 49,296.2 1,904.2 
 

1,904.2 51,200.4 51,200.4 - 6 

1.2 Төлбөр 1,732.3 1,684.8 47.5 - 47.5 1,732.3 1,732.3 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 1,684.8 1,684.8 - 
  

1,684.8 1,684.8 - 
 

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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Б-3. "Адил-Оч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2707969 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 47.5 
 

47.5 
 

47.5 47.5 47.5 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

12,069.6 8,723.4 3,346.2 (16.0) 3,330.2 12,053.6 12,053.6 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 12,036.6 8,484.8 3,551.8 
 

3,551.8 12,036.6 12,036.6 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

238.6 (238.6) 
 

(238.6) - - - 9 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

33.0 
 

33.0 (16.0) 17.0 17.0 17.0 - 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 

1,732.4 988.0 744.4 (198.0) 546.4 1,534.4 1,534.4 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 696.0 - 696.0 (348.0) 348.0 348.0 348.0 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 696.0 
 

696.0 (348.0) 348.0 348.0 348.0 - 10 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 1,036.4 988.0 48.4 150.0 198.4 1,186.4 1,186.4 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 886.4 688.0 198.4 
 

198.4 886.4 886.4 - 11 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 150.0 300.0 (150.0) 150.0 
 

300.0 300.0 - 12 
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Б-3. "Адил-Оч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2707969 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 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 232,285.4 196,568.3 35,717.1 (174.0) 35,543.1 232,111.4 232,111.4 - 

 

            

 
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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Б-3. “Адил-Оч” ХХК 
 
Товч танилцуулга “Адил-Оч” ХХК нь Дундговь аймгийн Өлзийт суманд Хөтөл-Ус нэртэй уурхайд жоншны 

ашиглалтын нэг лиценз эзэмшдэг. Компани Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани 
Сонгино хайрхан дүүргийн 12-р хороо, 9-р байр, 92 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хасч тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Гаалийн албан татвар        

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар       

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-ыг дутуу тусгасан нь нотлогдож 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан нь нотлогдож нэмж тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны 
тайландаа илүү тусгасан ба энэ нь 2011 оны 12 сарын 30-ны өдрийн төлбөр болох 719.0 мянган төгрөг нь 
2012 онд орсон нь нотлогдож, 198.4 мянган төгрөгийг нь Дундговь аймгийн татварын хэлтэс тус компанийн 
захиралын зөвшөөрснөөр газрын төлбөрт шилжүүлсэн байсан тул хасч тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан тул нэмж тохиуулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл    

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа уг шимтгэлийг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохиуулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийг дутуу тусгаснаас 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

Компани тайландаа яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр тусгасан тул 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээндээ үйлчилгээний хөлс төлөөгүй 
гэж ирүүлсэн тул хасч тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. ХХҮГ-т төлсөн гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаж, компани уг хураамжийг тайландаа 
орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ЗГ уг хураамжийг илүү тусгасан нь 
нотлогдож, компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг хураамжийг тусгасан тул  тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

11. Газрын төлбөр          

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба Дундговь аймгийн 
татварын хэлтсийн ирүүлсэн мэдээгээр АМНАТөлбөрийн илүү төлөлтийг нэмж тохиуулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.   

12.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр         

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

 
Òîäðóóëãà:                          

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан бичгийг 
2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдөр 
ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-4. "Адуунчулуун" ХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

531,276.6 303,724.4 227,552.2 - 227,552.2 531,276.6 531,276.6 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 530,599.8 303,724.4 226,875.4 - 226,875.4 530,599.8 530,599.8 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 42,531.1 42,531.1 - 
  

42,531.1 42,531.1 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 12,295.5 
 

12,295.5 
 

12,295.5 12,295.5 12,295.5 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 213,065.6 187,245.0 25,820.6 
 

25,820.6 213,065.6 213,065.6 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

73,948.3 73,948.3 - 
  

73,948.3 73,948.3 - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

573.2 
 

573.2 
 

573.2 573.2 573.2 - 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 

188,186.1 
 

188,186.1 
 

188,186.1 188,186.1 188,186.1 - 4 

1.2 Төлбөр 422.8 - 422.8 - 422.8 422.8 422.8 - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-4. "Адуунчулуун" ХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 422.8 
 

422.8 
 

422.8 422.8 422.8 - 5 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

254.0 - 254.0 - 254.0 254.0 254.0 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 92.8 
 

92.8 
 

92.8 92.8 92.8 - 6 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

161.2 
 

161.2 
 

161.2 161.2 161.2 - 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 

11,318.9 269,896.2 (258,577.3) 569.3 (258,008.0) 11,888.2 11,888.2 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 6,411.3 265,168.6 (258,757.3) - (258,757.3) 6,411.3 6,411.3 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 3,174.4 2,657.5 516.9 
 

516.9 3,174.4 3,174.4 - 8 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

3,236.9 3,236.9 - 
  

3,236.9 3,236.9 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
 

259,274.2 (259,274.2) 
 

(259,274.2) - - - 9 

2.2 Төлбөр 4,907.6 4,727.6 180.0 - 180.0 4,907.6 4,907.6 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 4,727.6 4,727.6 - 
  

4,727.6 4,727.6 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 180.0 
 

180.0 
 

180.0 180.0 180.0 - 10 
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Б-4. "Адуунчулуун" ХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 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 

- - - 569.3 569.3 569.3 569.3 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

- 569.3 569.3 569.3 569.3 - 7 

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 20,345.3 - 20,345.3 400.9 20,746.2 20,746.2 20,746.2 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 2,700.0 - 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 2,700.0 - 11 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 17,645.3 - 17,645.3 400.9 18,046.2 18,046.2 18,046.2 - 
 

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 17,645.3 
 

17,645.3 400.9 18,046.2 18,046.2 18,046.2 - 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 562,940.8 573,620.6 (10,679.8) 970.2 (9,709.6) 563,911.0 563,911.0 - 

 

            

 
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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Б-4. “Адуунчулуун” ХК 

Товч танилцуулга                        

“Адуунчулуун” ХК нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд  нүүрсний ашиглалтын нэг лиценз 
эзэмшдэг. Тус компани нь Дорнод аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Дорнод аймгийн 
Хэрлэн сумын 8-р баг, Уурхайн захиргааны аж ахуйн байранд байрладаг.     
 Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор 
харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар                        

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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 ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.   

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл    

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг шимтгэлийг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг шимтгэлийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

5. Агаарын бохирдлын төлбөр                    

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани уг үйлчилгээний хөлсийг 
тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээ гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. Орон нутгийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсийг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймагт албан бичиг явуулсны дагуу ирүүлсэн хариу мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулав.    

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

9. Бусад  

Компани ХХОАТ тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, 
тохируулав.  

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

11 .  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал    

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

12..   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг               
          Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг   

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа хандивыг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу ирсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                   

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 31-ны өдөр ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-5. "Азиагоулд монголиа" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678179 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

153,669.6 156,331.9 (2,662.3) 2,927.1 1,301.1 156,596.7 157,633.1 (1,036.3) 
 

1.1 Татвар, хураамж 148,975.4 148,355.8 619.7 - 619.7 148,975.4 148,975.5 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 4,838.8 4,838.8 - 
  

4,838.8 4,838.8 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 183.4 
 

183.4 
 

183.4 183.4 183.4 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 436.3 
 

436.3 
 

436.3 436.3 436.3 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

64,643.2 64,643.2 - 
  

64,643.2 64,643.2 - 
 

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 

78,873.7 78,873.7 - 
  

78,873.7 78,873.7 - 
 

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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Б-5. "Азиагоулд монголиа" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678179 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

4,694.2 7,976.2 (3,282.0) 2,927.1 681.4 7,621.3 8,657.6 (1,036.3) 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 71.2 
 

71.2 33.4 104.6 104.6 104.6 - 3 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

4,623.0 5,666.9 (1,043.9) 1,000.0 (43.9) 5,623.0 5,623.0 - 4 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

2,309.3 (2,309.3) 1,893.7 620.7 1,893.7 2,930.0 (1,036.3) 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 - - - - - - - - 
 

1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

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

733.1 4,419.1 (3,686.0) 3,686.0 - 4,419.1 4,419.1 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 733.1 733.1 - - - 733.1 733.1 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

733.1 733.1 - 
  

733.1 733.1 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр - 878.0 (878.0) 878.0 - 878.0 878.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
 

128.0 (128.0) 128.0 
 

128.0 128.0 - 5 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

750.0 (750.0) 750.0 
 

750.0 750.0 - 6 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
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Б-5. "Азиагоулд монголиа" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678179 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 2,808.0 (2,808.0) 2,808.0 - 2,808.0 2,808.0 - 
 

2.5.1 Торгууль 
 

2,808.0 (2,808.0) 2,808.0 
 

2,808.0 2,808.0 - 7 

3. Бусад төлбөр ба зардал 7,500.0 3,450.0 4,050.0 3,450.0 7,500.0 10,950.0 10,950.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 3,450.0 (3,450.0) 3,450.0 - 3,450.0 3,450.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

3,450.0 (3,450.0) 3,450.0 
 

3,450.0 3,450.0 - 8 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 7,500.0 - 7,500.0 - 7,500.0 7,500.0 7,500.0 - 
 

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 7,500.0 
 

7,500.0 
 

7,500.0 7,500.0 7,500.0 - 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 161,902.7 164,201.1 (2,298.3) 10,063.1 8,801.1 171,965.8 173,002.2 (1,036.3) 

 

            

            

 
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 (1,036.3) 

      

 
Цэвэр зөрүү 

   
(1,036.3) 
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Б-5. “Азиагоулд монголиа” ХХК 
 
Товч танилцуулга  “Азиагоулд монголиа” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хайгуулын 

хоёр, Ноён суманд хайгуулын хоёр  лиценз тус тус эзэмшдэг. Тус компани нь нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани нь Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 
Шүрэн ХХК-н байр, 2 давхар, 10 тоотод байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын 
зөрүү            

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор 
харуулав.  
 

1. Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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 ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-ыг орхигдуулснаас анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хөлс 
орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг үйлчилгээний хөлсний 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

ЗГ, компани хоёр яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсөнд АМГ-т 
төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба ЗГ тайландаа дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. Гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг компани тайландаа тусгасан тул зөрүү үүссэн байна. 
Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Гадаад харилцааны яам, АНУ-ын элчин сайдын яам, 
Казакстаны элчин сайдын яам, Хятад улсын элчин сайдын яам, ГИХАЭГ, СББ-ийн татварын 
хэлтэст албан бичиг явуулсны дагуу Гадаад харилцааны яам, ГИХАЭГ, СББ-ийн татварын 
хэлтэс зэргээс хариу мэдээлэл ирж, харин АНУ-ын элчин сайдын яам, Казакстаны элчин 
сайдын яам, Хятад улсын элчин сайдын яамдуудаас хариу ирээгүй тул тохируулгыг хийсэн. 

5. Газрын төлбөр 

ЗГ тайландаа газрын төлбөрийг тусгаагүй орхигдуулсныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын 
ЗДТГ-аас ирсэн хариу мэдээллийн дагуу тохируулав. 

6. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрийг тусгаагүй компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын 
ЗДТГ-аас ирсэн хариу мэдээллийн дагуу тохируулав. 

7. Торгууль 

ЗГ тайландаа тусгаагүй орхигдуулсныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн хариу 
мэдээллийн дагуу тохируулав. 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 

ЗГ тайландаа тусгаагүй уг дүнг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ, Ноён сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумдын ЗДТГ-
уудаас ирсэн хариу мэдээллийн дагуу тохируулав. 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг           
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа хандив орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Өмнөговь аймгийн Ноён сумын сургуульд өгсөн хандивыг нэгтгэл тайлангийн 
явцад тохируулав.  
 
Òîäðóóëãà:                       

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 
тоот албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 
оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж дээр 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-6 “Айвуун тэс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

26,345.2 33,017.2 (6,672.0) 6,672.0 - 33,017.2 33,017.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 26,345.2 33,017.2 (6,672.0) 6,672.0 - 33,017.2 33,017.2 - 
 

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 
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

15,568.0 22,240.0 (6,672.0) 6,672.0 
 

22,240.0 22,240.0 - 1 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

5,175.0 5,175.0 - 
  

5,175.0 5,175.0 - 
 

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 

5,602.2 5,602.2 - 
  

5,602.2 5,602.2 - 
 

1.2 Төлбөр - - - - - - - - 
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Б-6 “Айвуун тэс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 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 - - - - - - - - 
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Б-6 “Айвуун тэс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

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

528.0 5,733.5 (5,205.5) 5,288.0 82.5 5,816.0 5,816.0 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 528.0 445.5 82.5 - 82.5 528.0 528.0 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

528.0 445.5 82.5 
 

82.5 528.0 528.0 - 2 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр - 5,288.0 (5,288.0) 5,288.0 - 5,288.0 5,288.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
 

2,288.0 (2,288.0) 2,288.0 
 

2,288.0 2,288.0 - 3 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 - 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 

- - - - - - - - 
 

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 15,000.0 20,000.0 (5,000.0) 2,700.0 (2,300.0) 17,700.0 17,700.0 - 
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Б-6 “Айвуун тэс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 5,000.0 (5,000.0) 2,700.0 (2,300.0) 2,700.0 2,700.0 - 
 

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  

5,000.0 (5,000.0) 2,700.0 (2,300.0) 2,700.0 2,700.0 - 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 41,873.2 58,750.7 (16,877.5) 14,660.0 (2,217.5) 56,533.2 56,533.2 - 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-6 “Айвуун тэс” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Айвуун тэс” ХХК MV-002247 дугаартай ашиглалтын лицензийг 2000.04.28 нд 30 жилийн хугацаатайгаар авсан 

бөгөөд  Хэнтий аймагийн Батширээт  суманд Гутайн гэдэг газар алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг 

компани байна. Тус компани нь Баян-зүрх дүүргийн татват харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот 

Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо Сайн Ноён Хан Намнансүрэнгийн гудамж "Рефайнерн"ХХК байр 107 тоотод 

байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  

 

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Тус компанийн төлсөн төлбөрийг ЗГ тайландаа  6,672.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсаныг нэгтгэл 

тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн мэдээлэл болон ТЕГ мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж 

тохируулсан. 

2. Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 82.5  мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсаныг 

нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

3. Газрын төлбөр 

Тус компанийн төлсөн төлбөрийг ЗГ тайландаа тусгаагүй байсаныг компаний ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн Хэнтий аймагийн Батширээт суманд хандахад хүлээн авсанаа албан бичгээр нотолж ирүүлсэн 

тул ЗГ талд 2,288.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

 

4. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

 

Тус компанийн Хэнтий аймагийн Батширээт суманд ус рашаан ашигласны төлбөрийг ЗГ тайландаа 

тусгаагүй байсаныг тус аймаг суманд хандахад хүлээн авсан тухайгаа бидэнд албан бичгээр мэдэгдсэн 

тул ЗГ талд 3,000.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

5. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Тус компани нь сумын баяр наадам болоход зориулж ЗДТГ-т 2,700.0 мянган төгрөгийн хандив өгсөнийг ЗГ 

тайландаа тусгаагүй байсан тул Хэнтий аймгийн Батширээт суманд хандахад 2,700.0 төгрөгийг авсан 

болохоо бидэнд албан бичгээр мэдэгдсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан мөн Хувь хүнд 2,300.0 өгсөн 

төлбөр байгаа тул компани талаас хасч тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä èëãýýñэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдөр ирүүлсэн байна. 

ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар 

Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 

Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 

холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна 
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Б-7 “Алтайхангай бүрд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 38,023.4 (38,023.4) 25,759.3 (12,264.1) 25,759.3 25,759.3 -  

1.1 Татвар, хураамж - 33,433.5 (33,433.5) 20,967.2 (12,466.3) 20,967.2 20,967.2 -  

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 
 

22.0 (22.0) 22.0 
 

22.0 22.0 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
 

21,805.3 (21,805.3) 3,020.1 (18,785.2) 3,020.1 3,020.1 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 6,342.2 6,342.2 6,342.2 6,342.2 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - -  

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - -  

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

2,447.9 (2,447.9) 2,447.9 
 

2,447.9 2,447.9 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð  

9,158.3 (9,158.3) 9,135.0 (23.3) 9,135.0 9,135.0 - 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   

- 
  

- - -  

1.2 Төлбөр - 4,589.9 (4,589.9) 4,659.3 69.4 4,659.3 4,659.3 -  

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - -  

1.2.2 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

4,577.4 (4,577.4) 4,577.4 
 

4,577.4 4,577.4 - 6 
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Б-7 “Алтайхангай бүрд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - -  

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
 

12.5 (12.5) 81.9 69.4 81.9 81.9 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

- - - 132.8 132.8 132.8 132.8 -  

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
  

- 132.8 132.8 132.8 132.8 - 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 - - - - - - - -  

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 

- 4,223.4 (4,223.4) 2,280.6 (50.0) 2,280.6 4,173.4 (1,892.8)  
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Б-7 “Алтайхангай бүрд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 1,012.0 (1,012.0) 1,012.0 - 1,012.0 1,012.0 -  

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
 

144.0 (144.0) 144.0 
 

144.0 144.0 - 9 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

868.0 (868.0) 868.0 
 

868.0 868.0 - 10 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - -  

2.2 Төлбөр - 3,092.8 (3,092.8) 1,200.0 - 1,200.0 3,092.8 (1,892.8)  

2.2.1 Газрын төлбөр 
 

1,892.8 (1,892.8) 
  

- 1,892.8 (1,892.8)  

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

1,200.0 (1,200.0) 1,200.0 
 

1,200.0 1,200.0 - 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   

- 
  

- - -  

2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс 

- 68.6 (68.6) 68.6 - 68.6 68.6 -  

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
 

68.6 (68.6) 68.6 
 

68.6 68.6 - 12 

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 - 50.0 (50.0) - (50.0) - - -  

2.5.1 Торгууль 
 

50.0 (50.0) 
 

(50.0) - - - 13 

3. Бусад төлбөр ба зардал - - - - - - - -  

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - - - - - - - -  

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

- 
  

- - -  
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Б-7 “Алтайхангай бүрд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 42,246.8 (42,246.8) 28,039.9 (12,314.1) 28,039.9 29,932.7 (1,892.8)  

 

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      (1892.8) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (1892.8) 
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Б-7 “Алтайхангай бүрд” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 
“Алтайхангай бүрд” ХХК MV-006505 дугаартай лицензийг 2003.10.31 нд 30-н жилийн хугацаатай авсан бөгөөд 
Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр суманд алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг 2009, 2010 онд олборлолт 
хийсэн ба 2011 онд олборлолт хийгээгүй 16.3 га тайлбайдаа нөхөн сэргээлтийн ажил явуулсан байна. Тус 
компани нь Чингэлтэйн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р 
хороо, Центр-34 төвийн 5-н давхарт 501 тоотод байрладаг.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 
Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

ААНОАТ-ыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн 
мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 22.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.  

2. Гаалийн албан татвар  

Гаалийн татварыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба компани ОҮИТБС-ын тайланг бэлтгэхдээ 
18,785.2 мянган төгрөгөөр илүү илэрхийлсэн байсан. Иймд ГЕГ-аас  ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ 
талд 3,020.1 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан ба компанийн талд 18,785.2 мянган төгрөгөөр хасаж 
тохируулсан.  

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

НӨАТ-ыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба компани ОҮИТБС-ын тайлан гаргаж өгөөгүй байсан 
тул нэгтгэл тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
компани болон ЗГ талд 6,342.2 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.   

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

АМНАТ-ийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд  2,447.9 мянган төгрөгөөр нэмж  
тохируулсан. 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Лицензийн төлбөрийг ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулахад 23.3 мянган 
төгрөгийн ханшын зөрүү үүссэнийг компани талаас хасч АМГ дүнгээр авч тохируулсан. 

6. Гадаад ажил мэргэжилтэн, байрны төлбөр  

Ажлийн байрны төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн мэдээлэл болон ГИХАЭГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 4,577.4 мянган төгрөгөөр 
нэмж тохируулсан. 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр  

Агаарын бохирдлын төлбөрийг ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй байсан ба компани ОҮИТБС-ын албанд  
тайлагнахдаа 69.4 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад  дэлгэрэнгүй 
ирүүлсэн мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 81.9 мянган төгрөгөөр компани 
талд 69.4 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Гаалийн үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба компани ОҮИТБС-ын тайлан 
гаргаж өгөөгүй байсан тул нэгтгэл тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн компани болон ЗГ талд 132.8  мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

ҮХЭХАТ-ыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан.  

10. Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар  

АТӨЯХАТ-ыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

11. Ус рашаан ашигласны төлбөр  

Усны төлбөрийг ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй байсан. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Хэнтий аймагийн Өмнөдэлгэр сумын татварын хэлтэст хандахад уг төлбөр компаниас 
төлөгдсөн болох нь бидэнд албан бичгээр ирсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 
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12. Орон нутагт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

Тэмдэгтийн хураамжийг ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хандахад уг төлбөр 
төлөгдсөн болох нь тогтоогдсон тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

13. Торгууль 

Гүйлгээний утгыг тодорхойлж чадахгүй байгаа учир компани талаас хасч тохируулсан 
 
Òîäðóóëãà: 

 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 
ñàðûí 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 05-ны өдөр ирүүлсэн байна. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар 
Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 
Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 
холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 
Энэ компанийн хувьд газрын төлбөрт шийдвэрлэгдээгүй  зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэнтий аймагийн Өмнөдэлгэр сумын татварт  хандахад уг төлбөрийг 
аваагүй гэсэн харин компани талаас төлсөнөө анхан шатны баримтаар баталгаажуулж ирүүлсэн тул 
дараах зөрүү үүссэн байна. 
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Б-8. "Алтайн хүдэр" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5095549 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

19,187,825.9 - 19,187,825.9 41,518.0 19,220,783.3 19,229,343.9 19,220,783.3 8,560.6 
 

1.1 Татвар, хураамж 17,751,731.7 - 17,751,731.7 3,805.3 17,755,537.0 17,755,537.0 17,755,537.0 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 7,879.7 
 

7,879.7 
 

7,879.7 7,879.7 7,879.7 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 2,231,600.4 
 

2,231,600.4 3,453.8 2,235,054.2 2,235,054.2 2,235,054.2 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 5,022,866.2 
 

5,022,866.2 351.5 5,023,217.7 5,023,217.7 5,023,217.7 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 3,970.5 
 

3,970.5 
 

3,970.5 3,970.5 3,970.5 - 4 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

7,468,247.4 
 

7,468,247.4 
 

7,468,247.4 7,468,247.4 7,468,247.4 - 5 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

25,903.5 
 

25,903.5 
 

25,903.5 25,903.5 25,903.5 - 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 

2,991,264.0 
 

2,991,264.0 
 

2,991,264.0 2,991,264.0 2,991,264.0 - 7 

1.2 Төлбөр 134,679.7 - 134,679.7 21,860.5 149,393.8 156,540.2 149,393.8 7,146.4 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð 

132,794.7 
 

132,794.7 21,860.5 147,508.8 154,655.2 147,508.8 7,146.4 8 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
 

1.2.4 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
  

- 
  

- - - 
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Б-8. "Алтайн хүдэр" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5095549 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 1,885.0 
 

1,885.0 
 

1,885.0 1,885.0 1,885.0 - 9 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

1,283,318.2 - 1,283,318.2 684.5 1,282,588.5 1,284,002.7 1,282,588.5 1,414.2 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 1,270,877.6 
 

1,270,877.6 
 

1,270,877.6 1,270,877.6 1,270,877.6 - 10 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

6,474.6 
 

6,474.6 684.5 7,159.1 7,159.1 7,159.1 - 11 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

5,966.0 
 

5,966.0 
 

4,551.8 5,966.0 4,551.8 1,414.2 11 

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 18,096.3 - 18,096.3 15,167.7 33,264.0 33,264.0 33,264.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 18,096.3 
 

18,096.3 15,167.7 33,264.0 33,264.0 33,264.0 - 12 

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

198,350.6 - 198,350.6 80,158.8 280,243.0 278,509.4 280,243.0 (1,733.6) 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 62,046.6 - 62,046.6 - 62,046.6 62,046.6 62,046.6 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,428.3 
 

7,428.3 
 

7,428.3 7,428.3 7,428.3 - 13 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

54,618.3 
 

54,618.3 
 

54,618.3 54,618.3 54,618.3 - 14 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 136,304.0 - 136,304.0 172.8 137,079.1 136,476.8 137,079.1 (602.3) 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 8,362.1 
 

8,362.1 
 

8,964.4 8,362.1 8,964.4 (602.3) 15 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 20,063.0 
 

20,063.0 
 

20,063.0 20,063.0 20,063.0 - 16 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
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Б-8. "Алтайн хүдэр" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5095549 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

107,878.9 
 

107,878.9 
 

107,878.9 107,878.9 107,878.9 - 17 

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   

- 172.8 172.8 172.8 172.8 - 11 

2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс 

- - - 61,581.0 61,581.0 61,581.0 61,581.0 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 3,262.0 3,262.0 3,262.0 3,262.0 - 11 

2.3.2 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

- 58,319.0 58,319.0 58,319.0 58,319.0 - 11 

2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг - - - - - - - - 
 

2.4.1 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг 
  

- 
  

- - - 
 

2.5 Бусад - - - 18,405.0 19,536.3 18,405.0 19,536.3 (1,131.3) 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 18,405.0 19,536.3 18,405.0 19,536.3 (1,131.3) 12 

3. Бусад төлбөр ба зардал 179,300.0 - 179,300.0 (92,938.3) 87,924.3 86,361.7 87,924.3 (1,562.6) 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - - - 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

- 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 - 18 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 179,300.0 - 179,300.0 (94,188.3) 86,674.3 85,111.7 86,674.3 (1,562.6) 
 

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 
  

- 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 19 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 179,300.0 
 

179,300.0 (104,188.3) 76,674.3 75,111.7 76,674.3 (1,562.6) 19 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 19,565,476.5 - 19,565,476.5 28,738.5 19,588,950.6 19,594,215.0 19,588,950.6 5,264.4 

 

            

            

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

        

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 

 
5,264.4 

      

 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

      

 
Цэвэр зөрүү 

   
5,264.4 
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Б-8. “Алтайн хүдэр” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Алтайн хүдэр” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Цээл суманд “Таян нуур” нэртэй ордод ашиглалтын хоёр, 
хайгуулын хоёр лиценз тус эзэмшдэг. Тус компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 
Олимпийн гудамж-12 байрладаг.   

 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
2. Гаалийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

4. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба 
гаалийн мэдээнд үндэслэн тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

8. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

   Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулсан. Компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн ба уг төлбөрийг хүний нөөцийн 
албаны ажилтнууд бөөн дүнгээр нь шилжүүлдэг учир нэг бүрчлэн гаргах боломжгүй байна гэж 
дутуу ирүүлсэн тул зөрүү үүсээд байна. 

 
9. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

10. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

 
11. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хураамж, гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамжинд анхны зөрүү үүссэн байна. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлсөнд АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан. Компани нэгтгэл тайлангийн 
явцад мэдээллээ гаргаж өгсөн ба гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
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дутуу ирүүлсэн тул зөрүү үүссээд байна. Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж, орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж, нутгийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсөнд компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай 
аймгийн ЗДТГ, Цээл сумын ЗДТГ, Бугат сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулсны дагуу ирсэн 
хариунд үндэслэн тохируулав.     
 

12. Торгууль  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба 
компани БЗБ-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэст төлсөн торгууль тусгасан ба тус газарт албан 
бичиг явуулсны дагуу ирсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. Орон нутгийн төсөвт төлсөн 
торгуулийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ЗДТГ, Алтай сумын ЗДТГ-уудад албан 
бичиг явуулсны дагуу Бугат сумын ЗДТГ-аас орсон, харин Алтай сумын ЗДТГ-аас ороогүй гэж 
хариу ирүүлсэн тул зөрүү үүсээд байна. 
 

13. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

14. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

15. Газрын төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба 
компани ЗГ-ын дүнгээс илүү дүн ирүүлсэн тул зөрүү үүсээд байна. 
 

16. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

17. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

18. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ЗДТГ, Цээл сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж, 
ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

19. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу 
ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                                 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай 
аймгийн Цээл сумын ЗДТГ, Төгрөг сумын ЗДТГ, Бугат сумын ЗДТГ, Алтай сумын ЗДТГ-уудад 
албан бичиг явуулсны дагуу тус сумдын ЗДТГ-уудаас хариу ирсэн ба Цээл сумын ЗДТГ-аас 
компанийн ирүүлсэн дүнгээс бага дүн ирсэн ба ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасныг тус тус 
тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 05-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, гадаадын ажиллах 
хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж, газрын төлбөр, орон нутагт төлсөн торгууль, сум, 
дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-9. "Алтан дорнод монгол" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2112868 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,062,591.2 250,453.9 812,137.3 - 812,137.3 1,062,591.2 1,062,591.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 240,985.8 250,453.9 (9,468.1) - (9,468.1) 240,985.8 240,985.8 - 
 

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 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

240,985.8 250,453.9 (9,468.1) 
 

(9,468.1) 240,985.8 240,985.8 - 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 4,686.9 - 4,686.9 - 4,686.9 4,686.9 4,686.9 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 4,629.6 
 

4,629.6 
 

4,629.6 4,629.6 4,629.6 - 2 

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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Б-9. "Алтан дорнод монгол" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2112868 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 57.3 
 

57.3 
 

57.3 57.3 57.3 - 3 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

45.0 - 45.0 - 45.0 45.0 45.0 - 
 

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 

45.0 
 

45.0 
 

45.0 45.0 45.0 - 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 816,873.5 - 816,873.5 - 816,873.5 816,873.5 816,873.5 - 
 

1.6.1 Торгууль 816,873.5 
 

816,873.5 
 

816,873.5 816,873.5 816,873.5 - 5 

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

13,950.9 35,046.6 (21,095.7) 5,788.1 (15,307.6) 19,739.0 19,739.0 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 1,082.0 15,449.3 (14,367.3) 2,272.1 (12,095.2) 3,354.1 3,354.1 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
 

9,027.6 (9,027.6) 1,541.1 (7,486.5) 1,541.1 1,541.1 - 6 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,082.0 1,592.2 (510.2) 731.0 220.8 1,813.0 1,813.0 - 7 

2.1.3 Áóñàä 
 

4,829.5 (4,829.5) 
 

(4,829.5) - - - 8 

2.2 Төлбөр 12,868.9 19,597.3 (6,728.4) 3,516.0 (3,212.4) 16,384.9 16,384.9 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 2,444.0 
 

2,444.0 (2,444.0) 
 

- - - 9 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 10,424.9 19,597.3 (9,172.4) 5,960.0 (3,212.4) 16,384.9 16,384.9 - 10 
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Б-9. "Алтан дорнод монгол" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2112868 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 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 1,076,542.1 285,500.5 791,041.6 5,788.1 796,829.7 1,082,330.2 1,082,330.2 - 

 

            

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

        

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс 

  
- 

      

 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

      

 
Цэвэр зөрүү 

    
- 
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Б-9. “Алтандорнод монгол” ХХК 
 

Товч танилцуулга 

“Алтандорнод монгол” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай сум, Архангай 
аймгийн Цэнхэр сумдад алтны ашиглалтын 29 лиценз эзэмшдэг ба Булган аймгийн Дашинчилэн сум, Төв 
аймгийн Заамар сум, Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сум, Дорнод аймгийн Дашбалбар сум, Баянхонгор 
аймгийн Хүрээмарал сумдад хайгуулын нийт 6 лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь гадаадын 100 хувийн 
хөрөнгө оруулалтай компани.  
Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Баянгол дүүрэг, Түшиг төвийн 3 давхарт байрладаг.    

 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр     

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа “Бумбат” ХХК-ийн төлбөр тусгасныг хаст 
тохируулав.  

 
2.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                            

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Агаарын бохирдлын төлбөр        

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Уг төлбөр компанийн дараа тайлангаар төлөгдсөн тул программаас нь гарах 
боломжгүй тул ТЕГ-ын мэдээнд үндэслэн тохируулгыг хийв. 

4.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс       

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

 
5.   Торгууль           

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг торгуулийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг торгуулийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар        

ЗГ тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Төв аймгийн татварын хэлтэст хандахад уг татварын хэлтэс татвар төлөгчийг 
өөр регистрийн дугаараар бүртгэсэн тул орлого орхигдсон байна гэсэн хариу ирүүлсний дагуу 
тохируулав. Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

7.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                                             

ЗГ тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 
тайландаа мөн дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ЗГ, компани хоёр талд нэмж 
тохируулав.  

8.  Бусад          

 Компани ХХОАТ тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, тохируулав. 

9.  Газрын төлбөр            

ЗГ нэгтгэлдээ андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 

10.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр        

ЗГ  дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
дагуу Төв аймгийн татварын хэлтэст хандахад уг татварын хэлтэс татвар төлөгчийг өөр регистрээр 
бүртгэсэн тул орлого орхигдсон байна гэсэн хариу ирүүлсний дагуу тохируулав. Компани 
ОҮИТБСААлбанд өгсөн тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                       

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 10 
дугаар сарын 19-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-10 “Алшаа хайрхан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  809,416.6 - 809,416.6 - 809,416.6 809,416.6 809,416.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 808,651.3 - 808,651.3 - 808,651.3 808,651.3 808,651.3 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   50.0 
 

50.0 
 

50.0 50.0 50.0 - 1  

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

793,700.0 
 

793,700.0 
 

793,700.0 793,700.0 793,700.0 - 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 

14,901.3 
 

14,901.3 
 

14,901.3 14,901.3 14,901.3 - 3  

 1.2 Төлбөр  15.4 - 15.4 - 15.4 15.4 15.4 -   

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    

- 
  

- - -   
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Б-10 “Алшаа хайрхан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  15.4 
 

15.4 
 

15.4 15.4 15.4 - 4  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

749.9 - 749.9 - 749.9 749.9 749.9 -   

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  749.9 
 

749.9 
 

749.9 749.9 749.9 - 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  

221.4 - 221.4 - 221.4 221.4 221.4 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  221.4 - 221.4 - 221.4 221.4 221.4 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  221.4 
 

221.4 
 

221.4 221.4 221.4 - 6  
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Б-10 “Алшаа хайрхан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - -   

 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  10,020.0 - 10,020.0 4,980.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 -   

 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  10,020.0 - 10,020.0 4,980.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 -   

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  
  

- 
  

- - -   
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Б-10 “Алшаа хайрхан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,020.0 
 

10,020.0 4,980.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 - 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  819,658.0 - 819,658.0 4,980.0 824,638.0 824,638.0 824,638.0 -   

 

 

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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Б-10 “Алшаа хайрхан” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 “Алшаа хайрхан” ХХК XV-009141, XV-011602 дугаартай 2 хайгуулын лицензийг 2005.01.13 нд 9-н жилийн 

хугацаатайгаар авсан ба Өмнөговь аймгийн Ноён, Хүрмэн, Баяндалай, Номгон сумдад хайгуулын үйл 

ажиллагаа явуулдаг 100 хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Тус компани нь Чингэлтэйн татварт 

харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг МАКС цамхаг 8-н давхарт байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Орлогын албан татварыг Компани анхны тайландаа буюу ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй 

байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн компани талд 50.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг компани анхны тайландаа буюу ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж 

өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд  нэмж тохируулсан. 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг компани анхны тайландаа буюу ОҮИТБСА-ын 

албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон НДЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд 793,700.0 мянган төгрөгөөр нэмж 

тохируулсан.  

4. Агаарын бохирдлын төлбөр  

Агаарын бохирдлын төлбөрийг компани анхны тайландаа буюу ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж 

өгөөгүй  байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн компани талд  нэмж тохируулсан. 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Үйлчилгээний хөлсийг компани анхны тайландаа буюу ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй 

байсан ба нэгтгэлийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг  АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлтэй 

тулган шалгахад нэрийг буруу бүртгэсэн байсан тул лицензийн дугаараар хөөж шалган компани талд 

нэмж тохируусан 

6. Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар  

Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварыг компани анхны тайландаа буюу ОҮИТБСА-ын 

албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Тус компаний тайланг ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан компани өөрөө ОҮИТБСА-ын албанд 

тайлангаа гаргаж өгөөгүй улмаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Хүрмэн , Ноён, Баяндалай сумуудын ЗДТГ-т 

хандахад албан бичгээр хүлээн авсанаа албан бичгээр мэдэгдэж компанийн мэдээлэлтэй тохирч байгаа 

учраас ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг хаяг нь тодорхойлогдохгүй 

байсан тул компанид 2012 îíû 08 дугаар сарын 20-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 

дугаар сарын 10-ны өдөр ирүүлсэн байна. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 

гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 

2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны 

байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна 
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Б-11. "Андын илч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5051118 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

857,613.7 741,159.4 116,454.3 27,320.1 143,774.4 884,933.8 884,933.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 513,521.0 556,629.2 (43,108.2) 27,320.1 (15,788.1) 540,841.1 540,841.1 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 424.7 424.7 - 
  

424.7 424.7 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 147.6 
 

147.6 
 

147.6 147.6 147.6 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 330.1 5,440.0 (5,109.9) 
 

(5,109.9) 330.1 330.1 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

512,367.4 513,740.7 (1,373.3) 
 

(1,373.3) 512,367.4 512,367.4 - 3 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

251.2 5,700.0 (5,448.8) 
 

(5,448.8) 251.2 251.2 - 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  

31,323.8 (31,323.8) 27,320.1 (4,003.7) 27,320.1 27,320.1 - 5 

1.2 Төлбөр 132,693.4 183,823.9 (51,130.5) - (51,130.5) 132,693.4 132,693.4 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð 

33,582.2 94,316.0 (60,733.8) 
 

(60,733.8) 33,582.2 33,582.2 - 6 

1.2.2 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-11. "Андын илч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5051118 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 99,111.2 89,507.9 9,603.3 
 

9,603.3 99,111.2 99,111.2 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

206,345.5 706.3 205,639.2 - 205,639.2 206,345.5 206,345.5 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 206,345.5 206.3 206,139.2 
 

206,139.2 206,345.5 206,345.5 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

500.0 (500.0) 
 

(500.0) - - - 9 

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 5,053.8 - 5,053.8 - 5,053.8 5,053.8 5,053.8 - 
 

1.6.1 Торгууль 5,053.8 
 

5,053.8 
 

5,053.8 5,053.8 5,053.8 - 10 

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

23,869.2 35,349.1 (11,479.9) - (11,479.9) 23,869.2 23,869.2 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 5,378.6 11,723.5 (6,344.9) - (6,344.9) 5,378.6 5,378.6 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 387.5 387.5 - 
  

387.5 387.5 - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

4,991.1 4,806.8 184.3 
 

184.3 4,991.1 4,991.1 - 11 

2.1.3 Áóñàä 
 

6,529.2 (6,529.2) 
 

(6,529.2) - - - 12 

2.2 Төлбөр 17,990.6 17,990.6 - - - 17,990.6 17,990.6 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 800.0 800.0 - 
  

800.0 800.0 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,574.6 1,574.6 - 
  

1,574.6 1,574.6 - 
 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
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Б-11. "Андын илч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5051118 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

10,000.0 10,000.0 - 
  

10,000.0 10,000.0 - 
 

2.2.5 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð 

5,616.0 5,616.0 - 
  

5,616.0 5,616.0 - 
 

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 

500.0 500.0 - - - 500.0 500.0 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 500.0 500.0 - 
  

500.0 500.0 - 
 

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 - 5,135.0 (5,135.0) - (5,135.0) - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
 

5,135.0 (5,135.0) 
 

(5,135.0) - - - 10 

3. Бусад төлбөр ба зардал 205,697.0 213,197.0 (7,500.0) - (7,500.0) 205,697.0 205,697.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 4,185.0 11,685.0 (7,500.0) - (7,500.0) 4,185.0 4,185.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн 

4,185.0 11,685.0 (7,500.0) 
 

(7,500.0) 4,185.0 4,185.0 - 13 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 201,512.0 201,512.0 - - - 201,512.0 201,512.0 - 
 

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 200,000.0 200,000.0 - 
  

200,000.0 200,000.0 - 
 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 1,512.0 1,512.0 - 
  

1,512.0 1,512.0 - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 1,087,179.9 989,705.5 97,474.4 27,320.1 124,794.5 1,114,500.0 1,114,500.0 - 

 

            

 
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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Б-11. “Андын илч” ХХК 
 

Товч танилцуулга         

“Андын илч” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд нүүрс ашиглалтын нэг лиценз зэзмшдэг.                                                                                                               
Компани Сүхбаатар аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын   
3-р багт байрладаг.  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                        

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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 ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.     
  
3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр   

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу хасч тохируулав. 

 
4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.     
 
5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Сүхбаатар аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг өгсний дагуу ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 
6. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.     

 
7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.     
 
8. Гаалийн үйлчилгээни хөлс  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа мянгачлахдаа алдаатай тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл ажлын явцад ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

Компани тайландаа яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж дээр тусгасан тул 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр гаргаж өгөөгүй тул хасч 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
10.  Торгууль 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад уг торгуулийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. Компани орон нутагт төлсөн торгууль дээр ОҮИТБСАА-д өгсөн тайландаа тусгасан байснаас 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирээгүй тул хасч тохируулав. 
 
11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 
12. Бусад 

Компани ХХОАТ тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, тохируулав. 
 
13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.      
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                                       

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 07-ны 
өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-12. "Андын тэмүүлэл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5205581 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

76,487.7 90,151.0 (13,663.3) 20,168.1 6,504.8 96,655.8 96,655.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 63,797.8 78,246.0 (14,448.2) 20,105.1 5,656.9 83,902.9 83,902.9 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 2,717.4 2,717.4 - 
  

2,717.4 2,717.4 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

46,911.8 33,521.4 13,390.4 20,105.1 33,495.5 67,016.9 67,016.9 - 1 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

8,511.7 8,511.7 - 
  

8,511.7 8,511.7 - 
 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
 

33,495.5 (33,495.5) 
 

(33,495.5) - - - 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 

5,656.9 
 

5,656.9 
 

5,656.9 5,656.9 5,656.9 - 3 

1.2 Төлбөр 11,905.0 11,905.0 - 63.0 63.0 11,968.0 11,968.0 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð 

11,905.0 11,905.0 - 
  

11,905.0 11,905.0 - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-12. "Андын тэмүүлэл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5205581 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 
  

- 63.0 63.0 63.0 63.0 - 4 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

784.9 - 784.9 - 784.9 784.9 784.9 - 
 

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 

784.9 
 

784.9 
 

784.9 784.9 784.9 - 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 

- 12,858.5 (12,858.5) 13,431.0 572.5 13,431.0 13,431.0 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 508.5 (508.5) 1,081.0 572.5 1,081.0 1,081.0 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

508.5 (508.5) 1,081.0 572.5 1,081.0 1,081.0 - 6 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр - 12,350.0 (12,350.0) 12,350.0 - 12,350.0 12,350.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
 

800.0 (800.0) 800.0 
 

800.0 800.0 - 7 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

11,550.0 (11,550.0) 11,550.0 
 

11,550.0 11,550.0 - 8 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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Б-12. "Андын тэмүүлэл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5205581 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 10,000.0 15,000.0 (5,000.0) 5,000.0 - 15,000.0 15,000.0 - 
 

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 - 9 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 10,000.0 10,000.0 - - - 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 10,000.0 10,000.0 - 
  

10,000.0 10,000.0 - 
 

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 86,487.7 118,009.5 (31,521.8) 38,599.1 7,077.3 125,086.8 125,086.8 - 

 

            

 
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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Б-12. “Андын тэмүүлэл” ХХК 
 
Товч танилцуулга                                                                                                                                                           

“Андын тэмүүлэл” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо суманд алт ашиглалтын нэг, хайгуулын нэг 
лиценз тус тус эзэмшдэг. Компани нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст 
бүртгэлтэй. Компани Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, UB Platinum оффисийн байранд байрладаг.       

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                                 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
  

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр   

ЗГ, компани хоёр тайландаа дутуу тусгасан нь хоёр талаас ирсэн мэдээллээр нотлогдсон ба ЗГ 
анхны нэгтгэлдээ орон нутгийн дүн тусгаагүй, харин компани андуурч буруу дүн тусгасныг нэгтгэл 
ажлын явцад тус тус  тохируулав. 
 

2. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг 
андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад уг шимтгэлийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

4. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ, компани хоёр тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс    

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. ЗГ тайландаа Стандарчлал 
хэмжилзүйн газарт төлсөн металл сорьцлолтын үйлчилгээний хөлс тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад компани уг  газарт төлсөн үйлчилгээний хөлсний анхан шатны баримтаа ирүүлсэн ба 
Стандарчлал хэмжилзүйн газрын мэдээнд тулгуурлан тохируулав. 
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар   

ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.    
 

7. Газрын төлбөр  

ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу 
ирсэн мэдээнд үндэслэн тохируулав. 
 

8. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу 
ирсэн мэдээнд үндэслэн тохируулав. 
 

9. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 

ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу 
ирсэн мэдээнд үндэслэн тохируулав. 
  
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                                           

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 22-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 13-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-13. "Анхай-Интернэшнл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2863847 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

2,164,753.0 1,971,136.1 193,616.9 (178.4) 193,438.5 2,164,574.6 2,164,574.6 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,886,133.1 1,718,026.9 168,106.2 - 168,106.2 1,886,133.1 1,886,133.1 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 768,596.5 766,059.4 2,537.1 
 

2,537.1 768,596.5 768,596.5 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 53,409.4 
 

53,409.4 
 

53,409.4 53,409.4 53,409.4 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 115,396.2 3,236.4 112,159.8 
 

112,159.8 115,396.2 115,396.2 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

805,429.8 805,429.8 - 
  

805,429.8 805,429.8 - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

5,653.1 5,653.2 (0.1) 
 

(0.1) 5,653.1 5,653.1 - 
 

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 

137,648.1 137,648.1 - 
  

137,648.1 137,648.1 - 
 

1.2 Төлбөр 89,446.4 66,830.4 22,616.0 - 22,616.0 89,446.4 89,446.4 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 89,294.4 66,830.4 22,464.0 
 

22,464.0 89,294.4 89,294.4 - 4 
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Б-13. "Анхай-Интернэшнл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2863847 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 152.0 
 

152.0 
 

152.0 152.0 152.0 - 5 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

187,203.8 186,278.8 925.0 (178.4) 746.6 187,025.4 187,025.4 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 185,722.4 185,544.0 178.4 (178.4) 
 

185,544.0 185,544.0 - 6 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

1,481.4 
 

1,481.4 (1,481.4) 
 

- - - 7 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 

хураамж  
734.8 (734.8) 1,481.4 746.6 1,481.4 1,481.4 - 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 1,969.7 - 1,969.7 - 1,969.7 1,969.7 1,969.7 - 
 

1.6.1 Торгууль 1,969.7 
 

1,969.7 
 

1,969.7 1,969.7 1,969.7 - 8 

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

9,892.4 40,161.1 (30,268.7) - (30,268.7) 9,892.4 9,892.4 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 2,160.4 33,329.1 (31,168.7) - (31,168.7) 2,160.4 2,160.4 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
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Б-13. "Анхай-Интернэшнл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2863847 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

2,160.4 1,532.3 628.1 
 

628.1 2,160.4 2,160.4 - 9 

2.1.3 Áóñàä 
 

31,796.8 (31,796.8) 
 

(31,796.8) - - - 10 

2.2 Төлбөр 7,732.0 6,832.0 900.0 - 900.0 7,732.0 7,732.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 4,832.0 4,832.0 - 
  

4,832.0 4,832.0 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2,900.0 2,000.0 900.0 
 

900.0 2,900.0 2,900.0 - 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   

- 
  

- - - 
 

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 84,089.6 89,089.6 (5,000.0) 5,000.0 - 89,089.6 89,089.6 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 41,972.0 41,972.0 - - - 41,972.0 41,972.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

41,972.0 41,972.0 - 
  

41,972.0 41,972.0 - 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 42,117.6 47,117.6 (5,000.0) 5,000.0 - 47,117.6 47,117.6 - 
 

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 
 

14,000.0 (14,000.0) 14,000.0 
 

14,000.0 14,000.0 - 12 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-13. "Анхай-Интернэшнл" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2863847 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 27,350.0 23,800.5 3,549.5 (3,549.5) 
 

23,800.5 23,800.5 - 12 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 14,767.6 9,317.1 5,450.5 (5,450.5) 
 

9,317.1 9,317.1 - 12 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 2,258,735.0 2,100,386.8 158,348.2 4,821.6 163,169.8 2,263,556.6 2,263,556.6 - 

 

            

            

 
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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Б-13. “Анхай-Интернэшнл” ХХК                                                                                                                                    
 
Товч танилцуулга 

 
“Анхай-Интернэшнл” ХХК нь Төв аймгийн Баянжаргалан суманд төмөр ашиглалтын хоёр лиценз эзэмшдэг. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус компани Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, АОС-24б байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                       

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж, ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг татварыг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Компани нөхөн татвар төлснийгөө үйл ажиллагааны бус зардалд бүртгэснээс дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад уг татварыг нэмж тохируулав.   
 
2.  Гаалийн албан татвар   

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас 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 2011 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-г тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани талд гаалийн НӨАТ-г нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр       

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компани 
нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.     
 
5. Агаарын бохирдлын төлбөр                            

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.    
 
6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                           

Компани дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Гаалийн мэдээнд үндэслэн тохируулав.  
 
7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс      

ЗГ анхны нэгтгэлдээ ХХҮГ-т төлсөн гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг андуурч 
яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр тусгасныг тохируулав.   
 
8.  Торгууль          

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад уг торгуулийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.   
 
9.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    

Гэрээт тээврийн ажил гүйцэтгэгдэг хувь хүмүүсийн машинуудын татварыг орон нутаг тус компанийн нэр дээр 
тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Зөрүүг ТЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.    
10. Бусад          

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдах 
санхүүгийн урсгал биш учраас хасч, тохируулав.  
 
11. Ус, рашаан ашигласны төлбөр       

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэлийн 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэв.    
 
12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                 

ЗГ-н дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав.  
Сумд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг       

ЗГ анхны нэгтгэлдээ илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хасч тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 28-ны 
өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-14. "АУМ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5056721 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,249,456.4 - 1,249,456.4 213,092.6 1,462,549.0 1,462,549.0 1,462,549.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,175,655.9 - 1,175,655.9 (1,858.4) 1,173,797.5 1,173,797.5 1,173,797.5 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 253,580.8 
 

253,580.8 
 

253,580.8 253,580.8 253,580.8 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 132,221.2 
 

132,221.2 
 

132,221.2 132,221.2 132,221.2 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 426,492.7 
 

426,492.7 
 

426,492.7 426,492.7 426,492.7 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

249,556.8 
 

249,556.8 
 

249,556.8 249,556.8 249,556.8 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

17,293.7 
 

17,293.7 
 

17,293.7 17,293.7 17,293.7 - 5 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 0.3 
 

0.3 
 

0.3 0.3 0.3 - 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 

96,510.4 
 

96,510.4 (1,858.4) 94,652.0 94,652.0 94,652.0 - 7 

1.2 Төлбөр 5,841.6 - 5,841.6 - 5,841.6 5,841.6 5,841.6 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 5,841.6 
 

5,841.6 
 

5,841.6 5,841.6 5,841.6 - 8 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-14. "АУМ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5056721 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

3,748.0 - 3,748.0 3,912.0 7,660.0 7,660.0 7,660.0 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 345.0 
 

345.0 
 

345.0 345.0 345.0 - 9 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

3,403.0 
 

3,403.0 3,600.0 7,003.0 7,003.0 7,003.0 - 10 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

- 312.0 312.0 312.0 312.0 - 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 64,210.9 - 64,210.9 211,039.0 275,249.9 275,249.9 275,249.9 - 
 

1.6.1 Торгууль 64,210.9 
 

64,210.9 211,039.0 275,249.9 275,249.9 275,249.9 - 11 

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

61,586.3 - 61,586.3 - 61,586.3 61,586.3 61,586.3 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 1,331.2 - 1,331.2 - 1,331.2 1,331.2 1,331.2 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1,331.2 
 

1,331.2 
 

1,331.2 1,331.2 1,331.2 - 12 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 60,255.1 - 60,255.1 - 60,255.1 60,255.1 60,255.1 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 7,305.1 
 

7,305.1 
 

7,305.1 7,305.1 7,305.1 - 13 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 52,950.0 
 

52,950.0 
 

52,950.0 52,950.0 52,950.0 - 14 
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Б-14. "АУМ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5056721 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 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 750.0 - 750.0 118,250.0 119,500.0 119,000.0 119,500.0 (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 750.0 - 750.0 118,250.0 119,500.0 119,000.0 119,500.0 (500.0) 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
 

500.0 - 500.0 (500.0) 15 

3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 750.0 
 

750.0 22,250.0 23,000.0 23,000.0 23,000.0 - 15 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 - 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 1,311,792.7 - 1,311,792.7 331,342.6 1,643,635.3 1,643,135.3 1,643,635.3 (500.0) 

 

            

 
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 

 
(500.0) 

      

 
Цэвэр зөрүү 

   
(500.0) 
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Б-14. “АУМ” ХХК 

 
Товч танилцуулга 

“АУМ” ХХК нь Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд алт ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг. Тус компани 
Монгол-Чехийн хамтарсан компани юм. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст 
бүртгэлтэй. Тус компани Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, 10-р хороолол “Олд чех” барилгад байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү Хийгдсэн 

тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                       

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
2. Гаалийн албан татвар   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр    

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
5.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр               

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
6. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
7.  Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
8.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 9. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                           

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
10. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс       

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсөнд АМГ, СХЗГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан 
ба ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан, мөн гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад тохируулав. Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэл нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
11. Торгууль          

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                     

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
13. Газрын төлбөр         

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр       

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
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15.Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг       
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                  

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Нийслэлийн автотээврийн газар албан бичиг 
явуулсны дагуу тус газраас хандив аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул зөрүү үүсээд байна.                  
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг            

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, аймгийн шүүхийн хэлтэс, 
аймгийн татварын хэлтэст албан бичиг илгээж, тус газруудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав. 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 14-ны 
өдөр  ирүүлсэн байна. 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 яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-15. "Багануур" ХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2006572 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

7,189,584.4 6,563,847.3 625,737.1 49,230.6 674,967.7 7,238,815.0 7,238,815.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 7,167,007.5 6,563,347.6 603,659.9 46,223.6 649,883.5 7,213,231.1 7,213,231.1 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 50,000.0 
 

50,000.0 
 

50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 71,214.8 
 

71,214.8 15,243.6 86,458.4 86,458.4 86,458.4 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 2,349,551.1 2,200,000.0 149,551.1 30,980.0 180,531.1 2,380,531.1 2,380,531.1 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

1,905,606.9 1,605,606.9 300,000.0 
 

300,000.0 1,905,606.9 1,905,606.9 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

32,894.0 
 

32,894.0 
 

32,894.0 32,894.0 32,894.0 - 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 

2,757,740.7 2,757,740.7 - 
  

2,757,740.7 2,757,740.7 - 
 

1.2 Төлбөр 499.7 499.7 - - - 499.7 499.7 - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-15. "Багануур" ХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2006572 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 499.7 499.7 - 
  

499.7 499.7 - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

165.2 - 165.2 7.0 172.2 172.2 172.2 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 165.2 
 

165.2 7.0 172.2 172.2 172.2 - 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 21,912.0 - 21,912.0 3,000.0 24,912.0 24,912.0 24,912.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 21,912.0 
 

21,912.0 3,000.0 24,912.0 24,912.0 24,912.0 - 7 

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

580,589.5 546,129.0 34,460.5 - 34,460.5 580,589.5 580,589.5 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 181,984.3 147,529.0 34,455.3 - 34,455.3 181,984.3 181,984.3 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 166,556.4 132,065.1 34,491.3 
 

34,491.3 166,556.4 166,556.4 - 8 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 15,427.9 15,427.9 - 
  

15,427.9 15,427.9 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
 

36.0 (36.0) 
 

(36.0) - - - 9 

2.2 Төлбөр 398,605.2 398,600.0 5.2 - 5.2 398,605.2 398,605.2 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 253,605.2 253,600.0 5.2 
 

5.2 253,605.2 253,605.2 - 
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Б-15. "Багануур" ХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2006572 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 145,000.0 145,000.0 - 
  

145,000.0 145,000.0 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
 

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 - 
 

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 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 10 

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 7,770,173.9 7,109,976.3 660,197.6 50,230.6 710,428.2 7,820,404.5 7,820,404.5 - 

 

            

 
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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Б-15. “Багануур” ХК 
 
Товч танилцуулга 

“Багануур” ХК нь Төв аймгийн Баяндэлгэр сум, Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт нүүрс 
ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь 75 хувь төрийн, 25 хувь хувийн өмчийн 
хэлбэртэй. Компани Багануур дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Багануур дүүрэг, 3-р 
хороо, үйлдвэрийн байранд байрладаг.    

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                                           

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор 
харуулав.  
1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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. Гаалийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас 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 ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 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 ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа ТЕГ-т төлсөн уг төлбөрийг тусгаагүйгээс 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.          
5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

 Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
6.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                             

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
7.  Торгууль           

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа торгууль тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг торгуулийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.    
8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг татварыг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
9,  Бусад 

Компани бууны татвар тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, 
тохируулав. 
10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг      
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                                                                                                

ЗГ, компани хоёр анх тайландаа хандивыг тусгаагүй байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад Шинжлэх 
ухааны академийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэний 
үндсэн дээр тохируулав.                    
                                                               
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 17-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-16 “Бату майнинг монгол” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн тохируулгын 

дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

473,168.3 - 473,168.3 - 473,168.3 473,168.3 473,168.3 -   

1.1 Татвар, хураамж 446,322.5 - 446,322.5 - 446,322.5 446,322.5 446,322.5 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   32,200.9 
 

32,200.9 
 

32,200.9 32,200.9 32,200.9 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  19,989.6 
 

19,989.6 
 

19,989.6 19,989.6 19,989.6 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

383,133.4 
 

383,133.4 
 

383,133.4 383,133.4 383,133.4 - 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 

10,998.6 
 

10,998.6 
 

10,998.6 10,998.6 10,998.6 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

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

 

Б-16 “Бату майнинг монгол” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн тохируулгын 

дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

9,540.0 - 9,540.0 - 9,540.0 9,540.0 9,540.0 -   

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  

9,540.0 
 

9,540.0 
 

9,540.0 9,540.0 9,540.0 - 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  17,305.8 - 17,305.8 - 17,305.8 17,305.8 17,305.8 -   

1.6.1  Торгууль  17,305.8 
 

17,305.8 
 

17,305.8 17,305.8 17,305.8 - 6 

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

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

 

Б-16 “Бату майнинг монгол” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн тохируулгын 

дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 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 
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  - - - 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -   

3.2.1 Яам, агентлагт өгсөн  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

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

 

Б-16 “Бату майнинг монгол” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн тохируулгын 

дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  473,168.3 - 473,168.3 1,250.0 474,418.3 474,418.3 474,418.3 -   

 

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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Б-16 “Бату майнинг монгол” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Бату майнинг монгол” ХХК Хэнтий аймагийн Батширээт, Өмнөдэлгэр, Биндэр, Цэнхэрмандал, Баян-Адраг 

сумдууд Дорнод  аймагийн Баянтүмэн, Чойбалсан сумдууд Сүхбаатар аймагийн Эрдэнэцагаан суманд 15-н 

лицензтэйгээр хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг 100 хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Тус 

компани нь Нийслэлийн татварт харъяалагддаг. Компаний хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 1-р 

хороо Жамьяан гүний гудамж, 5/2 Ариг төв 301 тоотод байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдэээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдэээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан.  

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирүүлсэн мэдэээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан 

 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГИХАЭГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулсан 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирүүлсэн мэдэээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулахад 389.2 мянган төгрөгийн ханшийн зөрүү үүссэнийг мөн компани талд нэмж ЗГ-ын дүнд 

үндэслэн тохируулсан. 

6. Торгууль 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Сангийн яамнаас ирүүлсэн мэдэээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулсан. 

7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх барьцааг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба Нэгтгэл тайлангийн 

явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймагийн Баянтүмэн сумын ЗДТГ-т 

950.0 мянган төгрөгийн  Хэнтий аймагийн Өмнөдэлгэр сумын ЗДТГ-т 300.0 мянган төгрөгын барьцаа 

мөнгө байршуулсныг тодруурахад хүлээн авсанаа албан бичгээр  бидэнд ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж 

1,250.0 мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан.   

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 10 дугаар 

ñàðûí 01-íä илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн байна. 

ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар 

Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 

Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 

холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-17 “Баяжмал Алт” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

36,252.20 45,444.50 (9,192.3) 8,542.3 - 44,794.5 45,444.5 (650.0)   

1.1 Татвар, хураамж 28,902.20 36,110.50 (7,208.3) 7,208.3 - 36,110.5 36,110.5 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   100.10 100.10 - 
  

100.1 100.1 -   

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

16,819.50 24,027.80 (7,208.3) 7,208.3 
 

24,027.8 24,027.8 - 1 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

11,982.60 11,982.60 - 
  

11,982.6 11,982.6 -   

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   

- 
  

- - -   

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   
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Б-17 “Баяжмал Алт” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

7,350.00 8,000.00 (650.0) - - 7,350.0 8,000.0 (650.0)   

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  

7,350.00 8,000.00 (650.0) 
  

7,350.0 8,000.0 (650.0)   

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  - 1,334.00 (1,334.0) 1,334.0 - 1,334.0 1,334.0 -   

1.6.1  Торгууль  
 

1,334.00 (1,334.0) 1,334.0 
 

1,334.0 1,334.0 - 2 

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

- 1,196.30 (1,196.3) 1,196.3 - 1,196.3 1,196.3 -   
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Б-17 “Баяжмал Алт” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 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  - 1,196.30 (1,196.3) 1,196.3 - 1,196.3 1,196.3 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

1,196.30 (1,196.3) 1,196.3 
 

1,196.3 1,196.3 - 3 

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  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  2,500.00 10,100.00 (7,600.0) 7,600.0 - 10,100.0 10,100.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 100.00 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

100.00 (100.0) 100.0 
 

100.0 100.0 - 4 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  2,500.00 10,000.00 (7,500.0) 7,500.0 - 10,000.0 10,000.0 -   
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Б-17 “Баяжмал Алт” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

2,500.00 10,000.00 (7,500.0) 7,500.0 
 

10,000.0 10,000.0 - 5 

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  38,752.20 56,740.80 (17,988.6) 17,338.6 - 56,090.8 56,740.8 (650.0)   

 

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      (650) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                     (650) 
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Б-17 “Баяжмал Алт” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 
“Баяжмал Алт” ХХК MV-003613 лицензийг 2001.08.16 нд Сэлэнгэ аймагийн Ерөө суманд, MV-015288 лицензийг 
2009.11.23 нд Баянхонгор аймагийн Баян-Овоо сум,  MV-016859 2010.08.17 нд лицензийг Баянхонгор аймгийн 
Баяновоо суманд алт олборлолтын хийхээр чиглэлээр 30-н жилийн хугацаатай авсан өнөөг хүртэл 
ашиглалтын 3-н лицензтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Мөн Баянхонгор аймагийн Баян-Овоо суманд  
XV-013354 дугаартай хайгуулын 1 лиценз эзэмшин хайгуул хийж байна. Тус компани нь Сонгинохайрхан 
дүүргийн татварт харъяалагддаг байна. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сонгино хайрхан дүүрэг 10-р хороо 
Зүүн баян улаан 13-4 тоотод байрладаг.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 
Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа 7,208.3 мянган төгрөгөөр дутуу 
тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

2. Торгууль 

Торгуулийн орлогыг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сонгино Хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст хандахад  
торгуулийн орлогыг хүлээн авсанаа бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд 1,334.0 мянган төгрөгөөр 
нэмж тохируулсан.  

3. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Усны төлбөрийг ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймагийн татварын хэлтэст албан бичиг хүргүүлэхэд хүлээн 
авсан эсэхээ анхан шатны баримт болон албан бичгээр баталгаажуулж ирүүлсэн учраас ЗГ талд 1,196.3 
мянган төгрөгөөр нэмж  тохируулсан. 
 

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх барьцааг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймагийн Баян-овоо сумын 
ЗДТГ-т хандахад хүлээн авсанаа албан бичгээр  баталгаажуулж ирүүлсэн тул ЗГ талд 100.0 мянган 
төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 
 

5. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Аймагт өгсөн хандивыг ЗГ анхны  тайландаа дутуу тусгасаныг байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймагийн ЗДТГ-т хандахад хүлээн 
авсан эсэхээ анхан шатны баримт болон албан бичгээр бидэнд ирүүлж баталгаажуулж өгсөн тул 7,500.0 
мянган төгрөгөөр ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 
ñàðûí 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар 
Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 
Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 
холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 
 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Яам төр захиргааны байгууллагад өгсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа 7,350.0 мянган төгрөгөөр 
тайлагнасан байсан. Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлагнахдаа 8,000.0 мянган төгрөгөөр төлсөн гэж 
компани тайлагнасан. ЗГ буюу АМГ-т дахин хандахад уг төлбөрийг аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул дараах 
зөрүү үүссэн байна. Компани тал төлсөн  анхан шатны баримтаа бидэнд ирүүлсэн. 
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Б-18 “Баялаг Орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

цэвэр, зөрүү 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

110,116.9 113,850.0 (3,733.1) 2,137.1 (1,596.0) 112,254.0 112,254.0 -   

1.1 Татвар, хураамж 82,830.3 78,550.0 4,280.3 1,209.1 5,489.4 84,039.4 84,039.4 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   16,190.0 14,000.0 2,190.0 
 

2,190.0 16,190.0 16,190.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                2,599.2 
 

2,599.2 
 

2,599.2 2,599.2 2,599.2 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  26,158.3 26,100.0 58.3 
 

58.3 26,158.3 26,158.3 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

15,092.1 16,700.0 (1,607.9) 2,212.6 604.7 17,304.7 17,304.7 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,455.2 450.0 1,005.2 (1,003.5) 1.7 451.7 451.7 - 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 

21,335.5 21,300.0 35.5 
 

35.5 21,335.5 21,335.5 - 6 

 1.2 Төлбөр  25,772.4 32,700.0 (6,927.6) 928.0 (5,999.6) 26,700.4 26,700.4 -   
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Б-18 “Баялаг Орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

цэвэр, зөрүү 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

13,772.4 13,800.0 (27.6) 
 

(27.6) 13,772.4 13,772.4 - 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    

- 
  

- - -   

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  12,000.0 18,900.0 (6,900.0) 928.0 (5,972.0) 12,928.0 12,928.0 - 8 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

7.0 2,600.0 (2,593.0) - (2,593.0) 7.0 7.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  7.0 2,600.0 (2,593.0) 
 

(2,593.0) 7.0 7.0 - 9 

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  
  

- 
  

- - -   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-18 “Баялаг Орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

цэвэр, зөрүү 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1.6 Бусад  1,507.2 - 1,507.2 - 1,507.2 1,507.2 1,507.2 -   

1.6.1  Торгууль  1,507.2 
 

1,507.2 
 

1,507.2 1,507.2 1,507.2 - 10 

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

3,082.6 4,250.0 (1,167.4) 500.0 (667.4) 3,582.6 3,582.6 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,319.6 650.0 669.6 - 669.6 1,319.6 1,319.6 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  563.6 180.0 383.6 
 

383.6 563.6 563.6 - 11 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

756.0 470.0 286.0 
 

286.0 756.0 756.0 - 12 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  1,763.0 3,600.0 (1,837.0) 500.0 (1,337.0) 2,263.0 2,263.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  475.0 1,300.0 (825.0) 
 

(825.0) 475.0 475.0 - 13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,288.0 2,300.0 (1,012.0) 500.0 (512.0) 1,788.0 1,788.0 - 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    

- 
  

- - -   

 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 8,085.0 (3,085.0) - (3,085.0) 5,000.0 5,000.0 -   
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Б-18 “Баялаг Орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

цэвэр, зөрүү 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,085.0 (1,085.0) - (1,085.0) - - -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

1,085.0 (1,085.0) 
 

(1,085.0) - - - 15 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  5,000.0 7,000.0 (2,000.0) - (2,000.0) 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 -   

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) - - - 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  118,199.5 126,185.0 (7,985.5) 2,637.1 (5,348.4) 120,836.6 120,836.6 -   

 

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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Б-18 “Баялаг Орд” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Баялаг Орд” ХХК MV-000222 дугаартай лицензийг 1996.10.28 нд 30-н жилийн хугацаатай авсан ба өнөөг 

хүртэл  Баянхонгор аймгийн Галуут суманд Өвөрчулуут гэдэг газарт нүүрс олборлолтын үйл ажиллагаа 

явуулсаар байгаа томоохон уурхайн нэг юм. Тус компани нь Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэст 

харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Дөрвөн Улиралын цэцэрлэг С-3-

611 тоотод байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Тус компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 2,190.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан ба 

нэгтгэл тайлангийн явцад ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талд нэмж тохируулсан.  

2. Гаалийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 58.3 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсан ба 

нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ, ГЕГ-аас ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан.  

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа 2,212.6 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсан ба компани ОҮИТБСА-ын  албанд 

тайлангаа гаргаж өгөхдөө 604.7 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсаныг компаний ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ -аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн  ЗГ болон компани талд нэмж 

тохируулсан.  

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа зөрүүтэй тусгасан байсан мөн компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж 

өгөхдөө 1.7 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ -аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас 1,003.5 мянган төгрөгийг 

хасч компани талд 1.7 мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан.  

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 35.5 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 27.6 мянган төгрөгөөр илүү тусгасан байсан ба 

нэгтгэл тайлнгийн явцад компанийн  ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан.  

8. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Агаарын бохирдлын төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа 928.0 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан байсан ба 

компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 5,972.0 мян төг-р илүү тусгасан ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 

нэмж компани талаас хасч тохируулсан. 

9. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
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Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 2,593.0 мянган төгрөгөөр илүү тусгасан байсан 

ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талаас хасч тохируулсан.  

10. Торгууль 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайландаа  тусгаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн  явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Сангийн яамнаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талд нэмж тохируулсан. 

11. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 383.6 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсан 

ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн нэмж тохируулсан. 

12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 286.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсан 

ба нэгтгэл тайлангийн  явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талд нэмж тохируулсан.  

13. Газрын төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө усны төлбөр болох 500.0, 325.0 мянган 

төгрөгийн төлбөрийг газрын төлбөр гэж бичиж тайлагнасан байсан тул нэгтгэл тайлангийн явцад 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Баянхонгор аймагийн татварын хэлтэсээс ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа 500.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсан ба компани ОҮИТБСА-ын  албанд 

тайлангаа гаргаж өгөхдөө 512.0 мянган төгрөгөөр илүү тусгасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэсээс ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн ЗГ талд 500.0 мянган төгрөгийг нэмж компани талаас 512.0 мянган төгрөгийг хасч тохируулсан. 

15. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Баянхонгор аймагийн Галуут суманд 2010 онд байршуулсан барьцааг тайлагнасан нь зөрүү үүсгэсэнийг 

компани талаас хасч тохируулсан. 

16. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймагт хандахад аваагүй гэсэн хариу өгсөныг компани тал руу дахин 

хандахад Нөхөн сэргээлт хийхээр худалдан авсан модны зардал байсаныг ОҮИТБСА-ын албанд андуурч 

бүртгэсэн тул компани талаас хасч тохируулсан. 

 

       Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä шуудангаар èëãýýñэн ба холбоо барих боломжгүй байсан тул Галуут сумын засаг даргын 

утасыг олж холбоо барин мэйлээр хүргүүлсэн компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 15-ны 

өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 

26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 

утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-19. "Баян айраг эксплорэйшн" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2708701 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

637,549.5 - 637,549.5 2,571.0 640,120.5 640,120.5 640,120.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 620,207.8 - 620,207.8 2,571.0 622,778.8 622,778.8 622,778.8 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 196,504.9 
 

196,504.9 
 

196,504.9 196,504.9 196,504.9 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 5,870.0 
 

5,870.0 
 

5,870.0 5,870.0 5,870.0 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 110,199.2 
 

110,199.2 
 

110,199.2 110,199.2 110,199.2 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

121,580.7 
 

121,580.7 
 

121,580.7 121,580.7 121,580.7 - 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 

186,053.0 
 

186,053.0 2,571.0 188,624.0 188,624.0 188,624.0 - 5 

1.2 Төлбөр 14,774.4 - 14,774.4 - 14,774.4 14,774.4 14,774.4 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 14,774.4 
 

14,774.4 
 

14,774.4 14,774.4 14,774.4 - 6 
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Б-19. "Баян айраг эксплорэйшн" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2708701 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

2,567.3 - 2,567.3 - 2,567.3 2,567.3 2,567.3 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 43.2 
 

43.2 
 

43.2 43.2 43.2 - 7 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

2,369.1 
 

2,369.1 
 

2,369.1 2,369.1 2,369.1 - 8 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

155.0 
 

155.0 
 

155.0 155.0 155.0 - 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 - - - - - - - - 
 

1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

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

674.3 - 674.3 48.9 723.2 723.2 723.2 - 
 

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 674.3 - 674.3 48.9 723.2 723.2 723.2 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
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Б-19. "Баян айраг эксплорэйшн" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2708701 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 674.3 
 

674.3 48.9 723.2 723.2 723.2 - 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 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 - - - 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - - - 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

- 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 - 10 

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 638,223.8 - 638,223.8 4,719.9 642,943.7 642,943.7 642,943.7 - 

 

            

 
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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Б-19. “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 
 
Товч танилцуулга                                                                                                                                      

“Баян айраг эксплорэйшн” ХХК нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд алт ашиглалтын нэг лиценз болон 
Дөрвөлжин сум, Завханмандал сум, Эрдэнэхайрхан сумдад хайгуулын нэг лиценз эзэмшдэг. Компани нь 
нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Цэнтрал 
тауэрт байрладаг.    

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                    

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                     

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Гаалийн албан татвар                            

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр    

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж              

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс    

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                                    

ЗГ тайландаа уг төлбөрийг анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж 
Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумдын ЗДТГ-аас 
ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà:     

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 10-ны 
өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-20. "Баян-Эрч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5023998 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,039,139.3 694,221.6 344,917.7 (193.3) 459,628.2 1,038,946.0 1,153,849.8 (114,903.8) 
 

1.1 Татвар, хураамж 761,413.4 638,685.7 122,727.7 (1,014.5) 121,713.2 760,398.9 760,398.9 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 10,095.1 133.5 9,961.6 
 

9,961.6 10,095.1 10,095.1 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 162,295.8 142,780.9 19,514.9 (1,005.0) 18,509.9 161,290.8 161,290.8 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 340,821.2 332,909.0 7,912.2 (9.5) 7,902.7 340,811.7 340,811.7 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

7,306.3 7,723.8 (417.5) 
 

(417.5) 7,306.3 7,306.3 - 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 

240,895.0 155,138.5 85,756.5 
 

85,756.5 240,895.0 240,895.0 - 5 

1.2 Төлбөр 264,785.3 - 264,785.3 - 380,063.8 264,785.3 380,063.8 (115,278.5) 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 264,691.8 
 

264,691.8 
 

379,970.3 264,691.8 379,970.3 (115,278.5) 6 
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Б-20. "Баян-Эрч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5023998 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 93.5 
 

93.5 
 

93.5 93.5 93.5 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

11,957.8 55,535.9 (43,578.1) - (43,791.2) 11,957.8 11,744.7 213.1 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 421.2 
 

421.2 
 

421.2 421.2 421.2 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

6,384.6 55,535.9 (49,151.3) 
 

(49,151.3) 6,384.6 6,384.6 - 9 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

5,152.0 
 

5,152.0 
 

4,938.9 5,152.0 4,938.9 213.1 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 982.8 - 982.8 821.2 1,642.4 1,804.0 1,642.4 161.6 
 

1.6.1 Торгууль 982.8 
 

982.8 821.2 1,642.4 1,804.0 1,642.4 161.6 10 

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

30,223.0 503,861.1 (473,638.1) 461.2 (472,220.8) 30,684.2 31,640.3 (956.1) 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 13,763.0 14,979.1 (1,216.1) - - 13,763.0 14,979.1 (1,216.1) 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 12,172.8 12,172.8 - 
  

12,172.8 12,172.8 - 
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Б-20. "Баян-Эрч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5023998 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,590.2 2,806.3 (1,216.1) 
  

1,590.2 2,806.3 (1,216.1) 11 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 16,460.0 488,882.0 (472,422.0) 461.2 (472,220.8) 16,921.2 16,661.2 260.0 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 260.0 461.2 (201.2) 461.2 
 

721.2 461.2 260.0 12 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 4,500.0 4,500.0 - 
  

4,500.0 4,500.0 - 
 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

11,700.0 
 

11,700.0 
 

11,700.0 11,700.0 11,700.0 - 13 

2.2.5 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
 

472,100.8 (472,100.8) 
 

(472,100.8) - - - 6 

2.2.6 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

11,820.0 (11,820.0) 
 

(11,820.0) - - - 14 

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 - 101,000.0 (101,000.0) 105,500.0 4,500.0 105,500.0 105,500.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 8,000.0 (8,000.0) 8,000.0 - 8,000.0 8,000.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

8,000.0 (8,000.0) 8,000.0 
 

8,000.0 8,000.0 - 15 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 93,000.0 (93,000.0) 97,500.0 4,500.0 97,500.0 97,500.0 - 
 

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 
 

50,000.0 (50,000.0) 50,000.0 
 

50,000.0 50,000.0 - 16 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

4,500.0 (4,500.0) 43,000.0 38,500.0 43,000.0 43,000.0 - 16 
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Б-20. "Баян-Эрч" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5023998 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

38,500.0 (38,500.0) 4,500.0 (34,000.0) 4,500.0 4,500.0 - 16 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 1,069,362.3 1,299,082.7 (229,720.4) 105,767.9 (8,092.6) 1,175,130.2 1,290,990.1 (115,859.9) 

 

            

            

 
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 

(115,859.9) 
        

 
Цэвэр зөрүү 

 
(115,859.9) 
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Б-20. “Баян-Эрч” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Баян-Эрч” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд молибедины ашиглалтын нэг лиценз, 
хайгуулын хоёр лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Сүхбаатар аймаг, 7-р багт 
байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор 
харуулав.  
 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
2. Гаалийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. ЗГ анхны тайландаа илүү 
тусгасныг хасч тохируулав. 
 
3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
4.Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Ханшийн зөрүүнээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирсэн мэдээнд 
үндэслэн тохируулав.  
 
5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 

шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа андуурч өөр дүн тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж ирүүлсэн тул нэмж тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.          
 
6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орон нутгийн хэсэгт тусгаснаас 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн ба ХХҮГ-аас ирсэн мэдээллээс илүү дүн ирүүлсэн ба ХХҮГ-т дахин хандахад анхны 
ирүүлсэн дүнгээ дахин ирүүлсэн. Иймд хоёр талаас зөрүүтэй дүн ирсэн тул зөрүү 
шийдвэрлэгдээгүй үлдээд байна. 
 
7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж ирүүлсэн ба 
ТЕГ-аас ирсэн мэдээнд үндэслэн тохируулав. 
 
8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн ба Гаалийн ерөнхий газрын ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн тохируулав. 
 
9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

ЗГ ХХҮГ, АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгасан ба компани нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж ирүүлсэн ба ХХҮГ-аас ирсэн мэдээлэлтэй зөрж байгаа тул зөрүү 
үүсээд байна. 
 
10. Торгууль   

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба компанийн ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу ГИХАЭГ, МХЕГазруудад албан бичиг явуулсны дагуу тохируулав. 
 
11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

ЗГ, компаниас зөрүүтэй мэдээлэл ирсэн тул зөрүү үүсээд байна. 
 
12. Газрын төлбөр 

Компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
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13. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр   

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа андуурч “бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 
хүлээн авсан дэмжлэг”-т тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 
14. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  

Компани андуурч “түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр”-ийг тусгасныг 
хасч тохируулав.  
 
15.Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  

ЗГ анхны тайландаа төлбөрийг тусгаагүй. Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар 
аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу ирсэн мэдээнд үндэслэн тохируулав. 
 
16. 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.  
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 бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгт тусгасныг тохируулав.  

 
Бусад байгууллагад 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 суманд өгсөн хандив, дэмжлэг тусгасныг тохируулав.  

 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 30-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, гадаадын ажиллах 
хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж, торгууль, АТБӨЯХАТ, газрын төлбөр дээр 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-21 “Баянтэгш импекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

72,898.2 163,066.5 (90,168.3) 47,399.0 (42,769.3) 120,297.2 120,297.2 -   

1.1 Татвар, хураамж 32,177.0 114,138.4 (81,961.4) 43,414.7 (38,546.7) 75,591.7 75,591.7 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   4,237.6 2,006.5 2,231.1 
 

2,231.1 4,237.6 4,237.6 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

15,338.4 (15,338.4) 5,649.4 (9,689.0) 5,649.4 5,649.4 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

21,388.0 78,589.0 (57,201.0) 19,700.0 (37,501.0) 41,088.0 41,088.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

2,327.8 10,363.7 (8,035.9) 
 

(8,035.9) 2,327.8 2,327.8 - 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 

4,223.6 7,840.8 (3,617.2) 18,065.3 14,448.1 22,288.9 22,288.9 - 5 

 1.2 Төлбөр  31,418.5 33,797.2 (2,378.7) 46.7 (2,332.0) 31,465.2 31,465.2 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð  
27,464.3 27,000.0 464.3 11.7 476.0 27,476.0 27,476.0 - 6 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  3,931.2 6,739.2 (2,808.0) 
 

(2,808.0) 3,931.2 3,931.2 - 7 
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Б-21 “Баянтэгш импекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  23.0 58.0 (35.0) 35.0 
 

58.0 58.0 - 8 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

7,058.0 13,630.9 (6,572.9) 3,937.6 (2,635.3) 10,995.6 10,995.6 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
 

13,200.9 (13,200.9) 3,937.6 (9,263.3) 3,937.6 3,937.6 - 9 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

7,000.0 
 

7,000.0 
 

7,000.0 7,000.0 7,000.0 - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

58.0 430.0 (372.0) 
 

(372.0) 58.0 58.0 - 11 

 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  2,244.7 1,500.0 744.7 - 744.7 2,244.7 2,244.7 -   

1.6.1  Торгууль  2,244.7 1,500.0 744.7 
 

744.7 2,244.7 2,244.7 - 12 

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

1,002.20 (6,261.4) 2,668.0 (3,593.4) 3,670.2 3,670.2 -   
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Б-21 “Баянтэгш импекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  902.2 676.5 225.7 - 225.7 902.2 902.2 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  902.2 676.5 225.7 
 

225.7 902.2 902.2 - 13 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  100.0 5,587.1 (5,487.1) 1,838.0 (3,649.1) 1,938.0 1,938.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

5,227.1 (5,227.1) 1,026.0 (4,201.1) 1,026.0 1,026.0 - 14 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  100.0 360.0 (260.0) 812.0 552.0 912.0 912.0 - 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  
  

- 
  

- - -   

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  

- 500.0 (500.0) 
 

330.0 
(170.0) 330.0 330.0 -   

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - -   

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

500.0 (500.0) 330.0 (170.0) 330.0 330.0 - 16 

 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 - 500.0 500.0 -   

2.5.1  Торгууль  
 

500.0 (500.0) 500.0 
 

500.0 500.0 - 17 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 29,000.0 (29,000.0) 2,420.0 (26,580.0) 2,420.0 2,420.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 25,000.0 (25,000.0) - (25,000.0) - - -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

25,000.0 (25,000.0) 
 

(25,000.0) - - - 18 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 4,000.0 (4,000.0) 2,420.0 (1,580.0) 2,420.0 2,420.0 -   

3.2.1 Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   
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Б-21 “Баянтэгш импекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.2 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

3,000.0 (3,000.0) 
 

(3,000.0) - - - 19 

3.2.4 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 2,420.0 2,420.0 2,420.0 2,420.0 - 20 

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) - - - 21 

3.2.8 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - -   

   Нийт дүн  73,900.4 199,330.1 (125,429.7) 52,487.0 (72,942.7) 126,387.4 126,387.4 -   

 

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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Б-21 “Баянтэгш импекс” ХХК 

 
Товч танилцуулга     

“Баянтэгш импекс” ХХК Хэнтий аймгийн Дархан суманд Хажуу улаан гэдэг газарт жонш олборлолтын  үйл 
ажиллагаа явуулдаг. Ашиглалтын MV-003389, MV-006454, MV-012203, MV-016879 дугаартай 4-н лицензтэй 
компани юм. Олборлосон жоншоо экспортонд гадаад зах зээл руу шууд түүхийгээр нь гаргадаг. Тус компани нь 
Чингэлтэй дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот бага тойрог 18-1А тоот буюу 
Зар мэдээ сонины байрны хажууд 3 давхар саарал байрны  3-р давхарт байрладаг.   
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргасан тайландаа 2,231.1 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасаныг нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
компани талд нэмж тохируулсан.  

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

ЗГ тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 9,689.0 мянган 
төгрөгөөр илүү буюу худалдан авалтанд төлсөн НӨАТ оруулан бүртгэсэн байна. Тиймээс нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ, ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн ЗГ талд 5,649.4 мянган төгрөгөөр нэмж компани талаас 9,689.0 мянган төгрөгөөр хасч 
тохируулсан.   

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 37,501.0 илүү тусгасан мөн Хэнтий аймагт 
төлсөн төлбөрийг оруулаагүй мөн тайлагнасан байсаныг Хэнтий, Дорноговь аймагууд ТЕГ мэдээлэл 
болон компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй материалд үндэслэн тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргасан тайландаа 8035.9 мян төгрөгөөр андуурч тусгасан байсаныг 
компаний ирүүлсэн мэдээлэл болон АМГ-н ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

ЗГ тайландаа орон нутагт буюу Хэнтий, Дорноговь аймагт төлсөн НДШ-г тусгаагүй  байсан ба  нэгтгэл 
тайлангийн  явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэлэн аймагуудад хандахад компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 18,065.3 мянган төгрөгөөр 
нэмж тохируулсан. Мөн ОҮИТБСА-ын албанд буруу тайлагнасан байсан тул компани талд ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ, Дорноговь, Хэнтий аймагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
компани талд 14,448.1 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

6. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 

Нөхөн төлбөрийг доллараар хийсэн учираас ханшын зөрүү үүссэн байсаныг мөн ОҮИТБСА-ын албанд 
тайлан гаргахдаа буруу тайлагнасан байсаныг компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй,  АМГ мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан.   

7. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани тайландаа илүү тусгасаныг Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл ХХҮГ ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас 984.0 мянган төгрөгийг компани 
талаас 3,792.0 мянган төгрөгийг төлбөрийг хасч тохируулсан. 

8. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ тайландаа 35.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасаныг компанийн ирүүлсэн мэдээлэл болон Чингэлтэй 
дүүргийн татварт дахин хандсанаар ЗГ талд нэмж тохируулсан 

9. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн компанийн мэдээлэлд үндэслэн ГЕГ-т 
хандахад 3,937.6 мянган төгрөгөөр ирүүлсэн компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа 
9,263.3 мянган төгрөгөөр илүү тусгасаныг хасч компани болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

10. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй байсаныг нэмж компани 
талд нэмж тохируулсан. 

11. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
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Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 372.0 мянган төгрөгөөр илүү дусгасаныг 
нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

12. Торгууль /Засгийн газрын орлого ба бусад орлого/ 

Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 744.7 мянган төгрөгөөр дутуу дусгасаныг 
нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл Чингэлтэй дүүргийн татвараас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

13. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 225.7 мянган төгрөгөөр дутуу дусгасаныг 
нэгтгэл тайлангийн явцад компани руу дахин хандсанаар ирүүлсэн мэдээлэл ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

14. Газрын төлбөр 

ЗГ тайландаа тусгаагүй ОҮИТБСА-ын албанд буруу тайлагнасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Хэнтий, Дорноговь аймгаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 
1,026.0 мянган төгрөг нэмж компани талаас 4,201.1 мянган төгрөгийг хасч тохируулсан. 

15. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ тайландаа тусгаагүй ОҮИТБСА-ын албанд буруу тайлагнасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Хэнтий аймагаас 112.0 Дорноговь аймгаас 800.0 мянган төгрөг 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд  812.0 мянган төгрөгөөр компани талд 552.0 мянган төгрөгийг 
нэмж  тохируулсан. 

16. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр шалгахад хог 
цэвэрлэхэд өгсөн мөнгө ба Дорноговь аймагт хандахад  330 мянган төгрөг орон нутгийн дансанд өгч 
харин 170.0 мянган төгрөгийг хувь хүмүүсийн цалинд өгсөн тул компани талаас 170.0 мянга төгрөгийг 
хасч тохируулсан. 

17. Торгууль  /Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг/ 

ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Чингэлтэй дүүргийн татварт хандахад компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

18. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дундговь аймгийн 
өлзийт суманд хандахад 2012 онд байршуулсан төлбөр байна гэсэн хариу ирүүлсэн тул ЗГ талаас хасч  
тохируулсан. 

19. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Сум орон нутагт өгсөн хандив дэмжлэгийн дүнг аймагт бүртгэсэн тул хасч тохируулсан. 

20. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Дорноговь аймагийн Иххэт сум, Хэнтий аймагийн Дархан сум хандахад компанийн явуулсан мэдээлэлтэй 
тохирч ирсэн учраас ЗГ талд нэмж тохируулсан. Мөн компани Дундговь аймагийн Өлзийт суманд 2,000.0 
төгрөгийн хандив өгсөн гэсэн нь 2012 өгсөн хандивыг тусгасан байсан учир уг тайланд оруулаагүй болно. 

21. Бусад байгуулагад өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө хувь хүнд өгсөн хандивыг оруулан бүртгэсэн 
байсан тул компани талаас хасч тохируулсан. 
 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 
ñàðûí 15-íä шуудангаар илгээсэн ба холбоо барих боломжгүй байсан тул Галуут сумын засаг даргын 
утасыг олж холбоо барин мэйлээр хүргүүлсэн компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 15-ны 
өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 
руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-22 “Баянтээг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5014131 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
цэвэр, зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

210,867.3 226,026.1 (15,158.8) - (15,158.8) 210,867.3 210,867.3 -   

1.1 Татвар, хураамж 162,143.9 181,626.1 (19,482.2) - (19,482.2) 162,143.9 162,143.9 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   0.2 
 

0.2 
 

0.2 0.2 0.2 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  80,355.0 99,837.4 (19,482.4) 
 

(19,482.4) 
 

80,355.0 
80,355.0 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

33,804.6 33,804.6 - 
  

33,804.6 33,804.6 -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

3,782.1 3,782.1 - 
  

3,782.1 3,782.1 -   

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 

44,202.0 44,202.0 - 
  

44,202.0 44,202.0 -   

 1.2 Төлбөр  44,400.0 44,400.0 - - - 44,400.0 44,400.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-22 “Баянтээг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5014131 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
цэвэр, зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  44,400.0 44,400.0 - 
  

44,400.0 44,400.0 -   

 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  4,323.4 - 4,323.4 - 4,323.4 4,323.4 4,323.4 -   

1.6.1  Торгууль  4,323.4 
 

4,323.4 
 

4,323.4 4,323.4 4,323.4 - 3 
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Б-22 “Баянтээг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5014131 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
цэвэр, зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

2,366.70 2,366.70 - - - 2,366.70 2,366.70 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,842.5 1,842.5 - - - 1,842.5 1,842.5 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  946.5 946.5 - 
  

946.5 946.5 -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

896.0 896.0 - 
  

896.0 896.0 -   

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  524.2 524.2 - - - 524.2 524.2 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  524.2 524.2 - 
  

524.2 524.2 -   

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  - - - - - - - -   

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - -   

 2.5 Бусад  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  10,450.00 12,050.00 (1,600.00) - (1,600.00) 10,450.00 10,450.00 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -   
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Б-22 “Баянтээг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5014131 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
цэвэр, зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - -   

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  10,450.0 12,050.0 (1,600.0) - (1,600.0) 10,450.0 10,450.0 -   

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  

8,450.0 5,000.0 3,450.0 
 

3,450.0 8,450.0 8,450.0 - 4 

3.2.4 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

2,000.0 4,000.0 (2,000.0) 
 

(2,000.0) 2,000.0 2,000.0 - 5 

3.2.6 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

3,050.0 (3,050.0) 
 

(3,050.0) - - - 6 

3.2.8 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - -   

   Нийт дүн  223,684.0 240,442.8 (16,758.8) - (16,758.8) 223,684.0 223,684.0 -   

 

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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Б-22 “Баянтээг” ХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Баянтээг” ХК MV-000367 дугаартай лицензийг 1996.01.27 нд 30-н жилийн хугацаатай авсан ба Өвөрхангай 

аймгийн Нарийнтээл суманд Баянтээг гэдэг газар 1996 оноос хойш өнөөг хүртэл нүүрс олборлолтын  үйл 

ажиллагаа явуулсаар байна. Тус компани нь Өвөрхангай аймгийн татварт харъяалагддаг, Орон нутгийн өмчит 

уурхай юм. Компанийн хаяг: Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 2-р багт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлагнаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэнгүй 

мэдээлэл болон ТЕГ мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан  

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлагнахдаа 19,482.4 мянган төгрөгөөр илүү тайлагнасан байсныг 

нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ мэдээлэлд үндэслэн компани талаас 

хасаж тохируулсан.   

3. Торгууль /Засгийн газрын орлого ба бусад орлого/ 

Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгсөн тайланд тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн 

явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон  МХЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд  үндэслэн компани 

талд нэмж тохируулсан. 

4. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Компани тайландаа анхны тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд бүрэн тусгаж ирүүлсэнийг Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, 

Олимп судлалын төв, Зэвсэгт хүчний 256-р ангид хандахад уг хандивыг хүлээн авснаа албан бичгээр 

бидэнд ирүүлсэн тул компани талд 3,450.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

5. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа 2,000.0 илүү тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл сумаас албан 

бичгээр ирүүлсэн хариунд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

6. Бусад байгуулагад өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа төрийн бус байгуулагад өгсөн хандивыг тусгасан 

байсныг компани талаас хасч тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 17-íä шуудангаар илгээсэн ба холбоо барих боломжгүй байсан тул хяръяалагдах татварын 

хэлтэсээс утасны дугаарыг авч  холбоо барин мэйлээр дахин хүргүүлсэн. Компани хариуг бидэнд 2012 

оны 09 дугаар сарын 08-ны өдөр ирүүлсэн байна. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 

байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад 

албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн 

захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-23 “Белгравия майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт  ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

149,686.5 125,947.7 23,738.8 - 23,738.8 149,686.5 149,686.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 146,443.2 125,947.7 20,495.5 - 20,495.5 146,443.2 146,443.2 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   19,499.9 
 

19,499.9 
 

19,499.9 19,499.9 19,499.9 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

120,232.9 120,436 (203.3) 
 

(203.3) 120,232.9 120,232.9 - 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 

6,710.4 5,512 1,198.9 
 

1,198.9 6,710.4 6,710.4 - 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  
  

- 
  

- - - 
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Б-23 “Белгравия майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт  ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

3,243.3 - 3,243.3 - 3,243.3 3,243.3 3,243.3 - 
 

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  

3,243.3 
 

3,243.3 
 

 
3,243.3 

3,243.3 3,243.3 - 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  

- - - - - - - - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
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Б-23 “Белгравия майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт  ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 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    

- 
  

- - - 
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108 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-23 “Белгравия майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 
  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт  ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  149,686.5 125,947.7 23,738.8 - 23,738.8 149,686.5 149,686.5 - 
 

 

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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Б-23 “Белгравия майнинг” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Белгравия майнинг” ХХК XV-015372 дугаартай лицензийг 2009.12.22 нд 3-н жилийн хугацаатай авсан бөгөөд 

Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр суманд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 100 хувь гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай компани юм. Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн  татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: 

Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Оимдийн гудамж Regancy Residense барилагын 2-р давхарт 

байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн 

явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн дүнд үндэслэж компани талд нэмж 

тохируулсан.  

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Уг төлбөрийг төлөхдөө компани доллароор төлсөн байсан ба Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулган шалгахад Ханшийн зөрүүнээс 

203.3 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн тул компани талаас хасч ЗГ талын дүнгээр авч тохируулсан. 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн 

явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон  НДЕГ-аас ирүүлсэн дүнд үндэслэж компани 

талд нэмж тохируулсан.  

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн 

явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн дүнд үндэслэж компани талд 

нэмж тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 16-íä мэйлээр хүрүүлсэн ба хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 05-ны өдөр ирүүлсэн байна. 

ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар 

Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 

Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 

холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-24 “Биг могул коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

45,165.6 40,531.5 4,634.1 (4,447.9) 186.2 40,717.7 40,717.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 34,886.7 34,696.5 190.2 - 190.2 34,886.7 34,886.7 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   381.6 381.6 - 
  

381.6 381.6 -   

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  190.5 
 

190.5 
 

190.5 190.5 190.5 - 1 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

6,362.8 6,362.7 0.1 
 

0.1 6,362.8 6,362.8 -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

6,523.2 6,523.6 (0.4) 
 

(0.4) 6,523.2 6,523.2 -   

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 

21,428.6 21,428.6 (0.0) 
 

(0.0) 21,428.6 21,428.6 -   

 1.2 Төлбөр  1,690.0 1,690.0 - - - 1,690.0 1,690.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-24 “Биг могул коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  1,690.0 1,690.0 - 
  

1,690.0 1,690.0 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

7,588.9 3,141.0 4,447.9 (4,447.9) - 3,141.0 3,141.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  6,031.0 
 

6,031.0 (6,031.0) 
 

- - - 2 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,557.9 1,681.1 (123.2) 123.2 
 

1,681.1 1,681.1 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

1,460.0 (1,460.0) 1,460.0 
 

1,460.0 1,460.0 - 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  1,000.0 1,004.0 (4.0) - (4.0) 1,000.0 1,000.0 -   

1.6.1  Торгууль  1,000.0 1,004.0 (4.0) 
 

(4.0) 1,000.0 1,000.0 -   

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

7,600.0 8,606.8 (1,006.8) 500.0 - 8,100.0 8,606.8 (506.8)   
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Б-24 “Биг могул коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,720.0 6,720.0 - - - 6,720.0 6,720.0 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

6,720.0 6,720.0 - 
  

6,720.0 6,720.0 -   

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  880.0 1,886.8 (1,006.8) 500.0 - 1,380.0 1,886.8 (506.8)   

2.2.1  Газрын төлбөр  880.0 880.0 - 
  

880.0 880.0 -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

1,006.8 (1,006.8) 500.0 
 

500.0 1,006.8 (506.8)   

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 
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 4,500.0 (1,500.0) 1,500.0 - 4,500.0 4,500.0 -   

 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 - 5 
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Б-24 “Биг могул коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  3,000.0 4,000.0 (1,000.0) 1,000.0 - 4,000.0 4,000.0 -   

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  
 

4,000.0 (4,000.0) 1,000.0 (3,000.0) 1,000.0 1,000.0 - 6 

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 - 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  55,765.6 53,638.3 2,127.3 (2,447.9) 186.2 53,317.7 53,824.5 (506.8)   

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      (506.8) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (506.8) 
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Б-24 “Биг могул коул энд энержи” ХХК 
 
Товч танилцуулга     

“Биг могул коул энд энержи” ХХК MV-007944 дугаартай лицензийг 2004.07.16 нд авсан бөгөөд Дундговь 
аймгийн Баянжаргалан суманд Хөөтийн хонхор гэдэг газарт нүүрс олборлолтын  үйл ажиллагаа явуулдаг 
бөгөөд 2011 онд ашиглалт хийгээгүй байна XV-009105 лицензийг 2005.01.07 нд, XV-009055 лицензийг 
2004.12.31 авсан бөгөөд Хайгуулын ажлыг Баянжаргалан, Гурвансайхан сумдуудад мөн хийж байна. Тус 
компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 1-
р хороо Чингэсийн өргөн чөлөө Натур тур ХХК-ны байр.   
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд 
нэмж тохируулсан.   

2. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Уг хураамжийг нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлээгүй компани талаас 
дахин тодруулахад ийм төлбөр байхгүй гэж хариу өгсөн ба ГЕГ-т дахин хандахад гаалийн мэдээлэлд 
байхгүй ирүүлээгүй учир ЗГ анхны тайландаа андуурч тусгасан гэж үзэн ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн АМГ-т дахин хандахад компанийн мэдээлэлтэй тохирч ирсэн учир ЗГ талд 123.16 
мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан. 

4. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн ГИХАЭГ-т дахин хандахад хүлээн авсан эсэхээ албан бичгээр ирүүлсэн буюу компанийн 
мэдээлэлтэй тохирч ирсэн учир ЗГ талд 1,459.95 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын ЗДТГ-т хандахад уг 500.0 мянган төгрөгийг хүлээн 
авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

6. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 
санхүүгийн урсгал андуурч аймагт 4,000.0 мянган төгрөг гэж бичсэнийг нэгтгэл тайлангийн явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дундговь аймагт хандахад компанийн мэдээлэлтэй 
тохирч ирсэн учир ЗГ талд 1,000.0 мянган төгрөг нэмж андуурч бичсэн 3,000.0 мянган төгрөгийг хасч 
тохируулан зөв санхүүгийн урсгал буюу суманд өгсөн хандив хэсэгт бичлээ. 

7. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө уг дүнг аймаг нийслэл хэсэгт андуурч 
тусгасан байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад  компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын ЗДТГ-т албан бичгээр хандахад уг хандивыг авсан эсэхээ бидэнд 
албан бичгээр ирүүлсэн тул компани талд 3,000.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 
ñàðûí 15-íä шуудангаар илгээсэн ба холбоо барих боломжгүй байсан тул Галуут сумын засаг даргын 
утасыг олж холбоо барин мэйлээр хүргүүлсэн компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 15-ны 
өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 
26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 
утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Дундговь аймгийн Баянжаргалан суманд хандахад 500.0 төгрөгийн хандив нь баталгаажиж ирээгүй тул 
шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн.  
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Б-25. "Болд төмөр ерөө гол" ХХК 
        

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

38,547,243.0 38,740,572.5 (193,329.5) 65,688.7 (118,397.8) 38,612,931.7 38,622,174.7 (9,243.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 34,330,814.8 34,238,952.6 91,862.2 - 91,862.2 34,330,814.8 34,330,814.8 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 14,529,802.2 14,529,802.2 - 
  

14,529,802.2 14,529,802.2 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 1,431,265.3 1,402,017.3 29,248.0 
 

29,248.0 1,431,265.3 1,431,265.3 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 3,005,662.4 2,944,236.4 61,426.0 
 

61,426.0 3,005,662.4 3,005,662.4 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

14,013,458.9 14,013,458.9 - 
  

14,013,458.9 14,013,458.9 - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

28,420.0 27,231.8 1,188.2 
 

1,188.2 28,420.0 28,420.0 - 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 

1,322,206.0 1,322,206.0 - 
  

1,322,206.0 1,322,206.0 - 3 

1.2 Төлбөр 1,089,945.3 1,082,164.3 7,781.0 1,901.7 9,682.7 1,091,847.0 1,091,847.0 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 1,089,940.3 1,082,164.3 7,776.0 
 

7,776.0 1,089,940.3 1,089,940.3 - 4 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-25. "Болд төмөр ерөө гол" ХХК 
        

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 5.0 
 

5.0 1,901.7 1,906.7 1,906.7 1,906.7 - 5 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

3,120,820.4 3,419,455.6 (298,635.2) 63,787.0 (225,605.2) 3,184,607.4 3,193,850.4 (9,243.0) 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 3,095,342.2 3,134,451.6 (39,109.4) 
 

(39,109.4) 3,095,342.2 3,095,342.2 - 6 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

4,119.2 196,381.0 (192,261.8) 5,766.0 (186,495.8) 9,885.2 9,885.2 - 7 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

21,359.0 88,623.0 (67,264.0) 58,021.0 
 

79,380.0 88,623.0 (9,243.0) 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 5,662.5 - 5,662.5 - 5,662.5 5,662.5 5,662.5 - 
 

1.6.1 Торгууль 5,662.5 
 

5,662.5 
 

5,662.5 5,662.5 5,662.5 - 8 

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

77,883.3 78,702.9 (819.6) 4,165.5 3,345.9 82,048.8 82,048.8 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 31,232.6 31,169.3 63.3 2,279.1 2,342.4 33,511.7 33,511.7 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 5,425.4 5,529.8 (104.4) 104.4 
 

5,529.8 5,529.8 - 9 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

25,807.2 25,639.5 167.7 2,174.7 2,342.4 27,981.9 27,981.9 - 10 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 46,650.7 47,533.6 (882.9) 1,886.4 1,003.5 48,537.1 48,537.1 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 28,247.2 28,533.6 (286.4) 286.4 
 

28,533.6 28,533.6 - 11 
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Б-25. "Болд төмөр ерөө гол" ХХК 
        

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2855119 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 3,403.5 2,400.0 1,003.5 
 

1,003.5 3,403.5 3,403.5 - 12 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

15,000.0 16,600.0 (1,600.0) 1,600.0 
 

16,600.0 16,600.0 - 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 
  

- 
  

- - - 
 

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 320,000.0 1,283,340.0 (963,340.0) 966,240.0 2,900.0 1,286,240.0 1,286,240.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 20,000.0 20,000.0 - - - 20,000.0 20,000.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

20,000.0 20,000.0 - 
  

20,000.0 20,000.0 - 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 300,000.0 1,263,340.0 (963,340.0) 966,240.0 2,900.0 1,266,240.0 1,266,240.0 - 
 

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 50,000.0 250,000.0 (200,000.0) 200,000.0 
 

250,000.0 250,000.0 - 14 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 250,000.0 283,340.0 (33,340.0) 36,240.0 2,900.0 286,240.0 286,240.0 - 14 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

730,000.0 (730,000.0) 730,000.0 
 

730,000.0 730,000.0 - 14 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 38,945,126.3 40,102,615.4 (1,157,489.1) 1,036,094.2 (112,151.9) 39,981,220.5 39,990,463.5 (9,243.0) 

 

            

 
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 

(9,243.0) 
        

 
Цэвэр зөрүү 

 
(9,243.0) 
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Б-25. “Болд төмөр ерөө гол” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд төмөр ашиглалтын нэг лиценз, Сэлэнгэ аймгийн 
Шаамар сум, Ерөө сум, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум, Сайхан сумдад хайгуулын нийт гурван лиценз 
эзэмшдэг.  
Энэ компани нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Тус компани Чингэлтэй дүүрэг, 5-р 
хороо, Баруун сэлбийн гудамж-20-д байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү             

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу гаалийн ерөнхий газраас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу гаалийн ерөнхий газраас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð               

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллээ ирүүлсэн ба ханшийн зөрүү үүссэн бөгөөд АМГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллээ ирүүлсэн ба ХХҮГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 
5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад мэдээллээ ирүүлсэн тул 
тохируулав. 
 
6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу гаалийн ерөнхий газраас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 
7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

ЗГ тайландаа геологийн төв лаборатори, гаалийн төв лабораторид төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгаагүй 
байсан ба тус газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. Компани анх МҮХАҮТ-д төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хувийн нотариатын газар төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж ЗГ анх дутуу тусгасан ба ХХҮГ, компаниас ирсэн 
мэдээлэл зөрүүтэй байсан тул зөрүү үлдээд байна.   

8. Торгууль 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа торгууль тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад уг торгуулийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

ЗГ дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав. 
 
10. Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ, компани хоёр тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав.  

11. Газрын төлбөр 

ЗГ дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав. 
 
12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав. 
 
13. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав. 
14. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí хандив, äýìæëýã 

ЗГ дутуу тусгасан ба компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны 
дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 
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Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг:  

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан ба компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ЗДТГ, 
Ерөө сумын ЗДТГ, Жавхлант сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн 
мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 10 дүгээр сарын 22-ны 
өдөр  ирүүлсэн байна. 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 гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж дээр шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үлдээд байна. 
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Б-26 “Болд Фо Ар Да” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

 5095638  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 
 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

105,198.1 80,849.7 24,348.4 (3,349.1) 20,999.3 101,849.0 101,849.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 55,992.2 36,653.0 19,339.2 (3,349.1) 15,990.1 52,643.1 52,643.1 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  14,545.5 14,545.5 - 
  

14,545.5 14,545.5 - 
 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

12,063.1 12,063.0 0.1 
 

0.1 12,063.1 12,063.1 - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

4,027.9 678.8 3,349.1 (3,349.1) 
 

678.8 678.8 - 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 

25,355.7 9,365.7 15,990.0 
 

15,990.0 25,355.7 25,355.7 - 2 

 1.2 Төлбөр  45,885.0 44,196.7 1,688.3 - 1,688.3 45,885.0 45,885.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

24,101.7 24,101.7 - 
  

24,101.7 24,101.7 - 
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Б-26 “Болд Фо Ар Да” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

 5095638  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 
 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  1,684.8 
 

1,684.8 
 

1,684.8 1,684.8 1,684.8 - 3 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

20,095.0 (20,095.0) 
 

(20,095.0) - - - 4 

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  20,098.5 
 

20,098.5 
 

20,098.5 20,098.5 20,098.5 - 5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

2,820.9 - 2,820.9 - 2,820.9 2,820.9 2,820.9 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  1,344.4 
 

1,344.4 
 

1,344.4 1,344.4 1,344.4 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,476.5 
 

1,476.5 
 

1,476.5 1,476.5 1,476.5 - 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  500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 8 

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

20,327.4 20,143.8 183.6 - 183.6 20,327.4 20,327.4 - 
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Б-26 “Болд Фо Ар Да” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

 5095638  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 
 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,783.6 6,600.0 183.6 - 183.6 6,783.6 6,783.6 - 9 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

6,783.6 6,600.0 183.6 
 

183.6 6,783.6 6,783.6 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  13,543.8 13,543.8 - - - 13,543.8 13,543.8 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  13,500.0 13,500.0 - 
  

13,500.0 13,500.0 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  43.8 43.8 - 
  

43.8 43.8 - 
 

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 
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  120.0 4,650.0 (4,530.0) 4,230.0 (300.0) 4,350.0 4,350.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 3,350.0 (3,350.0) 3,350.0 - 3,350.0 3,350.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

3,350.0 (3,350.0) 3,350.0 
 

3,350.0 3,350.0 - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  120.0 1,300.0 (1,180.0) 880.0 (300.0) 1,000.0 1,000.0 - 
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Б-26 “Болд Фо Ар Да” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

 5095638  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр 
 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

300.0 (300.0) 
 

(300.0) - - - 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  

120.0 1,000.0 (880.0) 880.0 
 

1,000.0 1,000.0 - 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  125,645.5 105,643.5 20,002.0 880.9 20,882.9 126,526.4 126,526.4 - 
 

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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Б-26 “Болд Фо Ар Да” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Болд фо ар да” ХХК MV-004478 лицензийг 2002.05.28 нд MV-011919 лицензийг 2006.08.18 нд 30-н жилийн 

хугацаатай авсан бөгөөд Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд Тасархай дэл гэдэг газарт нүүрс олборлолтын  үйл 

ажиллагаа явуулдаг Хятад монголын хамтарсан компани юм. Тус компани нь Өмнөговь аймгийн татварын 

хэлтэст харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот 4-р хороо Нарны зам Саруул төвийн 104 тоотод 

байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ Анхны тайландаа 3,349.1 мянган төгрөгөөр илүү буюу Байгаль Орчин нөхөн сэргээх барьцаа мөнгийг 

оруулсан тайлагнасан байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

болон АМГ -аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас уг дүнг хасч тохируулсан.  

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Өмнөговь аймгийн НДХ-ээс ирүүлсэн албан бичгийн 

хариунд үндсэлэн компани талд нэмж тохируулсан.  

3. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн хариунд үндсэлэн 

компани талд нэмж тохируулсан. 

  

4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшуулал 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа агаарын бохирдлын төлбөр болох 20,095.0 мянган 

төгрөгийг уг урсгалд оруулан андуурч тусгасаныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Болд Фо Ар Да ХХК  ОҮИТБСА-ын  албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй байсаны улмаас 20,098.5 мянган 

төгрөгөөр зөрүү үүссэн байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

болон Татварын  ерөнхий газраас  ирүүлсэн дүнд үндсэлэн компани талд нэмж тохируулсан.    

6. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Гаалийн ерөнхий газраас  ирүүлсэн дүнд үндсэлэн 

компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй, нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ гаргаж өгөөгүй байсаныг дахин хандаж тодруулсан мэдээлэлд үндсэлэн компани талд нэмж 

тохируулсан.. 

8. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани нь ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 372.0 мянган төгрөгөөр илүү дусгасаныг 

нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн тохируулсан. 

9. Торгууль /Засгийн газрын орлого ба бусад орлого/ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй байсан нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн хариунд үндсэлэн компани талд 

нэмж тохируулсан  
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10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй байсан дүнг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон ТЕГ   ирүүлсэн дүнд үндсэлэн компани талд нэмж тохируулсан. 

11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºðт 

оруулан бичсэн байсаныг БОНХЯамнаас ирүүлсэн мэдээлэл болон нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд  нэмж тохируулсан. 

12. Яам агентлагт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

МХАҮТ-д өгсөн хандивын дүнг төрийн бус байгууллагад өгсөн гэж үзэн компани талаас хасч тохируулсан.  

13. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасаныг байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  мэдэж Өмнөговь аймгийн  Хүрмэн суманд хандахад хүлээн эсэхээ 

бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан.   

 

      Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн бөгөөд компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 17-ны 

өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 

26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 

утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 

 

 

. 
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Б-27. "Бороо гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

15,721,492.4 16,166,636.9 (445,144.5) 331,586.8 (113,557.7) 16,053,079.2 16,053,079.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 15,629,125.3 15,838,437.2 (209,311.9) 241,925.9 32,614.0 15,871,051.2 15,871,051.2 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 5,877,965.6 5,840,965.5 37,000.1 
 

37,000.1 5,877,965.6 5,877,965.6 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 201.4 
 

201.4 416.6 618.0 618.0 618.0 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 1,053,129.2 1,039,801.0 13,328.2 1,402.2 14,730.4 1,054,531.4 1,054,531.4 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

6,341,661.9 6,341,662.0 (0.1) 0.1 
 

6,341,662.0 6,341,662.0 - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

196,820.1 216,554.6 (19,734.5) 
 

(19,734.5) 196,820.1 196,820.1 - 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 

2,159,347.1 2,399,454.1 (240,107.0) 240,107.0 
 

2,399,454.1 2,399,454.1 - 5 

1.2 Төлбөр 37,248.4 40,913.6 (3,665.2) 2,980.8 (684.4) 40,229.2 40,229.2 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 36,676.8 40,342.0 (3,665.2) 2,980.8 (684.4) 39,657.6 39,657.6 - 6 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-27. "Бороо гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 571.6 571.6 - 
  

571.6 571.6 - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

36,618.6 160,622.2 (124,003.6) 15,516.4 (108,487.2) 52,135.0 52,135.0 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 3,695.2 130,639.2 (126,944.0) (169.8) (127,113.8) 3,525.4 3,525.4 - 7 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

7,678.0 (7,678.0) 6,281.2 (1,396.8) 6,281.2 6,281.2 - 8 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

32,923.4 21,970.0 10,953.4 8,975.0 19,928.4 41,898.4 41,898.4 - 8 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

335.0 (335.0) 430.0 95.0 430.0 430.0 - 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 18,500.1 126,663.9 (108,163.8) 71,163.7 (37,000.1) 89,663.8 89,663.8 - 
 

1.6.1 Торгууль 18,500.1 126,663.9 (108,163.8) 71,163.7 (37,000.1) 89,663.8 89,663.8 - 9 

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

799,006.3 2,462,541.2 (1,663,534.9) 193,536.2 (1,469,998.7) 992,542.5 992,542.5 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 284,219.5 1,760,455.2 (1,476,235.7) - (1,476,235.7) 284,219.5 284,219.5 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 273,493.5 273,493.5 - 
  

273,493.5 273,493.5 - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

10,726.0 10,726.0 - 
  

10,726.0 10,726.0 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
 

1,476,235.7 (1,476,235.7) 
 

(1,476,235.7) - - - 10 

2.2 Төлбөр 514,786.8 702,086.0 (187,299.2) 187,299.2 - 702,086.0 702,086.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 77,122.9 77,122.9 - 
  

77,122.9 77,122.9 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 250,663.9 250,663.9 - 
  

250,663.9 250,663.9 - 
 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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Б-27. "Бороо гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлбөр 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

187,000.0 374,299.2 (187,299.2) 187,299.2 
 

374,299.2 374,299.2 - 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 

- - - 6,237.0 6,237.0 6,237.0 6,237.0 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 6,237.0 6,237.0 6,237.0 6,237.0 - 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 - 4,177,314.1 (4,177,314.1) 4,053,336.7 (86,615.2) 4,053,336.7 4,090,698.9 (37,362.2) 
 

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 - 4,177,314.1 (4,177,314.1) 4,053,336.7 (86,615.2) 4,053,336.7 4,090,698.9 (37,362.2) 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

10,380.0 (10,380.0) 9,380.0 (1,000.0) 9,380.0 9,380.0 - 12 

3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

129,459.7 (129,459.7) 3,383,706.5 3,291,609.0 3,383,706.5 3,421,068.7 (37,362.2) 12 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

3,291,609.0 (3,291,609.0) 
 

(3,291,609.0) - - - 12 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

703,617.6 (703,617.6) 634,250.2 (69,367.4) 634,250.2 634,250.2 - 12 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

30,100.0 (30,100.0) 26,000.0 (4,100.0) 26,000.0 26,000.0 - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

4,068.0 (4,068.0) 
 

(4,068.0) - - - 12 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

8,079.8 (8,079.8) 
 

(8,079.8) - - - 12 

 
Нийт дүн 16,520,498.7 22,806,492.2 (6,285,993.5) 4,578,459.7 (1,670,171.6) 21,098,958.4 21,136,320.6 (37,362.2) 

 

            

 
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 

  
(37,362.2) 

     

 
Цэвэр зөрүү 

    
(37,362.2) 
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           Б-27. “Бороо гоулд” ХХК 
 

Товч танилцуулга 

“Бороо Гоулд” ХХК нь Канадын Сентерра Гоулд компанийн 100 хувийн эзэмшлийн охин компани 
бөгөөд Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумдад болон Төв аймгийн Борнуур суманд алт 
ашиглалтын нийт долоон лиценз, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Мандал сумдад хайгуулын дөрвөн лиценз 
эзэмшдэг.   
Тус компани нь Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй. Компани Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 
Сүхбаатарын гудамж, Бодь цамхагт байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү    

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 2011 оны тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ гаргаж ирүүлсэн ба компани зөрүү болох 37,000.1 
мянган төгрөгийг торгуульд тусгасныг нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
ба ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасныг нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
    

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð    

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн 2011 оны тайландаа уг төлбөрт АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс 
тусгасныг хасч тохируулав. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ тайландаа орон нутагт төлсөн шимтгэл тусгаагүй байсан ба компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал сумдын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу 
ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав. ХХҮГ-аас ирсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани тайландаа ч нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч тээвэр 
зуучийн хувийн компаниудад төлсөн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж тусгасныг хасч тохируулав. 
 

8. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ ГИХАЭГ, ХХЗГ-т тус компаниас төлсөн дүнг анхны нэгтгэлд нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад эдгээр байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Компани АМГ-т төлсөн 
үйлчилгээний хөлсийг ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 
тусгасныг нэмж тохируулав. Компани яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамжинд орон нутагт төлсөн замын хураамж болох 500.0, 1,000.0 төгрөг тусгасан нь тодруулах 
боломжгүй тул хасав. 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамжинд компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу ирсэн мэдээнд үндэслэн 
тохируулав. 
 

9. Торгууль 

ЗГ компанийн хоёрын ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн НДХ-т албан бичиг явуулж 
дагуу тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. Компани ААНОАТ тусгасныг хасч 
тохируулав. 
 

10. Бусад   

Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг оруулж тусгасан байна. Энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч тохируулав.  
 

11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЗДТГ-т 
албан бичиг явуулсны дагуу ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
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12. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яаманд албан бичиг 
явуулж, тус газраас ирсэн хариуны дагуу тохируулав. Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн тайландаа 
ТББайгууллагад өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав. 
   
Аймагт өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

ЗГ 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 явуулж,, тус аймгийн ЗДТГ-аас компанийн ирүүлсэн дүнгээс бага дүн 
ирүүлсэн тул зөрүү үлдээд байна.   
Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн тайландаа мөнгөн хандивыг мөнгөн бус хандивт тусгасныг 
тохируулав. 
 
Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал сумдын ЗДТГ, Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын ЗДТГ, 
Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж, тус сумдын ЗДТГ-уудаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Компани тайландаа 2012 онд өгсөн хандив 
тусгасныг хасч тохируулав. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компани хувийн компани болон сургуульд өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 16-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 аймагт өгсөн хандив, дэмжлэг дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-28 “Броад” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

5054323 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 231,975.2 (231,975.2) 231,975.2 - 231,975.2 231,975.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж - 230,422.4 (230,422.4) 230,422.4 - 230,422.4 230,422.4 - 
 

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  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

230,422.4 (230,422.4) 230,422.4 
 

230,422.4 230,422.4 - 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   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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Б-28 “Броад” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

5054323 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

- 1,552.8 (1,552.8) 1,552.8 - 1,552.8 1,552.8 - 
 

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   

1,552.8 (1,552.8) 1,552.8 
 

1,552.8 1,552.8 - 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  

- - - - - - - - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
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Б-28 “Броад” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

5054323 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 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    

- 
  

- - - 
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Б-28 “Броад” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
  

№ 

5054323 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  - 231,975.2 (231,975.2) 231,975.2 - 231,975.2 231,975.2 - 
 

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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Б-28. “Броад” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Броад” ХХК MV-014840 дугаартай ашиглалтын лицензийг 2006.08.21 нд 30-н жилийн хугацаатай авсан бөгөөд 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд Гашуун овоо гэдэг газарт нүүрс олборлолтын  үйл ажиллагаа явуулдаг 

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай компани юм. 2011 онд ашиглалт хийгээгүй байна. Тус компани нь 

Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 

Ландмарк Оффис центр 6 давхарт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан.  

2. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа тусгаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулган шалгахад хоёр талын мэдээлэл тохирч байгаа тул 

ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 

       Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба албан бичгийн хариу өгөхгүй хойрго хандаж байсан учир сангийн 

яамнаас бичиг авч өгсөн улмаар бидэнд хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 18-ны өдөр ирүүлсэн 

áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-29. "Буд-Инвест" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2100754 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

47,366.4 42,443.9 4,922.5 1,827.3 6,749.8 49,193.7 49,193.7 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 42,176.6 39,635.9 2,540.7 1,827.3 4,368.0 44,003.9 44,003.9 - 
 

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 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

26,692.0 28,519.2 (1,827.2) 1,827.2 
 

28,519.2 28,519.2 - 1 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

2,176.7 2,176.7 - 
  

2,176.7 2,176.7 - 
 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 4,368.0 
 

4,368.0 
 

4,368.0 4,368.0 4,368.0 - 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 

8,939.9 8,940.0 (0.1) 0.1 
 

8,940.0 8,940.0 - 
 

1.2 Төлбөр 2,332.8 - 2,332.8 - 2,332.8 2,332.8 2,332.8 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð 

2,332.8 
 

2,332.8 
 

2,332.8 2,332.8 2,332.8 - 3 
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Б-29. "Буд-Инвест" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2100754 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
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 - 49.0 49.0 49.0 - 
 

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 

49.0 
 

49.0 
 

49.0 49.0 49.0 - 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 2,808.0 2,808.0 - - - 2,808.0 2,808.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 2,808.0 2,808.0 - 
  

2,808.0 2,808.0 - 
 

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

7,489.9 6,331.9 1,158.0 - 1,158.0 7,489.9 7,489.9 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 158.4 - 158.4 - 158.4 158.4 158.4 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

158.4 
 

158.4 
 

158.4 158.4 158.4 - 5 
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Б-29. "Буд-Инвест" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2100754 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 7,331.5 6,331.9 999.6 - 999.6 7,331.5 7,331.5 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 1,824.0 1,824.0 - 
  

1,824.0 1,824.0 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 5,507.5 4,507.9 999.6 
 

999.6 5,507.5 5,507.5 - 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   

- 
  

- - - 
 

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 7,100.0 1,500.0 5,600.0 - 5,600.0 7,100.0 7,100.0 - 
 

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 5,600.0 - 5,600.0 - 5,600.0 5,600.0 5,600.0 - 
 

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 5,600.0 
 

5,600.0 
 

5,600.0 5,600.0 5,600.0 - 7 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-29. "Буд-Инвест" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2100754 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 61,956.3 50,275.8 11,680.5 1,827.3 13,507.8 63,783.6 63,783.6 - 

 

            

            

 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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Б-29. “Буд-Инвест” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“БуБ-Инвест” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд Урд дэлэнгийн дэнж нэртэй уурхайд алт 
ашиглалтын нэг лиценз эзэмшдэг. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст 
бүртгэлтэй.  
Компани Сүхбаатар дүүрэг, “Монгол даатгал” ХХК-ийн 1-р байранд 205 тоотод байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                           

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                        

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулав.  

2.  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар     
  

 Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад уг татварын дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
3.  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð                                 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад уг төлбөрийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
    
4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс     

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн анхны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
5.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСААлбанд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
6 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани уг төлбөрийг тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл ажлын явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
         
7. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг       

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                  

ЗГ анхны тайландаа Төв аймгийн Заамар суманд өгсөн хандивыг нэгтгэсэн ба компани тайландаа 
тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсний дагуу 
тохируулав.   

 
Òîäðóóëãà:                                                                                                          

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 23-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-30. "Булган гангат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091462 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

805,772.6 - 805,772.6 486.9 806,259.5 806,259.5 806,259.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 796,951.0 - 796,951.0 486.9 797,437.9 797,437.9 797,437.9 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 2,783.7 
 

2,783.7 
 

2,783.7 2,783.7 2,783.7 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 2,637.6 
 

2,637.6 
 

2,637.6 2,637.6 2,637.6 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 5,539.1 
 

5,539.1 
 

5,539.1 5,539.1 5,539.1 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

686,723.9 
 

686,723.9 
 

686,723.9 686,723.9 686,723.9 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

14,090.8 
 

14,090.8 486.9 14,577.7 14,577.7 14,577.7 - 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 

85,175.9 
 

85,175.9 
 

85,175.9 85,175.9 85,175.9 - 6 

1.2 Төлбөр 112.0 - 112.0 - 112.0 112.0 112.0 - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-30. "Булган гангат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091462 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 112.0 
 

112.0 
 

112.0 112.0 112.0 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

8,709.6 - 8,709.6 - 8,709.6 8,709.6 8,709.6 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 15.2 
 

15.2 
 

15.2 15.2 15.2 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

8,694.4 
 

8,694.4 
 

8,694.4 8,694.4 8,694.4 - 9 

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 

9,998.5 - 9,998.5 - 9,998.5 9,998.5 9,998.5 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 1,853.5 - 1,853.5 - 1,853.5 1,853.5 1,853.5 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1,853.5 
 

1,853.5 
 

1,853.5 1,853.5 1,853.5 - 10 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 8,145.0 - 8,145.0 - 8,145.0 8,145.0 8,145.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 2,960.0 
 

2,960.0 
 

2,960.0 2,960.0 2,960.0 - 11 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 5,185.0 
 

5,185.0 
 

5,185.0 5,185.0 5,185.0 - 12 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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Б-30. "Булган гангат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091462 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 6,000.0 - 6,000.0 - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 - 
 

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 6,000.0 - 6,000.0 - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 - 
 

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 6,000.0 
 

6,000.0 
 

6,000.0 6,000.0 6,000.0 - 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 821,771.1 - 821,771.1 486.9 822,258.0 822,258.0 822,258.0 - 

 

            

 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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Б-30. “Булган гангат” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Булган гангат” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай, Түшиг сумдад алт ашиглалтын 
хоёр лиценз эзэмшдэг. Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани 
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, МҮЭТЗ-ийн байрны 406 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
4.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           

Компани ОҮИТБСАА-нд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. ЗГ тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.  
6.  Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
7.Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс     

ЗГ тайландаа АМГ, СХЗГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны 
тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
11. Газрын төлбөр                                   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

ЗГ тайландаа Төв аймгийн Заамар суманд өгсөн хандивыг тусгасан ба компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны 
тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 11-ны 
өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-31 “Буман-Олз” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5108799 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

238,332.9 - 238,332.9 - 238,332.9 238,332.9 238,332.9 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 156,173.7 - 156,173.7 - 156,173.7 156,173.7 156,173.7 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,449.4 
 

1,449.4 
 

1,449.4 1,449.4 1,449.4 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                3,770.4 
 

3,770.4 
 

3,770.4 3,770.4 3,770.4 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  7,918.0 
 

7,918.0 
 

7,918.0 7,918.0 7,918.0 - 1 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

73,439.9 
 

73,439.9 
 

73,439.9 73,439.9 73,439.9 - 1 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

8,160.8 
 

8,160.8 
 

8,160.8 8,160.8 8,160.8 - 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 

61,435.2 
 

61,435.2 
 

61,435.2 61,435.2 61,435.2 - 1 

 1.2 Төлбөр  62,054.0 - 62,054.0 - 62,054.0 62,054.0 62,054.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

62,054.0 
 

62,054.0 
 

62,054.0 62,054.0 62,054.0 - 1 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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Б-31 “Буман-Олз” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5108799 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

20,105.2 - 20,105.2 - 20,105.2 20,105.2 20,105.2 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  18,955.2 
 

18,955.2 
 

18,955.2 18,955.2 18,955.2 - 1 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

1,150.0 
 

1,150.0 
 

1,150.0 1,150.0 1,150.0 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

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

13,486.0 - 13,486.0 2,163.5 15,649.5 15,649.5 15,649.5 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,825.5 - 6,825.5 - 6,825.5 6,825.5 6,825.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  5,220.0 
 

5,220.0 
 

5,220.0 5,220.0 5,220.0 - 1 
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Б-31 “Буман-Олз” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5108799 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,605.5 
 

1,605.5 
 

1,605.5 1,605.5 1,605.5 - 1 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  6,660.5 - 6,660.5 2,163.5 8,824.0 8,824.0 8,824.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  6,660.5 
 

6,660.5 2,163.5 8,824.0 8,824.0 8,824.0 - 2 

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  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  50,895.0 - 50,895.0 1,975.0 52,870.0 52,870.0 52,870.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  895.0 - 895.0 1,975.0 2,870.0 2,870.0 2,870.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

895.0 
 

895.0 1,975.0 2,870.0 2,870.0 2,870.0 - 3 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  50,000.0 - 50,000.0 - 50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 
 

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  
  

- 
  

- - - 
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Б-31 “Буман-Олз” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5108799 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  50,000.0 
 

50,000.0 
 

50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 4 

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  302,713.9 - 302,713.9 4,138.5 306,852.4 306,852.4 306,852.4 - 
 

 

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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Б-31 “Буман-Олз” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Буман-Олз” ХХК MV-013500 дугаартай лицензийг 2008.04.09 нд 30-н жилийн хугацаатай авсан бөгөөд Дорнод 

аймгийн Матад суманд Хөөт гэдэг газарт нүүрс олборлолтын  үйл ажиллагаа явуулдаг. Мөн XV-009965 

дугаартай хайгуулын  лицензтэй ба уг сумын Цагаан чулуут гэдэг газарт геологийн хайгуул хийж байна. Тус 

компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 

13-р хороолол Даймонд бюлдинг 3-н давхарт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Улс, Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар төлбөр хураамж 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам тамгын газруудаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ компанийн гаргаж зөрүүтэй болон огт 

гаргаж өгөөгүй мэдээллийг дахин хандаж гаргуулж авсан.  

2. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байсан ба компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйг 

нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн татварын 

хэлтэс, Халхгол сумын татварын алба, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын татварын албанд албан 

бичгээр хандахад уг төлбөрийг хүлээн авсан тухайгаа бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн учраас ЗГ талд 

2,163.5 мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан. 

3. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан байсан ба Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа 

гаргаж өгөөгүй байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон 

БОНХ яамнаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 1,975.0 мянган төгрөгөөр  компани талд 2,870.0 

мянган төгрөгөөр нэмж  тохируулсан. 

4. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Дорнод аймгийн ЗДТГ-т хандахад уг хандив хүлээн авч 

Морь барианы газрын Хийморийн хаалга хийхсэн гэдгээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн тул компани талд 

нэмж тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 12-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 

26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 

утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-32 “Бумбат Ресорсес” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075385  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

112,942.4 111,441.5 1,500.9 (1.0) 1,499.9 112,941.4 112,941.4 
                         

-    
  

1.1 Татвар, хураамж 109,442.4 111,441.5 (1,999.1) (1.0) (2,000.1) 109,441.4 109,441.4 
                         

-    
  

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1.0 
 

1.0 (1.0) 
 

- - - 
 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

106,632.2 108,632.3 (2,000.1) 
 

(2,000.1) 106,632.2 106,632.2 - 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 

2,809.2 2,809.2 - 
  

2,809.2 2,809.2 -   

 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    

- 
  

- - -   
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Б-32 “Бумбат Ресорсес” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075385  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  

3,500.0 - 3,500.0 - 3,500.0 3,500.0 3,500.0 -   

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  

3,500.0 
 

3,500.0 
 

3,500.0 3,500.0 3,500.0 - 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  - - - - - - - -   

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    

- 
  

- - -   
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Б-32 “Бумбат Ресорсес” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075385  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 2,700.0 (2,700.0) 2,200.0 (500.0) 2,200.0 2,200.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,200.0 (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 2,200.0 - 2 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 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) - - - 3 

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  112,942.4 114,141.5 (1,199.1) 2,199.0 999.9 115,141.4 115,141.4 -   

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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Б-32 “Бумбат Ресорсес” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Бумбат Ресорсес” ХХК XV-008642 , XV-014358 , XV-014360, XV-015021, XV-014781, XV-014782, XV-014783 

гэсэн дугааруудтай  Хайгуулын 7-н лицензтэй ба Архангай аймгийн Хангай сум, Говь-Алтай аймгийн Цээл, 

Бигэр, Бугат, Төгрөг, Чандмань сумдууд Баянхонгор аймгийн Шинэжинст суманд геологи хайгуулын үйл 

ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: 

Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 2-р хороо Жигүүр гранд Оффис центр 8-н давхарт 801 тоот байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө зөрүүтэй тайлагнасан байсаныг нэгтгэл 

тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлтэй 

тулган шалгахад  үйлчилгээний төлбөр болох 2,000.0 мянган төгрөгийг уг санхүүгийн урсгалд оруулан 

бүртгэсэн байсан тул компани талаас хасч Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 

хөлс гэсэн санхүүгийн урсгалд 2,000.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан .  

2. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Бугат, Цээл, Чандмань сумдууд Баянхонгор аймгийн 

Баянговь, Шинэжинст сумдууд Архангай аймгийн Хангай сум руу хандахад уг барьцааг хүлээн авсан 

эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

3. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Архангай аймгийн 

Хангай суманд хандахад хувь хүнд өгсөн хандив байсан учир хасч тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 

тоон мэдээлэлээ ирүүлж албан бусад геологичоос гарах мэдээлэл болон стандартын хэрэглээ, 

удирдлагын хариуцлагын захидал зэргийг 09 сарын 3 нд èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 

байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон 

нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч 

ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-33. "Бумбат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075652 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

391,934.2 23,028,596.8 (22,636,662.6) 36,936.9 (22,599,725.7) 428,871.1 428,871.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 383,800.5 23,018,023.8 (22,634,223.3) 36,288.9 (22,597,934.4) 420,089.4 420,089.4 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 278,048.5 278,048.5 - 
  

278,048.5 278,048.5 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 66,813.2 66,813.1 0.1 
 

0.1 66,813.2 66,813.2 - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

20,301.5 22,618,236.0 (22,597,934.5) 
 

(22,597,934.5) 20,301.5 20,301.5 - 1 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 18,637.3 18,637.3 - 
  

18,637.3 18,637.3 - 
 

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  

36,288.9 (36,288.9) 36,288.9 
 

36,288.9 36,288.9 - 2 

1.2 Төлбөр 7,257.6 7,905.6 (648.0) 648.0 - 7,905.6 7,905.6 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 7,257.6 7,905.6 (648.0) 648.0 
 

7,905.6 7,905.6 - 3 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 

зурсаны урамшуулал   
- 

  
- - - 

 

1.2.4 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
  

- 
  

- - - 
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Б-33. "Бумбат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075652 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

876.1 1,245.1 (369.0) - (369.0) 876.1 876.1 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж 

504.1 560.6 (56.5) 
 

(56.5) 504.1 504.1 - 4 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

200.0 684.5 (484.5) 
 

(484.5) 200.0 200.0 - 4 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

172.0 
 

172.0 
 

172.0 172.0 172.0 - 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 - 1,422.3 (1,422.3) - (1,422.3) - - - 
 

1.6.1 Торгууль 
 

1,422.3 (1,422.3) 
 

(1,422.3) - - - 5 

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

- 153,468.7 (153,468.7) - (153,468.7) - - - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 153,468.7 (153,468.7) - (153,468.7) - - - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.3 Áóñàä 
 

153,468.7 (153,468.7) 
 

(153,468.7) - - - 6 

2.2 Төлбөр - - - - - - - - 
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Б-33. "Бумбат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075652 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 

- - - - - - - - 
 

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) - - - 
 

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 
 

1,500.0 (1,500.0) 
 

(1,500.0) - - - 7 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-33. "Бумбат" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075652 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 
Нийт дүн 391,934.2 23,183,565.5 (22,791,631.3) 36,936.9 (22,754,694.4) 428,871.1 428,871.1 - 

 

            

            

 
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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Б-33. “Бумбат” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Бумбат” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт ашиглалтын зургаан лиценз эзэмшдэг. Компани 
ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, Сөүлийн гудамж, Түшиг төвийн 3 давхарт 
байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                               

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                          

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа төлбөрийг мянган төгрөгөөр илэрхийлээгүйгээс 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэслэн 
хасч тохируулав.      
 
2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулав. 
 
3. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулав. 
 
4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсөнд АМГ-т төлсөн үйлчилгээний 
хөлс тусгасан ба компани тайландаа илүү тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлийн дагуу тохируулав. Компани гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж орхигдуулсан байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн тохируулав. 
 
5. Торгууль     

Компани анхны тайландаа андуурч дүн тусгасан байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэслэн хасч тохируулав.  
 
6. Бусад       

Компани тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэл тайланд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч тохируулав.     
 
7. Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа тусгасан мөртлөө нэгтгэл тайлангийн явцад хаана, 
хэнд  хандив өгснөө мэдэхгүй байсан тул хасч тохируулав. 
 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                             

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 24-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 10 
дугаар сарын 19-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-34. "Бүүргэнт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2019205 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

103,762.6 87,461.4 16,301.2 12,035.3 28,336.5 115,797.9 115,797.9 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 82,462.6 86,961.4 (4,498.8) 12,499.0 8,000.2 94,961.6 94,961.6 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 11,063.3 11,063.3 - 
  

11,063.3 11,063.3 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 8,000.0 
 

8,000.0 
 

8,000.0 8,000.0 8,000.0 - 1 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

58,861.4 58,861.5 (0.1) 0.1 
 

58,861.5 58,861.5 - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

4,537.9 4,537.7 0.2 
 

0.2 4,537.9 4,537.9 - 
 

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  

12,498.9 (12,498.9) 12,498.9 
 

12,498.9 12,498.9 - 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   

- 
  

- - - 
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Б-34. "Бүүргэнт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2019205 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

1,300.0 - 1,300.0 (963.7) 336.3 336.3 336.3 - 
 

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 

1,300.0 
 

1,300.0 (963.7) 336.3 336.3 336.3 - 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 20,000.0 500.0 19,500.0 500.0 20,000.0 20,500.0 20,500.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 20,000.0 500.0 19,500.0 500.0 20,000.0 20,500.0 20,500.0 - 4 

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

4,545.5 45,170.1 (40,624.6) 12,695.6 (27,929.0) 17,241.1 17,241.1 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 2,545.5 30,474.5 (27,929.0) - (27,929.0) 2,545.5 2,545.5 - 
 

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 587.5 500.5 87.0 
 

87.0 587.5 587.5 - 5 

2.1.3 Áóñàä 
 

28,016.0 (28,016.0) 
 

(28,016.0) - - - 6 

2.2 Төлбөр 2,000.0 14,695.6 (12,695.6) 12,695.6 - 14,695.6 14,695.6 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 2,000.0 14,695.6 (12,695.6) 12,695.6 
 

14,695.6 14,695.6 - 7 
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Б-34. "Бүүргэнт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2019205 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - - - - - - - - 
 

2.4.1 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг 
  

- 
  

- - - 
 

2.5 Бусад - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал - 15,000.0 (15,000.0) 15,000.0 - 15,000.0 15,000.0 - 
 

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 - 15,000.0 (15,000.0) 15,000.0 - 15,000.0 15,000.0 - 
 

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 
 

15,000.0 (15,000.0) 15,000.0 
 

15,000.0 15,000.0 - 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 108,308.1 147,631.5 (39,323.4) 39,730.9 407.5 148,039.0 148,039.0 - 

 

            

            

 ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)       
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Б-34. "Бүүргэнт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2019205 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
Цэвэр зөрүү 
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Б-34. “Бүүргэнт” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Бүүргэнт” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Хүдэр сумдад алт ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг. 
Компани ТЕГ бүртгэлтэй. Компани нь Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Монголын залуучуудын холбооны 
байр, 308 тоотод байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                       

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй ирүүлсэн мэдээлэлдээ тусгасан тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэв. 
 
2.  Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл                            ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 

нэмж тохируулав. 
3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс       

          Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг орхигдуулсан ба ЗГ 
тайландаа СХЗГ-ын сорьцын албанд төлсөн үйлчилгээний хөлс илүү тусгасан байсныг тохируулав. 
4. Торгууль          

     Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа татварын торгуулийг тусгаагүй МХЕГ-т 
төлсөн торгууль тусгасан байсан ба нэгтгэл ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасан. ЗГ 
компанийн ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн МХЕГ-т албан бичиг явуулж, тус газраас ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав. 
5.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    

       Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэлийн явцад нэмж 
тохируулав.  
6. Бусад                

    Компани ХХОАТ тусгасан ба энэ нь нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал тул хасч тохируулав. 
7. Газрын төлбөр                               

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Нийслэлийн газрын албанд албан бичиг явуулж, 
тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
8. 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 мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 20-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-35. "Бэрх ресорсиз" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

211,749.5 208,066.4 3,683.1 1,256.1 7,813.2 213,005.6 215,879.6 (2,874.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 201,399.7 200,730.7 669.0 (1.0) 668.0 201,398.7 201,398.7 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 1.0 40.8 (39.8) (1.0) (40.8) - - - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

194,995.9 195,919.4 (923.5) 
 

(923.5) 194,995.9 194,995.9 - 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 

6,402.8 4,770.5 1,632.3 
 

1,632.3 6,402.8 6,402.8 - 3 

1.2 Төлбөр 3,369.6 3,573.6 (204.0) - 2,604.0 3,369.6 6,177.6 (2,808.0) 
 

1.2.1 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 3,369.6 3,573.6 (204.0) 
 

2,604.0 3,369.6 6,177.6 (2,808.0) 4 
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Б-35. "Бэрх ресорсиз" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

6,980.2 3,762.1 3,218.1 1,257.1 4,541.2 8,237.3 8,303.3 (66.0) 
 

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 

6,664.2 3,388.2 3,276.0 1,255.1 4,531.1 7,919.3 7,919.3 - 5 

1.3.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 316.0 373.9 (57.9) 2.0 10.1 318.0 384.0 (66.0) 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 

3,358.1 2,700.0 658.1 (3,248.1) (2,590.0) 110.0 110.0 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 2,100.0 (2,100.0) - (2,100.0) - - - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
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Б-35. "Бэрх ресорсиз" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Áóñàä 
 

2,100.0 (2,100.0) 
 

(2,100.0) - - - 6 

2.2 Төлбөр 3,358.1 600.0 2,758.1 (3,248.1) (490.0) 110.0 110.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
 

100.0 (100.0) 
 

(100.0) - - - 7 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

500.0 (500.0) 110.0 (390.0) 110.0 110.0 - 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 3,358.1 
 

3,358.1 (3,358.1) 
 

- - - 4 

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) 3,050.0 3,000.0 3,050.0 3,500.0 (450.0) 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - - - 1,550.0 2,000.0 1,550.0 2,000.0 (450.0) 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

- 1,550.0 2,000.0 1,550.0 2,000.0 (450.0) 9 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 500.0 (500.0) 1,500.0 1,000.0 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) 1,500.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 - 10 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-35. "Бэрх ресорсиз" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 215,107.6 211,266.4 3,841.2 1,058.0 8,223.2 216,165.6 219,489.6 (3,324.0) 

 

            

            

 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          (3,324.0) 
Цэвэр зөрүү                                                                                                             (3,324.0) 
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Б-35. “Бэрх ресорсиз” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Бэрх ресорсиз” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сум, Мандал сум, Дорноговь аймгийн Алтанширээ 
сум, Дэлгэрэх сум, Иххэт сум, болон Архангай аймгийн Өгийнуур сум, Хашаат сум, Булган аймгийн 
Гурванбулаг, Ховд аймгийн Булган сум, Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сум, Бугат сум, Улаанхус сум, 
Увс аймгийн Түргэн сум, Наранбулаг сум, Өлгий сум, Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум, Хэнтий 
аймгийн Батширээт сумдад хайгуулын нийт 13 лиценз эзэмшдэг. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар 
дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Тус компани нь Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамъян гүний 
гудамж, Гранд оффис, 8 давхарт 82 тоотод байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                             

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани, ЗГ хоёр тайландаа андуурч тусгасан тул хасч тохируулав. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Ханшийн зөрүү гарсан ба АМГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад гаргаж ирүүлсэн ба ХХҮГ, компани 
хоёр зөрүүтэй мэдээлэл ирүүлсэн тул зөрүү үүсээд байна. ЗГ орон нутгийн хэсэгт давхардуулж 
тусгасныг хасч тохируулав.  
 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
нэмж тохируулсан. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэмж 
тохируулав. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж ХХҮГ, компаниас зөрүүтэй 
мэдээлэл ирсэн тул зөрүү үлдээд байна. 
  

6. Бусад 

Компани ХХОАТ тусгасан ба энэ нь нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал тул хасч тохируулав. 
 

7. Газрын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа буруу дүн тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч тохируулав.  
 

8. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа төлбөрийг тусгаагүй, нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Увс аймгийн Өлгий сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын 
ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

9. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал         

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ЗДТГ, 
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын ЗДТГ, Дорноговь аймгийн Их хэт сумын ЗДТГ, Баян-Өлгий 
аймгийн Сагсай сумын ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын ЗДТГ, Увс аймгийн Өлгий сумын ЗДТГ-
уудад албан бичиг илгээж, тус сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. Булган 
аймгийн Гурванбулаг сумын ЗДТГ, Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ЗДТГ-уудаас компанийн 
ирүүлсэн дүнгээс бага дүн ирсэн тул зөрүү үлдээд байна. 

10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                       

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Дорноговь аймгийн Өргөн сумын ЗДТГ-т 
албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дугээр сарын 03-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, гадаадын ажиллах 
хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж, байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-36. "Бэрх-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2643928 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

108,707.1 - 108,707.1 (34,468.4) 74,238.7 74,238.7 74,238.7 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 92,808.6 - 92,808.6 (31,610.3) 61,198.3 61,198.3 61,198.3 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 5,000.0 
 

5,000.0 
 

5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 19,572.7 
 

19,572.7 
 

19,572.7 19,572.7 19,572.7 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

57,068.6 
 

57,068.6 (31,610.3) 25,458.3 25,458.3 25,458.3 - 3 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

11,167.3 
 

11,167.3 
 

11,167.3 11,167.3 11,167.3 - 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   

- 
  

- - - 
 

1.2 Төлбөр 14,766.5 - 14,766.5 (3,358.1) 11,408.4 11,408.4 11,408.4 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 6,727.7 
 

6,727.7 (3,358.1) 3,369.6 3,369.6 3,369.6 - 5 
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Б-36. "Бэрх-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2643928 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 8,038.8 
 

8,038.8 
 

8,038.8 8,038.8 8,038.8 - 6 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

132.0 - 132.0 - 132.0 132.0 132.0 - 
 

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 
 

100.0 100.0 100.0 - 7 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

32.0 
 

32.0 
 

32.0 32.0 32.0 - 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 1,000.0 - 1,000.0 500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 1,000.0 
 

1,000.0 500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 - 8 

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

14,484.1 - 14,484.1 - 14,484.1 14,484.1 14,484.1 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 8,324.5 - 8,324.5 - 8,324.5 8,324.5 8,324.5 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,298.0 
 

7,298.0 
 

7,298.0 7,298.0 7,298.0 - 9 
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Б-36. "Бэрх-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2643928 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,026.5 
 

1,026.5 
 

1,026.5 1,026.5 1,026.5 - 10 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 6,159.6 - 6,159.6 - 6,159.6 6,159.6 6,159.6 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 324.9 
 

324.9 
 

324.9 324.9 324.9 - 11 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 5,834.7 
 

5,834.7 
 

5,834.7 5,834.7 5,834.7 - 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 - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 31,425.0 - 31,425.0 (15,750.0) 15,675.0 15,675.0 15,675.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 23,825.0 - 23,825.0 (15,750.0) 8,075.0 8,075.0 8,075.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

23,825.0 
 

23,825.0 (15,750.0) 8,075.0 8,075.0 8,075.0 - 13 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 7,600.0 - 7,600.0 - 7,600.0 7,600.0 7,600.0 - 
 

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 7,600.0 
 

7,600.0 
 

7,600.0 7,600.0 7,600.0 - 14 
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Б-36. "Бэрх-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2643928 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 154,616.2 - 154,616.2 (50,218.4) 104,397.8 104,397.8 104,397.8 - 

 

            

            

 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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Б-36. “Бэрх-Уул” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Бэрх-Уул” ХХК нь Хэнтий аймгийн Норовлин, Батноров сумдад алт, Хэрлэн, Батноров сумдад жонш, 
Мөрөн суманд  нүүрс ашиглалтын нийт зургаан лиценз эзэмшдэг.                                                                                
Компани нь Хэнтий аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Тус компани Хэнтий аймаг, Батноров 
сумын 7-р багт байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                            

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

ТЕГ, Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс нь орон нутагт төлсөн уг төлбөрийг давхардуулж тусгасныг 
хасч тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
4.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                               

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    

                           ЗГ тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны 
тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7.Хураамж болон үйлчилгээний хөлс       

    ЗГ АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны 
тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.  Торгууль          

    Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. ЗГ тайландаа МХЕГ-т төлсөн торгууль тусгаагүй ба 
нэгтгэлийн явцад тус газар албан бичиг явуулж, ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
11. Газрын төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

 

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

 

 
12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  

ЗГ тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж 
өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
14. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

ЗГ-ын тайланд Хэнтий аймгийн Норовлин, Бэрх, Батноров, Мөрөн сумдад өгсөн хандив тусгагдсан 
ба компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                     

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 24-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-37. "Бэрэн групп" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

691,878.7 235,840.7 456,038.0 (40,195.7) 415,842.3 651,683.0 651,683.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 634,964.3 194,236.0 440,728.3 (40,295.7) 400,432.6 594,668.6 594,668.6 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 84,112.0 84,102.0 10.0 
 

10.0 84,112.0 84,112.0 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 25,536.7 21,632.5 3,904.2 
 

3,904.2 25,536.7 25,536.7 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 63,684.7 9,872.8 53,811.9 
 

53,811.9 63,684.7 63,684.7 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 1,848.1 
 

1,848.1 
 

1,848.1 1,848.1 1,848.1 - 4 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

289,621.6 
 

289,621.6 
 

289,621.6 289,621.6 289,621.6 - 5 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

51,432.5 195.7 51,236.8 
 

51,236.8 51,432.5 51,432.5 - 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 

118,728.7 78,433.0 40,295.7 (40,295.7) 
 

78,433.0 78,433.0 - 7 

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   

- 
  

- - - 
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Б-37. "Бэрэн групп" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

56,914.4 41,504.7 15,409.7 - 15,409.7 56,914.4 56,914.4 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 34,369.5 38,511.2 (4,141.7) 
 

(4,141.7) 34,369.5 34,369.5 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж 

94.9 143.5 (48.6) 
 

(48.6) 94.9 94.9 - 9 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

22,450.0 2,850.0 19,600.0 
 

19,600.0 22,450.0 22,450.0 - 9 

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 - 100.0 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 
 

100.0 (100.0) 100.0 
 

100.0 100.0 - 10 

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

22,329.7 39,547.7 (17,218.0) - (17,218.0) 22,329.7 22,329.7 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 22,329.7 39,547.7 (17,218.0) - (17,218.0) 22,329.7 22,329.7 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 18,042.7 9,642.7 8,400.0 
 

8,400.0 18,042.7 18,042.7 - 11 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 4,287.0 3,805.0 482.0 
 

482.0 4,287.0 4,287.0 - 12 

2.1.3 Áóñàä 
 

26,100.0 (26,100.0) 
 

(26,100.0) - - - 13 

2.2 Төлбөр - - - - - - - - 
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Б-37. "Бэрэн групп" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 

- - - - - - - - 
 

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 9,600.0 - 9,600.0 - 9,600.0 9,600.0 9,600.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 9,600.0 - 9,600.0 - 9,600.0 9,600.0 9,600.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

9,600.0 
 

9,600.0 
 

9,600.0 9,600.0 9,600.0 - 14 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-37. "Бэрэн групп" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 
Нийт дүн 723,808.4 275,388.4 448,420.0 (40,195.7) 408,224.3 683,612.7 683,612.7 - 

 

            

            

 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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Б-37. “Бэрэн групп” ХХК 
Товч танилцуулга                                                                                                                                                                            

“Бэрэн групп” ХХК нь Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Цэнхэр сумдад төмөр ашиглалтын нэг лиценз, 
Булган аймгийн Гурванбулаг суманд хайгуулын нэг лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус 
компани Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 50-р байранд байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                        

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани уг татварыг ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ гаргаж ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 

2. Гаалийн албан татвар  

Компани уг татварыг ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасан ба ГЕГ-ын ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

 Компани гаалийн НӨАТ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.        
 

4. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèй онцгой албан татвар 

ГЕГ-ын ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт  төлбөр   

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр    

Компани уг төлбөрийг анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл
  

 ЗГ тайландаа тус компанийн салбар компани “Бэрэн майнинг” ХХК-ийн дүнг нэгтгэснийг хасч 
тохируулав. 
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Компани уг хураамжийг тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав.  
 

9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

ЗГ АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу 
тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. ЗГ 
БЗДүүрэгт төлсөн тэмдэгтийн хураамж тусгасан ба компани илүү тусгасан тул хасч тохируулав. 
 

10. Торгууль  

ЗГ торгуулийг анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад МХЕГ-аас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

11. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  
 

12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  
 

13. Бусад 

Компани ХХОАТ тусгасан ба энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн урсгал тул хасч тохируулав. 
   

14.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                              

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг дүнг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  
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Òîäðóóëãà:                                                                                                                  

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 30-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна.. 
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Б-38. "Бэрэн майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

231,413.9 262,651.0 (31,237.1) - (31,237.1) 231,413.9 231,413.9 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 227,039.2 262,588.5 (35,549.3) - (35,549.3) 227,039.2 227,039.2 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 5,434.8 5,434.8 - 
  

5,434.8 5,434.8 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 13,236.2 18,678.2 (5,442.0) 
 

(5,442.0) 13,236.2 13,236.2 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 142,039.2 114,200.0 27,839.2 
 

27,839.2 142,039.2 142,039.2 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð  

71,675.5 (71,675.5) 
 

(71,675.5) - - - 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 

66,329.0 52,600.0 13,729.0 
 

13,729.0 66,329.0 66,329.0 - 4 

1.2 Төлбөр 62.5 62.5 - - - 62.5 62.5 - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-38. "Бэрэн майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 62.5 62.5 - 
  

62.5 62.5 - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

4,312.2 - 4,312.2 - 4,312.2 4,312.2 4,312.2 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 4,312.2 
 

4,312.2 
 

4,312.2 4,312.2 4,312.2 - 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 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 

43,990.1 40,833.7 3,156.4 - 3,156.4 43,990.1 43,990.1 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 9,680.1 9,961.7 (281.6) - (281.6) 9,680.1 9,680.1 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 8,176.1 8,457.7 (281.6) 
 

(281.6) 8,176.1 8,176.1 - 6 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,504.0 1,504.0 - 
  

1,504.0 1,504.0 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
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Б-38. "Бэрэн майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2 Төлбөр 34,310.0 30,872.0 3,438.0 - 3,438.0 34,310.0 34,310.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 2,072.0 2,072.0 - 
  

2,072.0 2,072.0 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 32,238.0 28,800.0 3,438.0 
 

3,438.0 32,238.0 32,238.0 - 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   

- 
  

- - - 
 

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 - 9,600.0 (9,600.0) 50,000.0 40,400.0 50,000.0 50,000.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 9,600.0 (9,600.0) - (9,600.0) - - - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

9,600.0 (9,600.0) 
 

(9,600.0) - - - 8 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - - - 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 
 

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 
  

- 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 9 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-38. "Бэрэн майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
өгсөн 

Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 275,404.0 313,084.7 (37,680.7) 50,000.0 12,319.3 325,404.0 325,404.0 - 

 

            

 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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Б-38. “Бэрэн майнинг” ХХК 
Товч танилцуулга  

“Бэрэн майнинг” ХХК нь Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Өлзийт сумдад төмөр ашиглалтын, 
Төвшрүүлэх суманд хүдэр ашиглалтын нийт гурван лиценз, Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Цэнхэр, 
Өгийнуур сумдад хайгуулын хоёр лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус компани Хан-Уул 
дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 50-р байранд байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар  

Компани анхны тайландаа гаалийн НӨАТ тусгасныг хасч тохируулав.   
 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн НӨАТ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулав. 
 
3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 
 
4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  
 
5. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба ГЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулав 
 
6. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба ТЕГ-аас ирсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
7 .   Ус, рашаан ашигласны төлбөр       
  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба ТЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав. 
8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа тусгасан хэрнээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлэхдээ 
төлөөгүй гэж ирүүлсэн тул хасч тохируулав.  
9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг       
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг         

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын ЗДТГ-т 
албан бичиг явуулж, тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                     

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 11-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-39. "Вестерн проспектор монголия" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 181,457.2 (181,457.2) 21,435.4 (160,021.8) 21,435.4 21,435.4 - 
 

1.1 Татвар, хураамж - 178,107.2 (178,107.2) 21,082.3 (157,024.9) 21,082.3 21,082.3 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 
 

56.0 (56.0) 56.0 
 

56.0 56.0 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð  

164,046.6 (164,046.6) 
 

(164,046.6) - - - 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  

14,004.6 (14,004.6) 21,026.3 7,021.7 21,026.3 21,026.3 - 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   

- 
  

- - - 
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Б-39. "Вестерн проспектор монголия" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

- 3,350.0 (3,350.0) 353.1 (2,996.9) 353.1 353.1 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

106.2 (106.2) 106.2 
 

106.2 106.2 - 4 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

3,243.8 (3,243.8) 246.9 (2,996.9) 246.9 246.9 - 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 

- - - - - - - - 
 

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 - - - - - - - - 
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Б-39. "Вестерн проспектор монголия" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 

- - - - - - - - 
 

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 - 2,470.0 (2,470.0) 2,220.0 (250.0) 2,220.0 2,220.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 220.0 (220.0) 220.0 - 220.0 220.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

220.0 (220.0) 220.0 
 

220.0 220.0 - 5 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 2,250.0 (2,250.0) 2,000.0 (250.0) 2,000.0 2,000.0 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

2,000.0 (2,000.0) 2,000.0 
 

2,000.0 2,000.0 - 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 
 

250.0 (250.0) 
 

(250.0) - - - 6 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-39. "Вестерн проспектор монголия" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 
Нийт дүн - 183,927.2 (183,927.2) 23,655.4 (160,271.8) 23,655.4 23,655.4 - 

 

            

 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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Б-33. “Вестерн Проспектор Монголия” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Вестерн Простектор Монголия” ХХК нь Дорнод аймгийн Дашбалбар суманд ураны хайгуулын 
лиценз эзэмшдэг. Тус компани 100 хувийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани.  
                                          Компани нь Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст 
бүртгэлтэй. Компани Сүхбаатар дүүрэг, Metromall оффис, 9 давхарт байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                    

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-
аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр    

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа салбар компани болох “Эмээлт майнз” ХХК-ийн 
төлбөр тусгасан нь Цөмийн энергийн газраас ирсэн мэдээллээр нотлогдсон тул хасч тохируулав. 
 
3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
НДЕГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа 
дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул 
нэмж тохируулав. 
 
4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс   

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу ГХОГ, ХХҮГ, ГИХАЭГ, ЦЭГ, УБЕГазруудад албан бичиг явуулж, тус газруудаас 
ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани үйлчилгээний хөлсөнд “Эмээлт майнз” ХХК-ийн 
төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав.  
 
5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Дорнод аймгийн Дашбалбар, Сэргэлэн сумдад албан бичиг явуулж, тус сумдын 
ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
6. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг   

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж ГИХАЭГ-т албан бичиг явуулж, тус газрын 
ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ баримт нь байхгүй 
байна андуурч тусгасан байна гэсэн мэдээлэл ирүүлсэн тул хасч тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 27-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
. 
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Б-40. "Гацуурт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2054701 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,944,453.1 1,811,991.5 132,461.6 43,477.0 (3,810.0) 1,987,930.1 1,808,181.5 179,748.6 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,908,108.1 1,786,240.0 121,868.1 41,860.2 (4,315.3) 1,949,968.3 1,781,924.7 168,043.6 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 168,435.6 168,435.5 0.1 
 

0.1 168,435.6 168,435.6 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 245,634.4 305,437.0 (59,802.6) 
 

(59,802.6) 245,634.4 245,634.4 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 686,618.3 610,874.1 75,744.2 (20,257.1) 55,487.1 666,361.2 666,361.2 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

254,063.3 362,947.6 (108,884.3) 108,884.3 
 

362,947.6 362,947.6 - 3 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

174,852.4 174,852.3 0.1 
 

0.1 174,852.4 174,852.4 - 
 

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 

378,504.1 163,693.5 214,810.6 (46,767.0) 
 

331,737.1 163,693.5 168,043.6 4 

1.2 Төлбөр 21,383.2 17,690.4 3,692.8 1,296.8 1,404.0 22,680.0 19,094.4 3,585.6 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð 

21,383.2 17,690.4 3,692.8 1,296.8 1,404.0 22,680.0 19,094.4 3,585.6 5 
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Б-40. "Гацуурт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2054701 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

14,561.8 6,238.5 8,323.3 153.0 356.9 14,714.8 6,595.4 8,119.4 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 3,377.0 3,153.1 223.9 153.0 376.9 3,530.0 3,530.0 - 6 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

8,119.4 
 

8,119.4 
  

8,119.4 - 8,119.4 7 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

3,065.4 3,085.4 (20.0) 
 

(20.0) 3,065.4 3,065.4 - 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 400.0 1,822.6 (1,422.6) 167.0 (1,255.6) 567.0 567.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 400.0 1,822.6 (1,422.6) 167.0 (1,255.6) 567.0 567.0 - 8 

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

35,665.6 130,693.8 (95,028.2) 40,986.3 (20,145.2) 76,651.9 110,548.6 (33,896.7) 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 29,036.2 18,197.1 10,839.1 1,439.4 12,278.5 30,475.6 30,475.6 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 16,760.0 2,760.0 14,000.0 
 

14,000.0 16,760.0 16,760.0 - 9 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 12,276.2 15,437.1 (3,160.9) 1,439.4 (1,721.5) 13,715.6 13,715.6 - 10 
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Б-40. "Гацуурт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2054701 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

татвар 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 6,629.4 109,269.1 (102,639.7) 27,639.2 (41,103.8) 34,268.6 68,165.3 (33,896.7) 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 6,629.4 54,936.5 (48,307.1) 12,639.2 (1,771.2) 19,268.6 53,165.3 (33,896.7) 11 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

51,632.6 (51,632.6) 15,000.0 (36,632.6) 15,000.0 15,000.0 - 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  

2,700.0 (2,700.0) 
 

(2,700.0) - - - 7 

2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс 

- 3,227.6 (3,227.6) 11,907.7 8,680.1 11,907.7 11,907.7 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
 

3,227.6 (3,227.6) 11,907.7 8,680.1 11,907.7 11,907.7 - 7 

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 - 115,252.0 (115,252.0) 109,849.5 (5,402.5) 109,849.5 109,849.5 - 
 

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 - 115,252.0 (115,252.0) 109,849.5 (5,402.5) 109,849.5 109,849.5 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

7,575.0 (7,575.0) 1,000.0 (6,575.0) 1,000.0 1,000.0 - 13 

3.2.2 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

85,000.0 (85,000.0) 89,000.0 4,000.0 89,000.0 89,000.0 - 13 

3.2.4 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

18,452.0 (18,452.0) 19,849.5 1,397.5 19,849.5 19,849.5 - 13 
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Б-40. "Гацуурт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2054701 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

4,225.0 (4,225.0) 
 

(4,225.0) - - - 13 

3.2.8 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 1,980,118.7 2,057,937.3 (77,818.6) 194,312.8 (29,357.7) 2,174,431.5 2,028,579.6 145,851.9 

 

            

 ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их         145,851.9 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их- 
Цэвэр зөрүү                                                                                       145,851.9 
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Б-40. “Гацуурт” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Гацуурт” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Ерөө сумд, Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Нарийн тээл 
сумд, Архангай аймгийн Цэнхэр сум, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумдад алт ашиглалтын нийт 18 
лиценз эзэмшдэг ба Дорноговь аймгийн Өргөн суманд хайгуулын гурван лицэнз эзэмшдэг. Компани 
ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус компани Баянгол дүүрэг, 19-р хороо, 59-р байр, 76 
тоотод байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү              

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар                        

       

Компани анхны тайландаа гаалийн НӨАТ тусгасныг хасч ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав.  

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                     

 ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны 
тайландаа уг татварыг гаалийн албан татварт оруулж дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.  

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр   

                            ЗГ тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав.  
4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад хасч тохируулав. Компани нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу тусгасан ба дахин компанид 
хандсан боловч хариу ирүүлээгүй учир зөрүү үлдээд байна.   
5.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    

                           ЗГ, компани хоёр анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад нэмж тохируулсан ба ХХҮГ, компани хоёроос зөрүүтэй мэдээлэл ирсэн тул зөрүү үүсээд 
байна.  
6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                                                      

ЗГ, компани хоёр анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад Гаалийн 
ерөнхий газрын ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                       

ЗГ АМГ, СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани дэлгэрэнгүй ирүүлсэн мэдээлэлдээ 
тусгаагүй учир нягтлан бодогчид дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү 
үлдээд байна. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг компани илүү 
тусгасныг хасч тохируулав. Компани орон нутгийн ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй тул хасч тохируулав. Орон 
нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамжийг ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.   
8. Торгууль          

                        Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т 
албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 
анхны тайландаа жолоочийн торгууль тусгасныг тодруулах боломжгүй тул хасч тохируулав.  
9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                                   

Компани ОҮИТБСАА-нд анхны өгсөн тайландаа Налайх дүүрэгт төлсөн татвар тусгаагүйгээс анхны 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн нэмж 
тохируулав.   
10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                           
    

ЗГ анхны тайландаа Өвөрхангай, Төв аймгуудад төлсөн татвар тусгаагүй байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тус аймгуудын ЗДТГ-т албан 
бичиг явуулж, ирсэн хариу мэдээллийн дагуу тохируулав.  Компани тайландаа хувь хүний нэрээр 
төлөгдсөн татвар тусгасныг хасч тохируулав. 
11. Газрын төлбөр         

     

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан байсан ба компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв 
аймгийн ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, СХДүүргийн Газрын алба, Хан-Уул 
дүүргийн Газрын албадад албан бичиг явуулсны дагуу тус газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. 

12.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр        
   

 ЗГ уг төлбөрийг анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани тайландаа “ГБНБ” компанийн төлбөр тусгасныг хасч 
тохируулав.  
13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг                                                 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн СХДүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэлд албан 
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бичиг явуулж,  тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. КомпаниТББ, хувь хүнд өгсөн 
хандив тусгасныг хасч тохируулав. 

Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                               

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ 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 сумын 
ЗДТГ, Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус ЗДТГ-уудаас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  

 
Бусад байгууллагд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани хувь хүнд өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав.  
 
Òîäðóóëãà:                                                

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 11-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэл, гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, газрын төлбөр дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү 
үлдээд байна. 
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Б-41 “ГБНБ” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2615797 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

332,213.1 - 332,213.1 114,209.5 446,422.6 446,422.6 446,422.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 327,708.4 - 327,708.4 114,209.5 441,917.9 441,917.9 441,917.9 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   17,810.5 
 

17,810.5 
 

17,810.5 17,810.5 17,810.5 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

278,800.5 
 

278,800.5 114,209.5 393,010.0 393,010.0 393,010.0 - 2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

5,305.2 
 

5,305.2 
 

5,305.2 5,305.2 5,305.2 - 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 

25,792.2 
 

25,792.2 
 

25,792.2 25,792.2 25,792.2 - 4 

 1.2 Төлбөр  119.0 - 119.0 - 119.0 119.0 119.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- 
  

- - 
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Б-41 “ГБНБ” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2615797 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  119.0 
 

119.0 
 

119.0 119.0 119.0 - 5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

4,385.7 - 4,385.7 - 4,385.7 4,385.7 4,385.7 -   

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  

4,385.7 
 

4,385.7 
 

4,385.7 4,385.7 4,385.7 - 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  

21,498.4 - 21,498.4 - 21,498.4 21,498.4 21,498.4 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  924.9 - 924.9 - 924.9 924.9 924.9 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

924.9 
 

924.9 
 

924.9 924.9 924.9 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   
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Б-41 “ГБНБ” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2615797 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр  20,573.5 - 20,573.5 - 20,573.5 20,573.5 20,573.5 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  4,144.0 
 

4,144.0 
 

4,144.0 4,144.0 4,144.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  16,429.5 
 

16,429.5 
 

16,429.5 16,429.5 16,429.5 - 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 
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  2,880.0 - 2,880.0 14,000.0 16,880.0 16,880.0 16,880.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,880.0 - 2,880.0 - 2,880.0 2,880.0 2,880.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

2,880.0 
 

2,880.0 
 

2,880.0 2,880.0 2,880.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 14,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 -   

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  

  
- 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 11 
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Б-41 “ГБНБ” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2615797 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

 
Тодотгол  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 - 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  356,591.5 - 356,591.5 128,209.5 484,801.0 484,801.0 484,801.0 -   
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Б-41 “ГБНБ” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“ГБНБ” ХХК Булган аймгийн Бүрэгхангайс суманд Баруун зах цаг гэдэг газар олборлолтын үйл ажиллагаа 

явуулдаг. Ашиглалтын 1 лицензтэй компани юм. Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. 

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 20-р хороо 2-р цахилгаан станцын ард “Гацуурт” 

компанийн байранд  байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл ТЕГ -с ирүүлсэн мэдээлэлтэй зөрүүтэй ирсэн учраас дахин хандахад 1,600.0 

мянган төгрөг Баянгол дүүргийн татварт төлсөн байна гэж ирүүлсэн тул компани талд нэмж тохируулсан.  

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан мөн компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйг нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүйг дахин хандахад ЗГ-ын дүнтэй 

тохирч ирсэн учраас компани талд 393,010.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.     

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд газрын төлбөр гэж задалсан байсаныг АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

тохируулсан. 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд мөн тусгаагүй байсаныг компани талд дахин хандахад  Булган аймагт 

2011.05.11 төлсөн байна гэж гаргаж өгсөн нь ЗГ-ын дүнтэйгээ тохирч байгаа учраас компани талд нэмж 

тохируулсан. 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 2,600.0 

мянган төгрөгөөр гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд гаргаж өгсөн компани руу дахин хандахад   1,785.7 

мянган төгрөгөөр нэмэгдэж ЗГ-ын дүнтэйгээ тохирч ирсэн  учраас компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дахин 

хандахад гаргаж өгсөн мэдээлэл ТЕГ-тай тохирч байгаа тул 2 талын мэдээлэлд үндэслэн нэмж 

тохируулсан.   

8. Газрын төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон БОНХЯам-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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11. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа,  компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  Булган аймгийн цагдаагын газарт хандахад 

уг хандивыг авсан нь нотлогдсон тул ЗГ талд 1,000.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

12. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд 

хандахад компанийн мэдээлэлтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 13,000.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

 

       Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 05-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 

26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 

утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-42 “Геомин” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2866773 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй 

зөрүү,цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

285,388.7 - 285,388.7 (9,335.0) 276,053.7 276,053.7 276,053.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 278,473.7 - 278,473.7 (8,535.0) 269,938.7 269,938.7 269,938.7 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   4,328.5 
 

4,328.5 
 

4,328.5 4,328.5 4,328.5 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  126,268.8 
 

126,268.8 
 

126,268.8 126,268.8 126,268.8 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

15,971.0 
 

15,971.0 (8,535.0) 7,436.0 7,436.0 7,436.0 - 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 

131,905.4 
 

131,905.4 
 

131,905.4 131,905.4 131,905.4 - 4 

 1.2 Төлбөр  3,415.0 - 3,415.0 - 3,415.0 3,415.0 3,415.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-42 “Геомин” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2866773 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй 

зөрүү,цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

3,369.6 
 

3,369.6 
 

3,369.6 3,369.6 3,369.6 - 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    

- 
  

- - -   

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  45.4 
 

45.4 
 

45.4 45.4 45.4 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

3,500.0 - 3,500.0 (800.0) 2,700.0 2,700.0 2,700.0 -   

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  

3,500.0 
 

3,500.0 (800.0) 2,700.0 2,700.0 2,700.0 - 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  - - - - - - - -   

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

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

1,968.2 - 1,968.2 - 2,568.2 1,968.2 2,568.2 (600.0)   
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Б-42 “Геомин” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2866773 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй 

зөрүү,цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,968.2 - 1,968.2 - 1,968.2 1,968.2 1,968.2 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,968.2 
 

1,968.2 
 

1,968.2 1,968.2 1,968.2 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  - - - - 600.0 - 600.0 (600.0)   

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
 

600.0 - 600.0 (600.0)   

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  - - - - - - - -   

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - -   

 2.5 Бусад  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 550.0 550.0 550.0 550.0 -   

 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  - - - 550.0 550.0 550.0 550.0 -   
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Б-42 “Геомин” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2866773 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй 

зөрүү,цэвэр 

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  
  

- 550.0 550.0 550.0 550.0 - 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  287,356.9 - 287,356.9 (8,785.0) 279,171.9 278,571.9 279,171.9 (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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Б-42. “Геомин” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Геомин” ХХК Баян-Өлгий аймгийн Сагсай, Буянт, Улаанхус сумдад мөн Дорноговь аймгийн Сайншандад Дээд 

Улаагчин, Мушгуу, Түшлэгт гэдэг газар хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг. Хайгуулын 3-н лицензтэй компани 

юм. Тус компани нь Сонгинохайрхан дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот 

Сонгинохайрхан дүүргийн  -р хороо Драгон төвийн ард Интер ХХК байранд 8-н давхарт 806 тоот байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.    

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд мөн гаргаж өгөөгүй тул компани руу дахин хандахад "Басис" ХХК нэр дээр байдаг 

лицензийг уг компанийн нэрээр төлсөн байсан тул ЗГ талаас 8,535.04 мянган төгрөгийн төлбөрийг хасч 

тохируулсан. 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  ГИХАЭГ-т хандахад дүн тохирч ирсэн тул компани талд нэмж 

тохируулсан. 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд мөн гаргаж өгөөгүй тул компани руу дахин хандахад "Басис" ХХК нэр дээр байдаг 

лицензийг уг компанийн нэрээр төлсөн байсан тайланг хянахтай холбогдон гарсан 800.0 мянган 

төгрөгийн төлбөрийг ЗГ талаас  хасч тохируулсан.  

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.    

8. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж нэгтгэл тайлангийн явцад 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баян-Өлгий аймагт хандахад уг хандивыг авсан нь тодорхой 

болсон тул ЗГ талд 550.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 05-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 

сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 

руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
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Энэ компанийн хувьд ЗГ тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйг 

нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баян-Өлгий аймгийн татварт 

хандахад уг татварыг аваагүй байна гэсэн хариу өгсөн. Компани тал руу дахин хандахад төлсөн нь 

нотлогдсон ба (анхан шатны баримтаа өгсөн) тул дараах зөрүү үүссэн байна.    
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Б-43 “Гоби консолидетед” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426952 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

224,594.9 240,566.0 (15,971.1) 15,971.1 - 240,566.0 240,566.0 -   

1.1 Татвар, хураамж 210,279.6 228,024.5 (17,744.9) 17,744.9 - 228,024.5 228,024.5 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   620.0 693.0 (73.0) 73.0 
 

693.0 693.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

209,659.6 227,331.5 (17,671.9) 17,671.9 
 

227,331.5 227,331.5 - 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    

- 
  

- - -   
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Б-43 “Гоби консолидетед” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426952 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

14,315.3 12,541.5 1,773.8 (1,773.8) - 12,541.5 12,541.5 -   

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  

14,315.3 11,486.3 2,829.0 (2,829.0) 
 

11,486.3 11,486.3 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

1,055.2 (1,055.2) 1,055.2 
 

1,055.2 1,055.2 - 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  - - - - - - - -   

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  
  

- 
  

- - -   
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Б-43 “Гоби консолидетед” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426952 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
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  - 4,675.0 (4,675.0) 4,175.0 - 4,175.0 4,675.0 (500.0)   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 4,175.0 (4,175.0) 4,175.0 - 4,175.0 4,175.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

4,175.0 (4,175.0) 4,175.0 
 

4,175.0 4,175.0 - 5 

 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  
  

- 
  

- - -   
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Б-43 “Гоби консолидетед” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426952 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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)   

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  224,594.9 245,241.0 (20,646.1) 20,146.1 - 244,741.0 245,241.0 (500.0)   

 

 

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      (500.0) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (500.0) 
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Б-43 “Гоби консолидетед” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Гоби консолидетед” ХХК Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Бигэр, Цогт, Халиун, Шарга, Тайшир, Есөнбулаг, Дэлгэр, 

Цээл, Чандмань гэсэн 10-н сумдад Баянхонгор аймгийн Шинэжинст суманд хайгуулын үйл ажиллагаа 

явуулдаг. Хайгуулын 18-н лицензтэй компани юм. Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг 100 хувь 

гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн  2-р хороо 

Жигүүр Гранд Оффис центр 8-н давхарт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Анхны нэгтгэлээр ЗГ-ын дүн компанийн дүнгээс дутуу байсан ба Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар дүүргийн татварт албан бичгээр  хандахад 

төлөгдсөн эсэхээ албан бичгээр бидэнд ирүүлсэн тул компани ЗГ талд 73.0 төгрөгийг нэмж тохируулсан.     

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байсаныг АМГ-т дахин хандахад "Гоби коул энд энержи" ХХК 

лицензийн төлбөрт оруулсан бүртгэсэн  байсаныг уг компаниас хасч ЗГ талд 17,671.9 мянган төгрөгөөр 

нэмж тохируулсан. 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны нэгтгэлээр ЗГ-ын дүн компанийн дүнгээс илүү байсан ба Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн АМГ-т хандахад компанийн ирүүлсэн мэдээлэлтэй тохирсон 

мэдээлэл ирүүлсэн тул 2,829.0 мянган төгрөгийг илүү тусгасан гэж үзэн ЗГ талаас хасч тохируулсан.  

4. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн  ГИХАЭГ-аас тодруулахад уг төлбөрийг хүлээн авснаа албан бичгээр ирүүлсэн тул 

ЗГ талд нэмж тохируулсан.    

5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст сум, Говь-Алтай аймгийн Халиун, 

Цээл, Төгрөг, Дэлгэр, Цогт, Бигэр, Есөнбулаг сумдуудад хандахад хүлээн авснаа бидэнд албан бичгээр 

гаргаж өгсөн буюу компанийн дүнтэй тохирч ирсэн учир ЗГ талд 4,175.0 мянган төгрөгөөр нэмж 

тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 

сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 

руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Энэ компанийн хувьд ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай  аймгийн Эрдэнэ суманд албан бичгээр хандахад уг суманд өгсөн 500.0 

мянган төгрөгийн  хандивыг аваагүй гэсэн хариу өгсөн. Компани тал руу дахин хандахад төлбөрийн анхан 

шатны баримт болон холбогдох гэрээ материалыг хамт явуулсан Уг шалтгаанаас болж дараах зөрүү 

үүссэн байна. 
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Б-44 “Гоби коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,015,422.5 991,502.5 23,920.0 (3,484.0) 20,436.0 1,011,938.6 1,011,938.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 975,967.9 959,404.7 16,563.2 (3,684.8) 12,878.4 972,283.1 972,283.1 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   5,728.0 1,855.0 3,873.0 
 

3,873.0 5,728.0 5,728.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                12,273.0 12,191.7 81.3 
 

81.3 12,273.0 12,273.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  63,157.2 60,475.8 2,681.4 
 

2,681.4 63,157.2 63,157.2 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   5,224.1 
 

5,224.1 
 

5,224.1 5,224.1 5,224.1 - 4 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

1,200.0 1,500.0 (300.0) 1,318.6 1,018.6 2,518.6 2,518.6 - 5 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

631,502.5 625,715.4 5,787.1 (5,787.1) 
 

625,715.4 625,715.4 - 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 

256,883.1 257,666.8 (783.7) 783.7 
 

257,666.8 257,666.8 - 7 

 1.2 Төлбөр  25,767.6 25,767.6 - - - 25,767.6 25,767.6 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

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

 

Б-44 “Гоби коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  20,217.6 20,217.6 - 
  

20,217.6 20,217.6 -   

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  5,550.0 5,550.0 - 
  

5,550.0 5,550.0 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

13,687.0 5,880.6 7,806.4 (248.8) 7,557.6 13,438.3 13,438.3 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  43.2 82.0 (38.8) 
 

(38.8) 43.2 43.2 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 130.0 130.0 130.0 130.0 - 9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

13,643.8 4,910.1 8,733.7 (1,267.3) 7,466.5 12,376.6 12,376.6 - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

888.5 (888.5) 888.5 
 

888.5 888.5 - 11 

 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  - 449.6 (449.6) 449.6 - 449.6 449.6 -   

1.6.1  Торгууль  
 

449.6 (449.6) 449.6 
 

449.6 449.6 -   

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

8,528.5 20,515.2 (11,986.7) 11,646.7 - 20,175.2 20,515.2 (340.0)   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,343.2 3,343.2 - - - 3,343.2 3,343.2 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  520.4 520.4 - 
  

520.4 520.4 -   
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217 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-44 “Гоби коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,822.8 2,822.8 - 
  

2,822.8 2,822.8 -   

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  4,888.5 16,587.9 (11,699.4) 11,699.4 - 16,587.9 16,587.9 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  4,470.3 15,142.3 (10,672.0) 10,672.0 
 

15,142.3 15,142.3 - 12 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  299.6 1,445.6 (1,146.0) 1,146.0 
 

1,445.6 1,445.6 - 13 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - -   

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

118.6 
 

118.6 (118.6) 
 

- - - 14 

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  

296.8 584.1 (287.3) (52.7) - 244.1 584.1 (340.0)   

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  50.8 130.0 (79.2) 79.2 
 

130.0 130.0 - 15 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

246.0 454.1 (208.1) (131.9) 
 

114.1 454.1 (340.0)   

 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  71,502.0 199,599.5 (128,097.5) 120,596.4 10,721.6 192,098.4 210,321.1 (18,222.7)   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 7,775.0 (7,775.0) 7,775.0 - 7,775.0 7,775.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

7,775.0 (7,775.0) 7,775.0 
 

7,775.0 7,775.0 - 16 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  71,502.0 191,824.5 (120,322.5) 112,821.4 10,721.6 184,323.4 202,546.1 (18,222.7)   

3.2.1 Яам, агентлагт өгсөн  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

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

 

Б-44 “Гоби коул энд энержи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол   

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  15,000.0 119,730.0 (104,730.0) 71,730.0 (18,000.0) 86,730.0 101,730.0 (15,000.0)   

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  56,252.0 61,367.2 (5,115.2) 26,054.2 23,439.0 82,306.2 84,806.2 (2,500.0)   

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  250.0 10,227.3 (9,977.3) 15,037.2 5,782.6 15,287.2 16,009.9 (722.7)   

3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

500.0 (500.0) 
 

(500.0) - - -   

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

   Нийт дүн  1,095,453.0 1,211,617.2 (116,164.2) 128,759.2 31,157.6 1224212.16 1,242,774.8 (18,562.6)   

 

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      (18,562.6) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (18,562.6) 
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219 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-44 “Гоби коул энд энержи” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

“Гоби коул энд энержи” ХХК Говь-Алтай аймгийн Чандмань суманд Зээгт, Шар хоолой газарт нүүрс олборлолт 

явуулж Төгрөг, Дэлгэр, Халиун, Есөнбулаг, Бигэр, сумдуудад хайгуул,  Баянхонгор аймгийн Шинэжинст суманд 

Хонгор гэдэг газарт нүүрс олборлолт мөн  Баянговь, Баянлиг, Бууцагаан, Хүрээмарал, сумдад хайгуул 

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд хайгуулын ажил тус тус явуулж байна. Ашиглалтын 4-н лиценз 

Хайгуулын 28-н лицензтэй компани юм. Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг. 

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн  2-р хороо Жигүүр Гранд Оффис центр 8-н давхарт 

байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа зөрүүтэй тайлагнасан байсан ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд мөн дутуу ирүүлсэн байсаныг компани тал 

руу дахин хандахад ЗГ дүнтэй тохирч ирсэн учир  3,873.0  мянган төгрөгөөр компани талд нэмж 

тохируулсан.   

2. Гаалийн  албан татвар  

Анхны нэгтгэлдээ ЗГ-ын дүн компанийн дүнгээс зөрүүтэй тусгагдсан байсан ба Нэгтгэл тайлангийн явцад 

ирүүлсэн компанийн дэлгэнгүй мэдээлэлээр 81.3 мянган төгрөг дутуу тугагдсан нь ханшийн зөрүү байсан 

тул компани талд нэмж ЗГ-ын дүнд үндэслэн тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд өгсөн тайландаа зөрүүтэй тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд мөн дутуу ирүүлсэн байсаныг компани тал руу дахин хандахад ЗГ 

дүгнэй тохирч ирсэн учир  2,681.4 мянган төгрөгөөр компани талд нэмж тохируулсан.   

4. Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд бас ирүүлээгүйг дахин хандахад ирүүлсэнийг ТЕГ-с ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн тохируулсан.   

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн ОҮИТБСА-ын  албанд 1,018.6 төгрөгөөр дутуу илэрхийлсэнийг компани талд нэмж мөн Говь-

Алтай аймагт хандахад компанийн явуулсан мэдээлэлтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 1,318.6 мянган төгрөг 

нэмж тохируулсан. 

6. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     

ЗГ анхны тайландаа тусгахдаа илүү буюу "Гоби консолидетед" ХХК -ийн 17,671.9 мянган төгрөгийн 

төлбөрийг оруулсан бүртгэсэн байсаныг АМГ-ын мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас хасч тохируулсан. Мөн 

11,884.8 мянган төгрөгийн төлбөрийг компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн АМГ-т хандахад уг 

төлбөрийг авсан тодорхой болсон тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа 783.7 мян төг-р дутуу тусгасан байсаныг компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

болон НДЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

8. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

ЗГанхны  тайландаа 43.2 тусгасан компани талаас 54.04 гэж ирсэн зөрүү 10.8 гарсаныг матераиллаг бус 

гэж үзэн ЗГ талын дүнгээр тохируулсан  ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 82.0 гэж 

тайлагнасан тул зөрүү 38.8 тохируулга хийгдсэн. 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны  талдаа тусгаагүйг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хүлээн авсан 

газруудад хандахад  Говь-Алтайгаас 60.0 мянган төгрөг ,Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумаас 70.0 
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мянган төгрөгийг хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр мэдээлээ ирүүлсэн учир ЗГ талд нэмж 

тохируулсан. 

 

10. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа 7,466.5 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасаныг нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. Мөн ЗГ 

тайландаа илүү тусгасаныг  АМГ-с ирүүлсэн мэдээллийг компани тал руу дахин хандахад зарим 

төлбөрийг төлөөгүй гэсэн хариу ирүүлсэн учраас 1,267.3 мянган төгрөгийг илүү тайлагнасан гэж үзэн ЗГ 

талаас хасч тохируулсан. 

11. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны талдаа тусгаагүйг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ГИХАЭГ, ХХҮГ-т 

хандахад зөрүү тохирч ирсэн учраас ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

12. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын ЗДТГ-т хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан 

бичгээр ирүүлсэн буюу компанийн явуулсан мэдээлэлтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 10.672.0 мянган 

төгрөг нэмж тохируулсан. 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Говь-Алтай  аймагийн Бигэр суманд  хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр 

ирүүлсэн буюу компанийн явуулсан мэдээлэлтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 1,146.0 мянган төгрөг нэмж 

тохируулсан. 

14. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа андуурч бүртгэсэн байсаныг ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэл болон компаний дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд тусгаагүй байсан учир андуурч бүртгэсэн гэж үзэн ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

15. Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Баянхонгор, Говь-Алтай  аймагт хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн буюу 

компанийн явуулсан мэдээлэлтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 79.2 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.     

16. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баянговь, Баянлиг, Баян-Өндөр, Хүрээмарал сум Говь-Алтай аймгийн 

Чандмань, Бигэр, Халиун, Дэлгэр, Төгрөг, Есөнбулаг сумдууд Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд 

хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн буюу команийн дүнтэй тохирч ирсэн тул 

ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 

сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 

руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс: Говь-алтай аймагт төлсөн усны 

төлбөрийг энэ хэсэгт оруулан бүртгэсэн байсан ба  Баянхонгор, Өмнөговь аймгуудаас 54.1 мянган 

төгрөгийн газрын гэрчилгээнтий үнэ орсон харин Говь-Алтай аймгийн Зээгтийн уурхайн хураамж 60.0 

мянгөн төгрөгөөр орсон гэсэн хариу ирүүлсэнийг ЗГ талаас 131.9 мянган төгрөгөөр хасч тохируулсан. 

 Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг: ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд  үндэслэн Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь аймгуудаас хариу ирэхэд 

Баянхонгор аймагаас 15,000.0 мянган төгрөгийн хандивын баримт ирээгүй учраас уг зөрүү үүссэн болно. 
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Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 18,000.0 мянган төгрөгөөр илүү тусгасаныг 

компани талаас хасч тохируулсан. 

 Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг: Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө, 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн  Баянхонгорт 50,806.2  мянган төгрөгийн, Говь-Алтайд 32,000.0 мянган төгрөгийн,  

Дундговьд 2,000.0 мянган төгрөгийн хандив өгсөн гэж тайлагнасаныг аймагуудад хандахад Баянхонгор 

Шинэжинст сум мэдээлэл бүгд тохирч, Говь-Алтай-500.0 мянган төгрөг Дундговь-2,000.0 мянган төгрөгөөр 

хариу ирүүлээгүй учраас дараах зөрүү үүсч байна. 

 Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив дэмжлэг: ЗГ тайландаа дутуу ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа 

мөн дутуу гаргаж өгсөн байсан. Нэгтгэл  тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

хандив өгсөн аймагуудад хандахад Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум мэдээлэл ирүүлээгүй, 

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст мэдээлэл тохирч ирсэн учраас ЗГ талд 15,037.2 мянган төгрөгөөр нэмж 

тохируулсан. Харин  Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум мэдээлэл ирээгүй учраас уг зөрүү үүссэн. 
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Б-45 “Гоби энержи партнерс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

609,140.7 805,850.7 (196,710.0) 111,260.2 (85,449.8) 720,400.9 720,400.9 -   

1.1 Татвар, хураамж 160,749.7 107,171.6 53,578.1 (139,027.9) (85,449.8) 21,721.8 21,721.8 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
 

85,449.8 (85,449.8) 
 

(85,449.8) - - - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                44,871.9 
 

44,871.9 (44,871.9) 
 

- - - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  94,231.1 
 

94,231.1 (94,231.1) 
 

- - - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

21,646.7 21,721.8 (75.1) 75.1 
 

21,721.8 21,721.8 - 4 

 1.2 Төлбөр  448,391.0 697,471.0 (249,080.0) 249,080.0 - 697,471.0 697,471.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-45 “Гоби энержи партнерс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

148,742.4 148,742.4 - 
  

148,742.4 148,742.4 -   

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

50,376.6 50,376.6 - 
  

50,376.6 50,376.6 -   

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл   

249,070.0 (249,070.0) 249,070.0 
 

249,070.0 249,070.0 - 5 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

249,272.0 249,272.0 - 
  

249,272.0 249,272.0 -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
 

10.0 (10.0) 10.0 
 

10.0 10.0 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- 1,208.1 (1,208.1) 1,208.1 - 1,208.1 1,208.1 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - -   

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

65.0 (65.0) 65.0 
 

65.0 65.0 - 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

1,143.1 (1,143.1) 1,143.1 
 

1,143.1 1,143.1 - 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  

333.3 133,215.1 (132,881.8) 123,952.0 (8,929.8) 124,285.3 124,285.3 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  333.3 9,263.1 (8,929.8) - (8,929.8) 333.3 333.3 -   
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Б-45 “Гоби энержи партнерс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

333.3 333.3 - 
  

333.3 333.3 -   

2.1.3  Áóñàä  
 

8,929.8 (8,929.8) 
 

(8,929.8) - - - 9 

 2.2 Төлбөр  - 123,952.0 (123,952.0) 123,952.0 - 123,952.0 123,952.0 -   

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 
дэмжлэг   

123,952.0 (123,952.0) 123,952.0 
 

123,952.0 123,952.0 - 10 

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  18,321.6 43,502.6 (25,181.0) 1,395.6 (23,785.4) 19,717.2 19,717.2 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 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) - - - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  18,321.6 18,321.6 - 1,395.6 1,395.6 19,717.2 19,717.2 -   

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  18,321.6 18,321.6 - 1,395.6 1,395.6 19,717.2 19,717.2 - 12 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   
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Б-45 “Гоби энержи партнерс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5301467 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  627,795.6 982,568.4 (354,772.8) 236,607.8 (118,165.0) 864,403.4 864,403.4 -   

 

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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Б-45 “Гоби энержи партнерс” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

“Гоби энержи партнерс” ХХК Дорноговь аймагт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.  Тус компани 

нь Үндэсний татварын ерөнхий газарт  харъяалагддаг ба Швейцарын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай компани 

юм . Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо Баруун сэлбэ 5/5 байранд  байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхөдөө буруу дүнгээр тайлагнасан байсан ба нэгтгэл 

тайлаангын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ТЕГ мэдээлэлтэй тохируулж үзэн дараахи 

тохируулгыг хийлээ.  

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ гаргаж өгөөгүй байсаныг дахин тодруулахад туслан гүйцэтгэгч 

компани болох “Синопек Монголиа” ХХК-ийн  нэрийн өмнөөс төлсөн байсан тул уг татварыг ЗГ талаас 

хасч тохируулсан.     

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ гаргаж өгөөгүй байсаныг ТЕГ-с дахин тодруулахад 2011 оны тайланд 

тусгаагүй гэсэн тайлбар өгсөн тул ЗГ талаас хасч тохируулсан 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байсаныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 

шимтгэл 

ЗГ тайландаа тусгаагүй байсаныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Газрын Тосны 

Газраас  ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ тайландаа тусгаагүй байсаныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с  ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ талд тусгаагүй байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ТЕГ-с 

ирсэн  мэдээлэлтэй тулган шалгахад компанийн дүнтэй тохирч байгаа тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ талд тусгаагүй байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  

ГИХАЭГ, ГХЯ хандахад ирүүлсэн визний үйлчилгээний төлбөр компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул ЗГ-т 

нэмж тохируулсан 

9. Орон нутгийн төсөвт төлсөн бусад татвар, төлбөр, хураамж 

         ОҮИТБСА-ын  албанд нэгтгэгдэх санхүүгийн урсгал биш буюу ХХОАТ тул компани талаас хасч 

тохируулсан. 

10. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсаныг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь 

аймагт хандахад хүлээн авсан нь нотлогпсон тул ЗГ талд нэмж тохируулсан.   

11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани өмнөх оны мэдээллийг тайлагнасан байсан тул хасч тохируулсан. 

12. Яам төр захиргааны байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  
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Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ГТГ-т хандахад хандив хүлээн 

авсан нь нотлогдож байгаа тул ЗГ болон компани талд нэмж тохируулсан.    

 

 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 05-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 

26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 

утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-46 “Гоби эксплорэйшн” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2785129 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

527,561.3 - 527,561.3 (12,505.6) 515,055.7 515,055.7 515,055.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 518,781.2 - 518,781.2 (12,505.6) 506,275.6 506,275.6 506,275.6 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   184,382.0 
 

184,382.0 
 

184,382.0 184,382.0 184,382.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                18,609.7 
 

18,609.7 
 

18,609.7 18,609.7 18,609.7 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  159,070.1 
 

159,070.1 
 

159,070.1 159,070.1 159,070.1 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

37,295.8 
 

37,295.8 (12,505.6) 24,790.2 24,790.2 24,790.2 - 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 

119,423.6 
 

119,423.6 
 

119,423.6 119,423.6 119,423.6 - 5 

 1.2 Төлбөр  14.2 - 14.2 - 14.2 14.2 14.2 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-46 “Гоби эксплорэйшн” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2785129 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  14.2 
 

14.2 
 

14.2 14.2 14.2 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

8,765.9 - 8,765.9 - 8,765.9 8,765.9 8,765.9 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  34.2 
 

34.2 
 

34.2 34.2 34.2 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

8,731.7 
 

8,731.7 
 

8,731.7 8,731.7 8,731.7 - 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  - - - - - - - -   

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   
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Б-46 “Гоби эксплорэйшн” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2785129 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

3,150.3 - 3,150.3 - 3,150.3 3,150.3 3,150.3 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,950.3 - 2,950.3 - 2,950.3 2,950.3 2,950.3 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  653.5 
 

653.5 
 

653.5 653.5 653.5 - 9 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,296.8 
 

2,296.8 
 

2,296.8 2,296.8 2,296.8 - 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  
  

- 
  

- - -   

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  

200.0 - 200.0 - 200.0 200.0 200.0 -   

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - -   

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

200.0 
 

200.0 
 

200.0 200.0 200.0 - 11 

 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  20,000.0 - 20,000.0 30,500.0 50,500.0 50,500.0 50,500.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - -   
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Б-46 “Гоби эксплорэйшн” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2785129 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  20,000.0 - 20,000.0 30,500.0 50,500.0 50,500.0 50,500.0 -   

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  20,000.0 
 

20,000.0 30,500.0 50,500.0 50,500.0 50,500.0 - 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  550,711.6 - 550,711.6 17,994.4 568,706.0 568,706.0 568,706.0 -   

 

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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Б-46 “Гоби эксплорэйшн” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Гоби эксплорэйшн” ХХК Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Баянгол сум Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сум Сүхбаатар 

аймгийн Асгат сум Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумдад  хайгуулын ажил явуулж байна. Хайгуулын 6-н 

лицензтэй компани юм. Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: 

Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн  1-р хороо Варети бизнес центрийн 3-н давхарт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу гаргаж өгсөныг компани руу дахин хандахад   ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэлтэй 

тохирч ирсэн тул компани талд 2,435.5 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.   

2. Гаалийн  албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөрүүтэй байсан тул  Компани руу буцаж хандсан хариу 39,080.4 мянган төгрөгөөр 

ирүүлж ЗГ-н дүнтэй тохирч байгаа тул компани талд нэмж тохируулсан.    

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөрүүтэй байсан тул  Компани руу буцаж 12,505.6 мянган төгрөгөөр төлөгдсөн 

төлбөр нь "Балинтолгой майнинг" ХХК дээр шилжсэн байсан тул ЗГ талаас хасч  харин компани талд 

24,790.2 мянган төгрөгөөр  нэмж тохируулсан.. 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд бас ирүүлээгүйг  Компани руу буцаж хандсан хариу 119,423.6 мянган төгрөгөөр 

ирүүлж     ЗГ-н дүнтэй тохирч байгаа тул компани талд нэмж тохируулсан.  

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 

7. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн  компани талд нэмж тохируулсан. 

 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ, ХХҮГ, ГИХАЭГ-т  ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулсан. 

9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд бас ирүүлээгүйг  Компани руу буцаж хандсан хариу 2,296.8 мянган төгрөгөөр 

ирүүлж  ЗГ-н дүнтэй тохирч байгаа тул компани талд нэмж тохируулсан. 
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11. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

12. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ тайландаа дутуу тусгасан компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул суманд 

хандахад ЗДТГ-20,000.0 мянган төгрөг Сургууль-10,000.0 мянган төгрөг авсан нь тодорхой болсон ЗГ 

талд 10,000.0 компани 30,000.0 мянган төгрөгийг талд нэмж тохируулсан. Мөн хөвсгөл аймагт ойн 

хандивт өгсөн 20,000.0 мянгөн төгрөгийн хандив Сүхбаатар аймгийн Халзан суманд өгсөн 500.0 мянган 

төгрөгийн хандив нь нотлогдож байгаа тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 

       Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 

26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу 

утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-47 “Голден Гоби майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5340624 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 146,429.8 (146,429.8) 146,429.8 - 146,429.8 146,429.8 -   

1.1 Татвар, хураамж - 141,679.8 (141,679.8) 141,679.8 - 141,679.8 141,679.8 -   

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  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

141,679.8 (141,679.8) 141,679.8 
 

141,679.8 141,679.8 - 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    

- 
  

- - -   
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Б-47 “Голден Гоби майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5340624 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
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) 4,750.0 - 4,750.0 4,750.0 -   

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   

4,750.0 (4,750.0) 4,750.0 
 

4,750.0 4,750.0 - 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  
  

- 
  

- - -   
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Б-47 “Голден Гоби майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5340624 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 858.5 (858.5) 858.5 - 858.5 858.5 -   

 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  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  - 858.5 (858.5) 858.5 - 858.5 858.5 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

858.5 (858.5) 858.5 
 

858.5 858.5 - 3 

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  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,600.0 (1,600.0) 1,600.0 - 1,600.0 1,600.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,350.0 (1,350.0) 1,350.0 - 1,350.0 1,350.0 -   

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
 

1,350.0 (1,350.0) 1,350.0 
 

1,350.0 1,350.0 - 4 
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Б-47 “Голден Гоби майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5340624 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

шилжүүлсэн дүн  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 250.0 (250.0) 250.0 - 250.0 250.0 -   

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  
 

250.0 (250.0) 250.0 
 

250.0 250.0 - 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  - 148,888.3 (148,888.3) 148,888.3 - 148,888.3 148,888.3 -   

 

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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Б-47 “Голден Гоби майнинг” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Голден гоби майнинг” ХХК Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан, Өмнөговь аймгийн Номгон, Хүрмэн, Баяндалай 

сумдад хайгуулын ажил явуулж байна. Хайгуулын 5-н лицензтэй компани юм. Тус компани нь Хан-Уул 

дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн  8-р хороо Сэнтрал 

Тауэр 9-н давхарт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсанаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 

2. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсанаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан.. 

3. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн. Өмнөговь аймгийн Хүрмэн, Баяндалай суманд хандахад хүлээн авсан 

эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн учраас ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэнийг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн. Өмнөговь аймгийн Сүхбаатар суманд хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан 

бичгээр ирүүлсэн учраас ЗГ талд нэмж тохируулсан 

5. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэнийг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан 

бичгээр ирүүлсэн учраас ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 

сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 

руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-48. "Голден крос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5200881 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

406,987.0 419,535.8 (12,548.8) 12,105.5 (443.3) 419,092.5 419,092.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 395,271.0 404,792.2 (9,521.2) 8,260.4 (1,260.8) 403,531.4 403,531.4 - 
 

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 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

377,068.9 385,329.3 (8,260.4) 8,260.4 
 

385,329.3 385,329.3 - 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 

18,202.1 19,462.9 (1,260.8) 
 

(1,260.8) 18,202.1 18,202.1 - 2 

1.2 Төлбөр - 
 

- 2,527.2 2,527.2 2,527.2 2,527.2 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
  

- 2,527.2 2,527.2 2,527.2 2,527.2 - 3 
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Б-48. "Голден крос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5200881 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

11,716.0 14,743.6 (3,027.6) 1,317.9 (1,709.7) 13,033.9 13,033.9 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 75.0 75.0 75.0 75.0 - 4 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

11,716.0 14,743.6 (3,027.6) 1,242.9 (1,784.7) 12,958.9 12,958.9 - 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 

175.0 200.0 (25.0) (175.0) (200.0) - - - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - - - - - - - - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
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Б-48. "Голден крос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5200881 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар   

- 
  

- - - 
 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр - 200.0 (200.0) - (200.0) - - - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

200.0 (200.0) 
 

(200.0) - - - 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   

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс 

175.0 - 175.0 (175.0) - - - - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

175.0 
 

175.0 (175.0) 
 

- - - 4 

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 - 2,500.0 (2,500.0) 2,500.0 - 2,500.0 2,500.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 2,500.0 (2,500.0) 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 
 

2,500.0 2,500.0 - 6 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-48. "Голден крос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5200881 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 407,162.0 422,235.8 (15,073.8) 14,430.5 (643.3) 421,592.5 421,592.5 - 

 

            

            

 
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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Б-48. “Голден крос” ХХК 
Товч танилцуулга      

“Голден крос” ХХК нь Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Төмөрбулаг, Шинэ-Идэр сумд, Завхан аймгийн 
Баянхайрхан, Сонгино сумд, Увс аймгийн Зүүнхангай, Зүүнговь, Тэс, Өндөрхангай, Давст, Сагил, 
Түргэн, Наранбулаг сумдад хайгуулын арван лиценз эзэмшдэг. Компани нь Баянгол дүүргийн 
татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Чингэлтэй дүүрэг, Баруун Сэлбэ, Аризона төв, 3-р давхар, 33 
тоотод байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                   

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулав.  
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа илүү тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу хасч тохируулав. 
  

3. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

ЗГ, компани хоёр тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ХХҮГ, компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг үндэслэн ГИХАЭГ, ХХҮГ, ЧДТХ, ГХЯ, ГХОГ, УБЕГ-уудад албан бичиг явуулж тус 
газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани үйлчилгээний хөлсөнд гадààäûí 
мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. ЗГ андуурч орон нутгийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав.  
 

5. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компанийн төлсөн төлбөр данс буруу хийгдсэн учир буцаагдсан байсан тул хасч тохируулав.  
 

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал       

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Наранбулаг, Түргэн, Зүүнговь, 
Өндөрхангай, Зүүнхангай, Давст, Сагил, Тэс  сумдын ЗДТГ, Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр, 
Төмөрбулаг, Бүрэнтогтох сумдын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж, тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              

 Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 25-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
. 
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Б-49 “Голден сий петролиум” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5117291 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

756,849.9 - 756,849.9 39,683.7 796,533.6 796,533.6 796,533.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 160,003.4 - 160,003.4 - 160,003.4 160,003.4 160,003.4 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                45,960.6 
 

45,960.6 
 

45,960.6 45,960.6 45,960.6 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  96,517.4 
 

96,517.4 
 

96,517.4 96,517.4 96,517.4 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

17,525.4 
 

17,525.4 
 

17,525.4 17,525.4 17,525.4 - 3 

 1.2 Төлбөр  589,340.5 - 589,340.5 39,683.7 629,024.2 629,024.2 629,024.2 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð    
- 

  
- - -   
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Б-49 “Голден сий петролиум” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5117291 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  217,101.6 
 

217,101.6 39,669.2 256,770.8 256,770.8 256,770.8 - 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  

203,684.0 
 

203,684.0 
 

203,684.0 203,684.0 203,684.0 - 5 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

79,429.0 
 

79,429.0 
 

79,429.0 79,429.0 79,429.0 - 6 

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  

89,111.8 
 

89,111.8 
 

89,111.8 89,111.8 89,111.8 - 7 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  14.1 
 

14.1 14.5 28.6 28.6 28.6 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

7,506.0 - 7,506.0 - 7,506.0 7,506.0 7,506.0 -   

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  

7,506.0 
 

7,506.0 
 

7,506.0 7,506.0 7,506.0 - 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  - - - - - - - -   

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   
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Б-49 “Голден сий петролиум” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5117291 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

2,833.7 - 2,833.7 418.5 3,252.2 3,252.2 3,252.2 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  333.7 - 333.7 418.5 752.2 752.2 752.2 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

333.7 
 

333.7 418.5 752.2 752.2 752.2 - 9 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  2,500.0 - 2,500.0 - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,500.0 
 

2,500.0 
 

2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 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  

- - - - - - - -   

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  52,755.0 - 52,755.0 13,562.6 66,317.6 66,317.6 66,317.6 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  28,385.0 - 28,385.0 - 28,385.0 28,385.0 28,385.0 -   
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Б-49 “Голден сий петролиум” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5117291 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

28,385.0 
 

28,385.0 
 

28,385.0 28,385.0 28,385.0 - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  24,370.0 - 24,370.0 13,562.6 37,932.6 37,932.6 37,932.6 -   

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

24,370.0 
 

24,370.0 13,562.6 37,932.6 37,932.6 37,932.6 - 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    

- 
  

- - -   

3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

   Нийт дүн  812,438.6 - 812,438.6 53,664.8 866,103.4 866,103.4 866,103.4 -   

 

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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Б-49 “Голден сий петролиум” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Голден сий петролиум” ХХК Дорноговь аймгийн Өргөө суманд Газрын тосны  хайгуулын ажил явуулж байна. 

Тус компани нь Үндэсний  татварын ерөнхий газар харъяалагддаг. 2007 оны 02 сарын 02 ны өдөр бүтээгдэхүүн 

хуваах гэрээ хийсэн. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул  дүүргийн  11-р хороо Галт Гарьд ХХК байр 3-н 

давхарт байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð             

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлээгүй байсаныг компани тал руу буцаж хандан, ирүүлсэн мэдээлэлд 

болон ГЕГ-н мэдээнд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ ирүүлээгүй байсаныг компани тал руу буцаж хандан ирүүлсэн мэдээлэлд болон ГЕГ-т дахин 

хандаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авсанаар компани талд нэмж тохируулагдсан. 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулсан. 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

ЗГ анхны тайландаа 39,669.2 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан мөн компани ОҮИТБСА-ын албанд 

тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГИХАЭГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

5. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тулган шалгахад 303.2 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн нь 

ханшийн зөрүү байсан тул компани талд нэмж тохируулсан. 

6. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тулган шалгахад 118.3 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн нь 

ханшийн зөрүү байсан тул компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд 88,979.1 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

Ханшын зөрүүнээс үүссэн 132.7 төгрөгийг компани тал дээр нэмэн ЗГ талын дүнгээр тохируулсан.. 

8. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлээгүй байсаныг компани тал руу буцаж хандан тохируулсан. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ ирүүлээгүй байсаныг компани тал руу буцаж хандан  тохируулсан. ЗГ тайландаа аймаг орон 

нутгын төсөвт төлсөн татварыг оруулаагүй байсаныг аймаг орон нутгаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

нэмж тохируулсан 

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
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Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ ирүүлээгүй байсаныг компани тал руу буцаж хандан ирүүлсэн мэдээлэлд болон Дорноговь 

аймгийн Өргөн, Алтанширээ сумдад албан бичгээр хандахад хүлээн авсан нь нотлогдсон тул компани 

талд нэмж тохируулсан. 

11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон БОНХЯам-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талд нэмж тохируулсан. 

12. Яам агентлагт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайланд дутуу тусгагдсан компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсаныг  

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ГТГ болон ГХОГ-т 

хандахад уг хандивыг авсан анхан шатны баримт болон албан бичгээр бидэнд ирүүлсэн тул ЗГ талд 

13,562.6 мянган төгрөгөөр хасч компани талд 37,932.6 мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан. 

 

      Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. Ирүүлсэн мэдээлэл хангалтгүй байсан тул компани тал руу дахин дахин хандаж 

мэдээллийг гаргуулж авч байсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 

авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 

компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-50. "Гүнбилэг гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5215757 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

90,706.7 66,962.9 23,743.8 - 64.0 90,706.7 67,026.9 23,679.8 
 

1.1 Татвар, хураамж 66,432.2 66,962.9 (530.7) - (250.0) 66,432.2 66,712.9 (280.7) 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 15.0 
 

15.0 
  

15.0 - 15.0 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

250.0 (250.0) 
 

(250.0) - - - 2 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

995.2 1,290.9 (295.7) 
  

995.2 1,290.9 (295.7) 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 

65,422.0 65,422.0 - 
  

65,422.0 65,422.0 - 
 

1.2 Төлбөр 22,015.9 - 22,015.9 - 7.0 22,015.9 7.0 22,008.9 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð 

22,008.9 
 

22,008.9 
  

22,008.9 - 22,008.9 4 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-50. "Гүнбилэг гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5215757 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 5 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

1,258.6 - 1,258.6 - 307.0 1,258.6 307.0 951.6 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 6 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

1,251.6 
 

1,251.6 
 

300.0 1,251.6 300.0 951.6 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 1,000.0 - 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 8 

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

2,848.0 1,898.0 950.0 - 2,750.0 2,848.0 4,648.0 (1,800.0) 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 98.0 98.0 - - - 98.0 98.0 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 98.0 98.0 - 
  

98.0 98.0 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
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Б-50. "Гүнбилэг гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5215757 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2 Төлбөр 2,750.0 - 2,750.0 - 2,750.0 2,750.0 2,750.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 900.0 
 

900.0 
 

900.0 900.0 900.0 - 9 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,600.0 
 

1,600.0 
 

1,600.0 1,600.0 1,600.0 - 10 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

250.0 
 

250.0 
 

250.0 250.0 250.0 - 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 

- 1,800.0 (1,800.0) - - - 1,800.0 (1,800.0) 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
 

1,800.0 (1,800.0) 
  

- 1,800.0 (1,800.0) 7 

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 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 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 30,000.0 - 12 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-50. "Гүнбилэг гоулд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5215757 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 123,554.7 68,860.9 54,693.8 - 32,814.0 123,554.7 101,674.9 21,879.8 

 

            

            

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

        

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс 
их 

21,879.8 
        

 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүнгээс их 

- 
        

 
Цэвэр зөрүү 

 
21,879.8 
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Б-50. “Гүнбилэг гоулд” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Гүнбилэг гоулд” ХХК нь Төв аймгийн Борнуур суманд алт ашиглалтын нэг лиценз, хайгуулын хоёр 
лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Баянгол дүүрэг, Гранд плаза, 703 тоотод 
байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                     

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мөн уг татварын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй бөгөөд 
дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.  

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийг андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð   

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг төлбөрийг ирүүлээгүй 
ба дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.        

4. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мөн уг төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй 
бөгөөд дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ТЕГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
6. Гаалийн үйлчилгээний хөлс 

ГЕГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс   

ЗГ АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн 
мэдээлэлдээ дутуу тусгасан. Компанид дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул 
зөрүү үлдээд байна. Компани орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамжийг дэлгэрэнгүй 
ирүүлсэн мэдээлэлдээ тусгаагүй ба дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү 
үлдээд байна.  

8. Торгууль  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг торгуулийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мөн уг торгуулийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй 
бөгөөд дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.  

9. Газрын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав.  

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав.  

11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрт андуурч тусгасныг нэмж тохируулав. 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа Төв аймгийн Борнуур сумын ЗДТГ-т өгсөн хандив тусгасан ба компанийн 
нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 
Òîäðóóëãà:                                                                              

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 11-ны өдөр  ирүүлсэн байна. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой дахин холбогдсон 
боловч дахин тодруулга явуулахгүй, утсаар удаа дараа залгахад хариу өгөхгүй байсан.         
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Энэ компанийн хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, улсын төсвийн õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
төлбөр, яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, торгууль, орон нутгийн 
төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-51. "Гүнбилэг трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

100,577.6 43,037.9 57,539.7 - 7.1 100,577.6 43,045.0 57,532.6 
 

1.1 Татвар, хураамж 70,149.0 40,637.9 29,511.1 - 0.1 70,149.0 40,638.0 29,511.0 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 750.0 
 

750.0 
  

750.0 - 750.0 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 0.1 
 

0.1 
 

0.1 0.1 0.1 - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

34,761.0 6,000.0 28,761.0 
  

34,761.0 6,000.0 28,761.0 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 

34,637.9 34,637.9 - 
  

34,637.9 34,637.9 - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-51. "Гүнбилэг трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

22,269.4 1,400.0 20,869.4 - 7.0 22,269.4 1,407.0 20,862.4 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 3 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

22,262.4 1,400.0 20,862.4 
  

22,262.4 1,400.0 20,862.4 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 8,159.2 1,000.0 7,159.2 - - 8,159.2 1,000.0 7,159.2 
 

1.6.1 Торгууль 8,159.2 1,000.0 7,159.2 
  

8,159.2 1,000.0 7,159.2 5 

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

9,600.0 9,615.0 (15.0) - - 9,600.0 9,615.0 (15.0) 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 15.0 (15.0) - - - 15.0 (15.0) 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
 

15.0 (15.0) 
  

- 15.0 (15.0) 6 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 9,600.0 9,600.0 - - - 9,600.0 9,600.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 9,600.0 9,600.0 - 
  

9,600.0 9,600.0 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 
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Б-51. "Гүнбилэг трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 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 - 5,732.5 (5,732.5) - (5,732.5) - - - 
 

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 - 5,732.5 (5,732.5) - (5,732.5) - - - 
 

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 
 

5,732.5 (5,732.5) 
 

(5,732.5) - - - 7 

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 110,177.6 58,385.4 51,792.2 - (5,725.4) 110,177.6 52,660.0 57,517.6 
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Б-51. "Гүнбилэг трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

        

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 57,517.6 

        

 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүнгээс их 

- 
        

 
Цэвэр зөрүү 

 
57,517.6 
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Б-51. “Гүнбилэг трейд” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Гүнбилэг трейд” ХХК нь Төв аймгийн Борнуур сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумдад алт 
ашиглалтын нэг лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Баянгол дүүрэг, Гранд плаза, 
703 тоотод байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                     

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мөн уг татварын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй бөгөөд 
дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.  
 
2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð   

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ уг төлбөрийг мөн дутуу 
ирүүлсэн ба дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.      
   
3. Гаалийн үйлчилгээний хөлс 

ГЕГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс   

ЗГ АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн 
мэдээлэлдээ дутуу тусгасан. Компанид дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул 
зөрүү үлдээд байна.  
 
5. Торгууль  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг торгуулийг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мөн уг торгуулийн дүнг дутуу ирүүлсэн бөгөөд дахин 
тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.  
 
6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа тусгасан бөгөөд нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад уг 
татварын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй. Иймд дахин тодруулга явуулсан боловч хариу 
ирүүлээгүй тул зөрүү үлдээд байна.  
 
7. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа тусгасан бөгөөд нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй. Иймд дахин тодруулга явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй тул 
зөрүү үлдээд байна.  
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                  

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 11-ны өдөр  ирүүлсэн байна. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой дахин холбогдсон 
боловч дахин тодруулга явуулахгүй, утсаар удаа дараа залгахад хариу өгөхгүй байсан.         
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Энэ компанийн хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, торгууль, автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар дээр шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үлдээд байна. 
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Б-52 “Гурван зам” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5026628 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

409,138.6 - 409,138.6 - 409,138.6 409,138.6 409,138.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 379,677.3 - 379,677.3 (57,610.3) 322,067.0 322,067.0 322,067.0 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   38,661.4 
 

38,661.4 (3,085.2) 35,576.2 35,576.2 35,576.2 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                62,449.3 
 

62,449.3 
 

62,449.3 62,449.3 62,449.3 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  228,591.1 
 

228,591.1 (54,525.1) 174,066.0 174,066.0 174,066.0 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

16,832.3 
 

16,832.3 
 

16,832.3 16,832.3 16,832.3 - 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 

33,143.2 
 

33,143.2 
 

33,143.2 33,143.2 33,143.2 - 5 

 1.2 Төлбөр  128.5 - 128.5 - 128.5 128.5 128.5 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-52 “Гурван зам” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5026628 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  128.5 
 

128.5 
 

128.5 128.5 128.5 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

185.0 - 185.0 - 185.0 185.0 185.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  185.0 
 

185.0 
 

185.0 185.0 185.0 - 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  29,147.8 - 29,147.8 57,610.3 86,758.1 86,758.1 86,758.1 -   

1.6.1  Торгууль  29,147.8 
 

29,147.8 57,610.3 86,758.1 86,758.1 86,758.1 - 8 
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262 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-52 “Гурван зам” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5026628 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

8,392.2 - 8,392.2 - 8,392.2 8,392.2 8,392.2 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,359.7 - 3,359.7 - 3,359.7 3,359.7 3,359.7 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,978.1 
 

1,978.1 
 

1,978.1 1,978.1 1,978.1 - 9 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,381.6 
 

1,381.6 
 

1,381.6 1,381.6 1,381.6 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  5,032.5 - 5,032.5 - 5,032.5 5,032.5 5,032.5 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  5,032.5 
 

5,032.5 
 

5,032.5 5,032.5 5,032.5 - 11 

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  - - - - - - - -   

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    

- 
  

- - -   
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                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-52 “Гурван зам” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5026628 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 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  417,530.8 - 417,530.8 - 417,530.8 417,530.8 417,530.8 -   

 

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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Б-52 “Гурван зам” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Гурван зам” ХХК 2011.06.28 нд уг лицензийг 40 жилийн ашиглах хугацаатайгаар авсан бөгөөд Өмнөговь 

аймгийн Ноён суманд Банзат хайрхан гэдэг газарт олборлолтын үйл ажиллагаа  явуулж байна. Тус компани нь 

Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар  дүүргийн 8-р хороо 

Жи Би Центр байр 7-н давхарт 702 тоотод байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн àëáàí òàòâàð, төлбөр, хураамж, торгууль              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй мөн ЗГ тайландаа зарим санхүүгийн 

урсгалуудыг андуурч тусгасанаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн холбогдох яам агентлаг, газар, төр захиргааны байгууллагад 

хандаж тулган шалгахад Баянгол дүүргийн татварт хяналт шалгалтаар 3,085.2 мянган төгрөгийг орлогын 

албан татварт, 54,525.1 мянган төгрөгийг НӨАТ-т оруулан бичсэнийг уг урсгалуудын ЗГ талаас хасч 

Торгууль хэсэгт нэмж талд тохируулсан. Мөн дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн мэдээллийг компани талд нэмж 

тохируулсан болно. 

 

        Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дугаар сарын 5-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. Ирүүлсэн мэдээлэл хангалтгүй байсан тул компани тал руу дахин дахин хандаж 

мэдээллийг гаргуулж авч байсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 

авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 

компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 

 

 

 

 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-53. "Гурван төхөм" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2086166 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

269,771.5 - 269,771.5 58.2 269,829.7 269,829.7 269,829.7 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 267,057.7 - 267,057.7 - 267,057.7 267,057.7 267,057.7 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 19,606.6 
 

19,606.6 
 

19,606.6 19,606.6 19,606.6 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 1,269.9 
 

1,269.9 
 

1,269.9 1,269.9 1,269.9 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 2,666.9 
 

2,666.9 
 

2,666.9 2,666.9 2,666.9 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

182,477.9 
 

182,477.9 
 

182,477.9 182,477.9 182,477.9 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

8,531.8 
 

8,531.8 
 

8,531.8 8,531.8 8,531.8 - 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 

52,504.6 
 

52,504.6 
 

52,504.6 52,504.6 52,504.6 - 6 

1.2 Төлбөр 24.5 - 24.5 58.2 82.7 82.7 82.7 - 
 

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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Б-53. "Гурван төхөм" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2086166 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 24.5 
 

24.5 58.2 82.7 82.7 82.7 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

1,689.3 - 1,689.3 - 1,689.3 1,689.3 1,689.3 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

1,682.3 
 

1,682.3 
 

1,682.3 1,682.3 1,682.3 - 9 

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 - 1,000.0 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 - 10 

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

30,182.8 - 30,182.8 (1,111.1) 29,071.7 29,071.7 29,071.7 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 3,792.6 - 3,792.6 138.9 3,931.5 3,931.5 3,931.5 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 2,212.2 
 

2,212.2 
 

2,212.2 2,212.2 2,212.2 - 11 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,580.4 
 

1,580.4 138.9 1,719.3 1,719.3 1,719.3 - 12 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 26,390.2 - 26,390.2 (1,250.0) 25,140.2 25,140.2 25,140.2 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 7,140.2 
 

7,140.2 
 

7,140.2 7,140.2 7,140.2 - 13 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 19,250.0 
 

19,250.0 (1,250.0) 18,000.0 18,000.0 18,000.0 - 14 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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Б-53. "Гурван төхөм" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2086166 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 8,373.0 - 8,373.0 1,831.6 10,204.6 10,204.6 10,204.6 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 6,990.0 - 6,990.0 - 6,990.0 6,990.0 6,990.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

6,990.0 
 

6,990.0 
 

6,990.0 6,990.0 6,990.0 - 15 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 1,383.0 - 1,383.0 1,831.6 3,214.6 3,214.6 3,214.6 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,383.0 
 

1,383.0 1,831.6 3,214.6 3,214.6 3,214.6 - 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 308,327.3 - 308,327.3 778.7 309,106.0 309,106.0 309,106.0 - 

 

            

 
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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Б-53. “Гурван төхөм” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Гурван төхөм” ХХК нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд алт ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг.                                        
Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус компани Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, 15-р хороолол, 47-р байр, 1 
тоотод байладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                         

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба ГЕГ-
ын ирүүлсэн  мэдээллийн дагуу тохируулав.   

 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн 

 
5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                               

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр                                                           

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. ЗГ тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад нэмж тохируулав.                

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж        

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба ГЕГ-
ын ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.       
                                                                  

9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                 

ЗГ анхны тайландаа СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан. Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны 
тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2011 оны 
тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.                           

10. Торгууль          

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.        
       

 11. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                            

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.            
                                      

12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                        

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. ЗГ тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.  
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13. Газрын төлбөр          

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.        
                     

14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                   

 Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. ТЕГ нэгтгэлдээ өөр татвар төлөгчийн төлбөр оруулсныг 
хасч тохируулав.  
                       

15. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

 
16. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлсэн ба ЗГ тайландаа дутуу 
тусгасан тул Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ЗДТГ, БЗДүүргийн 4-р хорооны ЗДТГ-уудад албан бичиг 
явуулж, тус ЗДТГ-уудаас ирсэн хариу мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 
Òîäðóóëãà:                                                   

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 14-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-54 “Дадизи юиан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

 

 

№ 

5179173 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

276,877.3 - 276,877.3 83,181.4 360,058.7 360,058.7 360,058.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 248,411.0 - 248,411.0 86,182.9 334,593.9 334,593.9 334,593.9 -   

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  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

201,093.3 
 

201,093.3 86,182.9 287,276.2 287,276.2 287,276.2 - 1 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

3,242.3 
 

3,242.3 
 

3,242.3 3,242.3 3,242.3 - 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 

44,075.4 
 

44,075.4 
 

44,075.4 44,075.4 44,075.4 - 3 

 1.2 Төлбөр  21,852.0 - 21,852.0 - 21,852.0 21,852.0 21,852.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  21,852.0 
 

21,852.0 
 

21,852.0 21,852.0 21,852.0 - 3 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-54 “Дадизи юиан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

 

 

№ 

5179173 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

6,614.3 - 6,614.3 (3,001.5) 3,612.8 3,612.8 3,612.8 -   

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  

6,240.3 
 

6,240.3 (3,001.5) 3,238.8 3,238.8 3,238.8 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

374.0 
 

374.0 
 

374.0 374.0 374.0 - 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  

33,476.1 - 33,476.1 4,247.0 42,835.1 37,723.1 42,835.1 (5,112.0)   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  422.4 - 422.4 - 5,534.4 422.4 5,534.4 (5,112.0)   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   
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Б-54 “Дадизи юиан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

 

 

№ 

5179173 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

422.4 
 

422.4 
 

5,534.4 422.4 5,534.4 (5,112.0)   

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  33,053.7 - 33,053.7 - 33,053.7 33,053.7 33,053.7 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  14,952.0 
 

14,952.0 
 

14,952.0 14,952.0 14,952.0 - 3 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  18,101.7 
 

18,101.7 
 

18,101.7 18,101.7 18,101.7 - 3 

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  

- - - 35.0 35.0 35.0 35.0 -   

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 35.0 35.0 35.0 35.0 - 3 

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  - - - 4,212.0 4,212.0 4,212.0 4,212.0 -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 4,212.0 4,212.0 4,212.0 4,212.0 - 3 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  15,250.0 - 15,250.0 - 15,250.0 15,250.0 15,250.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  7,250.0 - 7,250.0 - 7,250.0 7,250.0 7,250.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

7,250.0 
 

7,250.0 
 

7,250.0 7,250.0 7,250.0 - 3 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  8,000.0 - 8,000.0 - 8,000.0 8,000.0 8,000.0 -   

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   
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Б-54 “Дадизи юиан” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

 

 

№ 

5179173 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 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  325,603.4 - 325,603.4 87,428.4 418,143.8 413,031.8 418,143.8 (5,112.0)   

 

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      (5,112.0) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (5,112.0) 
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Б-54 “Дадизи юиан” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Дадизи юиан” ХХК Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд MV-000399 дугаартай лицензийг  1995.12.28 нд  30 

жилийн ашиглах MV-009817 дугаартай лицензийг  2005.05.18 нд мөн 30-н жил MV-015449 лицензийг  

2010.02.02 30-н жилийн  хугацаатайгаар авсан өнөөг хүртэл алтны шороон ордыг ашигласаар байна. Мөн 

хайгуулын 2 лицензтэй ба уг ордод Хар ямаат, Шарын гол, Бурхантын хөндийд хайгуул хийсээр байна. Тус 

компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол  дүүргийн 1-р 

хороо үндсэн хуулийн гудамж Рокмон оффис центр 405 тоот өрөөнд байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр              

ЗГ-ын анхны тайландаа зөрүүтэй тусгагдсан байсан ба Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж 

өгөөгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 86,182.9 мянган төгрөгөөр 287,276.2 мянган төгрөгөөр нэмж 

тохируулсан.  

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан ба 43.2 

төгрөгийн ханшын зөрүү үүссэнийг компани талаас хасч ЗГ дүнд үндэслэн тохируулсан. 

3. Улс, Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, Байгаль хамгаалах зардлын барьцаа 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агентлаг, төр захиргааны байгууллагуудаас 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан бөгөөд улмаар зөрүү үүсээгүй болно.    

4. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Анхны нэгтгэлд зөрүүтэй тусгагдсан нь компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс 

үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Дархан-Уул 

аймгийн Шарын гол сумын ЗДТГ-т хандахад уг хандивыг авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр тул компани 

талд нэмж тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. Ирүүлсэн мэдээлэл хангалтгүй байсан тул компани тал руу дахин дахин хандаж 

мэдээллийг гаргуулж авч байсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 

авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 

компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Анхны нэгтгэлд ЗГ тайландаа 422.4 мянган төгрөгөөр бүртгэсэн компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа 

гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 2010 оны төлбөр 2,556.0 мянган 

төгрөгөөр  2011 оны 2978.4 мянган төгрөгөөр татвар төлсөн гэж ирүүлсэн мэдээллийг БГБ-н татварын хэлтэст 

хандахад манай дансанд ороогүй байна гэж албан бичгээр хариу өгсөныг компани тал руу буцаж хандахад 

анхан шатны баримтаа явуулсан. Дээрхи шалтгаанаас уг зөрүү үүссэн байна. 
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Б-55. "Дацан трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

661,664.9 195,179.6 466,485.3 (451,253.7) 15,267.6 210,411.2 210,447.2 (36.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 659,051.7 193,043.6 466,008.1 (451,442.0) 14,566.1 207,609.7 207,609.7 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 14,054.6 6.4 14,048.2 
 

14,048.2 14,054.6 14,054.6 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 493,884.0 
 

493,884.0 (493,390.1) 493.9 493.9 493.9 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 1,284.0 
 

1,284.0 
 

1,284.0 1,284.0 1,284.0 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 2,469.4 
 

2,469.4 
 

2,469.4 2,469.4 2,469.4 - 4 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

73,954.3 115,902.4 (41,948.1) 41,948.1 
 

115,902.4 115,902.4 - 5 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

26,869.0 30,598.4 (3,729.4) 
 

(3,729.4) 26,869.0 26,869.0 - 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 

46,536.4 46,536.4 - 
  

46,536.4 46,536.4 - 
 

1.2 Төлбөр 78.5 - 78.5 - 78.5 78.5 78.5 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
  

- 
  

- - - 
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Б-55. "Дацан трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 78.5 
 

78.5 
 

78.5 78.5 78.5 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

2,534.7 2,136.0 398.7 188.3 623.0 2,723.0 2,759.0 (36.0) 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 14.0 
 

14.0 
 

14.0 14.0 14.0 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

2,520.7 2,136.0 384.7 188.3 609.0 2,709.0 2,745.0 (36.0) 9 

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 

4,049.2 22,521.0 (18,471.8) 4,423.5 (14,048.3) 8,472.7 8,472.7 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 4,049.2 17,456.5 (13,407.3) (641.0) (14,048.3) 3,408.2 3,408.2 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 1,619.8 1,619.7 0.1 
 

0.1 1,619.8 1,619.8 - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 2,429.4 1,788.4 641.0 (641.0) 
 

1,788.4 1,788.4 - 10 
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Б-55. "Дацан трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Áóñàä 
 

14,048.4 (14,048.4) 
 

(14,048.4) - - - 11 

2.2 Төлбөр - 5,064.5 (5,064.5) 5,064.5 - 5,064.5 5,064.5 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
 

3,564.5 (3,564.5) 3,564.5 
 

3,564.5 3,564.5 - 12 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 
 

1,500.0 1,500.0 - 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 
  

- 
  

- - - 
 

2.5 Бусад - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 18,677.5 45,792.9 (27,115.4) 26,165.4 (950.0) 44,842.9 44,842.9 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 3,677.5 3,827.5 (150.0) 200.0 50.0 3,877.5 3,877.5 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

3,677.5 3,827.5 (150.0) 200.0 50.0 3,877.5 3,877.5 - 14 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 15,000.0 41,965.4 (26,965.4) 25,965.4 (1,000.0) 40,965.4 40,965.4 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

1,000.0 (1,000.0) 
 

(1,000.0) - - - 15 

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 5,000.0 - 15 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

35,665.4 (35,665.4) 20,665.4 (15,000.0) 20,665.4 20,665.4 - 15 
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Б-55. "Дацан трейд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 15,000.0 
 

15,000.0 
 

15,000.0 15,000.0 15,000.0 - 15 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

300.0 (300.0) 300.0 
 

300.0 300.0 - 15 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 684,391.6 263,493.5 420,898.1 (420,664.8) 269.3 263,726.8 263,762.8 (36.0) 

 

            

            

 
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 

(36.0) 
        

 
Цэвэр зөрүү 

 
(36.0) 
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Б-55. “Дацан трейд” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Дацан трейд” ХХК нь Увс аймгийн Тариалан суманд нүүрс ашиглалтын хоёр лиценз, Хэнтий 
аймгийн Норовлин сум, Увс аймгийн Өмнөговь, Тариалан сумдад алт ашиглалтын 9 лиценз, Хэнтий 
аймгийн Норовлин суманд хайгуулын гурван лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус 
компани нь Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Мигма төв, 3-б корпуст байрладаг. 
   
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

            Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор 
харуулав.  
 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа уг татварыг мянган төгрөгөөр илэрхийлээгүй тусгасан байсныг нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг 
орхигдуулсан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул 
нэмж тохируулав. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул нэмж 
тохируулав. 
 

4. Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.  
 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани уг төлбөрийг анхны тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав.  
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад мэдээллээ дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
 

9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ анхны тайландаа АМГ, СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан боловч СХЗГ-т төлсөн 
үйлчилгээний хөлс дутуу тусгасан байна. Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу УБЕГ, СХЗГ-т албан бичиг 
явуулсан бөгөөд УБЕГ-аас хариу ирүүлээгүй. Учир нь тус газарт хувь хүний нэрээр төлөгдсөн байдаг 
тул тэр болгоныг шүүх боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул зөрүү үлдээд байна.  
 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа өмнөх оны татвар тусгасныг хасч тохируулав.  
 

13. Бусад 

Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг оруулж тусгасан байна. Энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч тохируулав. 
 

14. Газрын төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий аймгийн Норовлин сумын ЗДТГ, Увс аймгийн Тариалан 
сумын ЗДТГ, Нийслэлийн Газрын албанд албан бичиг явуулсны дагуу тус газруудаас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

15. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  Хэнтий аймгийн Норовлин сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны 
дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
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14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                           

ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төвлөрүүлсэн дүнг тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий аймгийн Норовлин сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулж тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
 Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани ТББайгууллагад өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав. 
 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн  Увс аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ, Хэнтий аймгийн 
Норовлин сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани анхны тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлснийг тохируулав.  
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн  Увс аймгийн татварын хэлтэст албан бичиг явуулсны дагуу тус газраас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 
 Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                         

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 20-ны өдөр  ирүүлсэн байна. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой дахин холбогдон 
тодруулга авсан. Дахин тодруулга авахад цаг алдалгүй хурдан шуурхай мэдээлэл гаргаж өгдөг.         
 
Õóðààíãóé òàéëáàð:      

Энэ компанийн хувьд яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-56. "Доншен газрын тос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

24,664,192.8 24,430,366.2 233,826.6 229,748.3 463,574.9 24,893,941.1 24,893,941.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 73,734.0 158,455.6 (84,721.6) 106,347.1 21,625.5 180,081.1 180,081.1 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 7,549.5 7,549.6 (0.1) 
 

(0.1) 7,549.5 7,549.5 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 5,468.8 9,531.4 (4,062.6) 
 

(4,062.6) 5,468.8 5,468.8 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 11,484.5 4,596.3 6,888.2 
 

6,888.2 11,484.5 11,484.5 - 2 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 12,149.1 12,149.1 - 
  

12,149.1 12,149.1 - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 1,432.1 1,432.1 - 
  

1,432.1 1,432.1 - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

35,650.0 123,197.1 (87,547.1) 106,347.1 18,800.0 141,997.1 141,997.1 - 3 

1.2 Төлбөр 820,514.2 508,852.0 311,662.2 354.2 312,016.4 820,868.4 820,868.4 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð   
- 

  
- - - 

 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 619,447.2 307,406.2 312,041.0 
 

312,041.0 619,447.2 619,447.2 - 4 
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Б-56. "Доншен газрын тос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 

73,124.4 73,124.4 - 
  

73,124.4 73,124.4 - 
 

1.2.6 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

88,311.4 88,311.4 - 
  

88,311.4 88,311.4 - 
 

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 

39,631.2 39,631.2 - 
  

39,631.2 39,631.2 - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
 

378.8 (378.8) 354.2 (24.6) 354.2 354.2 - 5 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

8,897.0 2,011.0 6,886.0 123,047.0 129,933.0 131,944.0 131,944.0 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
 

2,011.0 (2,011.0) 123,047.0 121,036.0 123,047.0 123,047.0 - 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 

8,897.0 
 

8,897.0 
 

8,897.0 8,897.0 8,897.0 - 7 

1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг - - - - - - - - 
 

1.4.1 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã 
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 23,761,047.6 23,761,047.6 0.0 - - 23,761,047.6 23,761,047.6 - 
 

1.5.1 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого 

18,551,752.6 18,551,752.8 (0.2) 
 

(0.2) 18,551,752.6 18,551,752.6 - 
 

1.5.2 Үүнээс рояльти 5,209,295.0 5,209,294.8 0.2 
 

0.2 5,209,295.0 5,209,295.0 - 
 

1.6 Бусад - - - - - - - - 
 

1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

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

5,477.6 44,477.7 (39,000.1) 39,137.4 137.3 44,615.0 44,615.0 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 5,477.6 5,340.3 137.3 - 137.3 5,477.6 5,477.6 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,477.6 5,340.3 137.3 
 

137.3 5,477.6 5,477.6 - 8 
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Б-56. "Доншен газрын тос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр - 37,166.6 (37,166.6) 37,166.6 - 37,166.6 37,166.6 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

7,166.6 (7,166.6) 7,166.6 
 

7,166.6 7,166.6 - 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 
 

30,000.0 (30,000.0) 30,000.0 
 

30,000.0 30,000.0 - 10 

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 - 1,970.8 (1,970.8) 1,970.8 - 1,970.8 1,970.8 - 
 

2.5.1 Торгууль 
 

1,970.8 (1,970.8) 1,970.8 
 

1,970.8 1,970.8 - 11 

3. Бусад төлбөр ба зардал 62,184.9 64,186.9 (2,002.0) 2,002.0 - 64,186.9 64,186.9 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 27,015.5 27,017.5 (2.0) 2.0 - 27,017.5 27,017.5 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

27,015.5 27,017.5 (2.0) 2.0 
 

27,017.5 27,017.5 - 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 35,169.4 37,169.4 (2,000.0) 2,000.0 - 37,169.4 37,169.4 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 35,169.4 35,169.4 - 
  

35,169.4 35,169.4 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-56. "Доншен газрын тос" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2766337 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
өгсөн 

Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 24,731,855.3 24,539,030.8 192,824.5 270,887.7 463,712.2 25,002,743.0 25,002,743.0 - 

 

            

            

 
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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Б-56. “Доншен газрын тос” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Доншен” ХХК нь Дорноговь аймагт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Тус компани нь ТЕГ-т бүртгэлтэй. Компани Сүхбаатар дүүрэг, Солонгос элчингийн зүүн талд, Махаяна 2-
р байр, 1 давхарт байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү               

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар  

Компани анхны тайландаа гаалийн НӨАТ-ыг тусгасныг хасч тохируулав.  
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд оруулж тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын НДХ-т төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Компани 
анхны тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  

Компани төлбөрийг анхны тайландаа дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн нэмж тохируулав.  
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулав. Компани анхны 
тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
дагуу тохируулав.  
 

7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж тусгаагүйгээс 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав.  
 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасан тул нэмж тохируулав. 
 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус 
сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

10. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус сумын ЗДТГ-
аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

11. Торгууль /Орон нутаг/ 

ЗГ анхны тайландаа Дорнод аймгийн МХГ-т төлсөн торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
 

12. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж 
тус аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 
27-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-57 “Дорнын Хүдэр” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5197201 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

127,408.7 153,061.3 (25,652.6) 3,762.0 (21,890.6) 131,170.7 131,170.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 120,317.8 136,121.4 (15,803.6) - (15,803.6) 120,317.8 120,317.8 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   537.7 537.7 - 
  

537.7 537.7 -   

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                25,756.9 34,775.0 (9,018.1) 
 

(9,018.1) 25,756.9 25,756.9 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  54,785.1 55,411.8 (626.7) 
 

(626.7) 54,785.1 54,785.1 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар           6,955.7 
 

6,955.7 
 

6,955.7 6,955.7 6,955.7 - 3 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

26,276.9 41,867.9 (15,591.0) 
 

(15,591.0) 26,276.9 26,276.9 - 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 

6,005.5 3,529.0 2,476.5 
 

2,476.5 6,005.5 6,005.5 - 5 

 1.2 Төлбөр  2.1 2.1 - - - 2.1 2.1 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   
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Б-57 “Дорнын Хүдэр” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5197201 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  2.1 2.1 - 
  

2.1 2.1 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

7,088.8 13,937.8 (6,849.0) 762.0 (6,087.0) 7,850.8 7,850.8 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  88.8 125.8 (37.0) 
 

(37.0) 88.8 88.8 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

762.0 (762.0) 762.0 
 

762.0 762.0 - 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

7,000.0 13,050.0 (6,050.0) 
 

(6,050.0) 7,000.0 7,000.0 - 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  - 3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 - 3,000.0 3,000.0 -   

1.6.1  Торгууль  
 

3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 - 9 

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

267.1 267.1 - - - 267.1 267.1 -   
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Б-57 “Дорнын Хүдэр” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5197201 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  267.1 267.1 - - - 267.1 267.1 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

267.1 267.1 - 
  

267.1 267.1 -   

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    

- 
  

- - -   

 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  - 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 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  500.0 - 500.0 (500.0) - - - -   
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Б-57 “Дорнын Хүдэр” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5197201 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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) 
 

- - - 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  128,175.8 153,828.4 (25,652.6) 3,762.0 (21,890.6) 131,937.8 131,937.8 -   

 

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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Б-57 “Дорнын Хүдэр” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Дорнын Хүдэр” ХХК MV-016962 ашиглалтын лицензийг 2011.12.01 нд 30 жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд 

Дорнод аймагийн Булган, Матад сумын Үүд гэдэг газар нүүрс олборлолтын лицензтэй ба одоогоор олборлолт 

хийгээгүй байна. Мөн хайгуулын XV-011204-г 2006.01.24 нд  XV-014178-г 2008.09.22 нд, XV-016963-г 

2006.01.24 нд тус тусыг 6-н жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд тус аймагийн Үүд, Үүдийн жаран гэдэг газарт 

хайгуулын ажил хийж байна.Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: 

Улаанбаатар хот Баянгол  дүүргийн 13-р хороо  3-р хороолол, 8-11 тоотод  байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð              

Анхны тайландаа 9,018.1 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр гаалийн татвар дотор 6,955.7 мянган төгрөгийн онцгой 

албан татварыг оруулан бүртгэсэн байсаныг компани талаас хасч тохируулсан. Мөн 2062.4 мянгөн 

төгрөгийн татварыг өөр компани уг компанийн нэрээр бараа оруулж ирсэн байсан тул мөн компани 

талаас хасч тохируулсан.  

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 626.7 төгрөгөөр илүү тусгасан байсаныг нэгтгэл 

тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ –аас дахин хандсан мэдээлэлд 

үндэслэн тохируулсан компани талаас хасч тохируулсан. 

3. Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар               

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө гаалийн албан татварт оруулан 

бүртгэсэн байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-аас 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө 15,591.0 мянган төгрөгийг илүү 

бүртгэсэн байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с 

ирүүлсэн материалд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө 2,476.5 мян төгрөгөөр дутуу тусгасан 

байсаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

6. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө 37.0 мян төгрөгийг илүү бүртгэсэн 

байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн 

материалд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 762.0 мянган 

төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 6,050.0 мянган төгрөгөөр илүү тусгасаныг 

нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ, ГИХАЭГ, ХХҮГ -с 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

9. Торгууль 

ЗГ тайландаа тусгаагүй байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с 

ирүүлсэн  мэдээлэлийг тулган шалгахад Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
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зөвшөөрлийн төлбөрт оруулан бүртгэсэн байсаныг уг урсагалаас хасч ЗГ талд 3,000.0 мянган төгрөгөөр 

нэмж тохируулсан.  

 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгахдаа сум дүүрэг өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг хэсэгт оруулан бүртгэсэн 

байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн Матад, Булган сумдад хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан 

бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд 500.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

 

11. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа урсгал андуурч тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр ЗГ ангилал буруу  буюу Байгаль орчин нөхөн сэргээх 

барьцааг уг урсгалд оруулан бүртгэсэн байсныг ЗГ талаас 500.0 мянган төгрөгөөр  хасч тохируулсан. 

 

 Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. Ирүүлсэн мэдээлэл хангалтгүй байсан тул компани тал руу дахин дахин хандаж 

мэдээллийг гаргуулж авч байсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 

авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 

компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-58. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

135,566.0 138,844.8 (3,278.8) 5,972.3 2,693.5 141,538.3 141,538.3 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 134,364.0 137,232.3 (2,868.3) 5,286.8 2,418.5 139,650.8 139,650.8 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 1,400.9 1,400.0 0.9 
 

0.9 1,400.9 1,400.9 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

123,601.8 123,601.8 - 
  

123,601.8 123,601.8 - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

9,361.3 9,346.8 14.5 
 

14.5 9,361.3 9,361.3 - 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  

2,883.7 (2,883.7) 5,286.8 2,403.1 5,286.8 5,286.8 - 2 

1.2 Төлбөр 34.0 49.0 (15.0) - (15.0) 34.0 34.0 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
  

- 
  

- - - 
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Б-58. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 34.0 49.0 (15.0) 
 

(15.0) 34.0 34.0 - 3 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

1,168.0 1,563.5 (395.5) 685.5 290.0 1,853.5 1,853.5 - 
 

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 

1,168.0 1,563.5 (395.5) 685.5 290.0 1,853.5 1,853.5 - 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 

17,762.4 26,726.3 (8,963.9) - (8,963.9) 17,762.4 17,762.4 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 575.2 9,539.5 (8,964.3) - (8,964.3) 575.2 575.2 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 348.7 346.7 2.0 
 

2.0 348.7 348.7 - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 226.5 275.5 (49.0) 
 

(49.0) 226.5 226.5 - 5 

2.1.3 Áóñàä 
 

8,917.3 (8,917.3) 
 

(8,917.3) - - - 6 
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Б-58. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2 Төлбөр 17,187.2 17,186.8 0.4 - 0.4 17,187.2 17,187.2 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 3,238.4 3,238.4 - 
  

3,238.4 3,238.4 - 
 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 13,948.8 13,948.4 0.4 
 

0.4 13,948.8 13,948.8 - 
 

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 
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 - 20,180.0 (20,180.0) 20,180.0 - 20,180.0 20,180.0 - 
 

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 - 20,180.0 (20,180.0) 20,180.0 - 20,180.0 20,180.0 - 
 

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 
 

20,180.0 (20,180.0) 20,180.0 
 

20,180.0 20,180.0 - 7 

3.2.7 Бусад байгууллагад Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-58. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
өгсөн 

Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 153,328.4 185,751.0 (32,422.6) 26,152.3 (6,270.4) 179,480.7 179,480.6 - 

 

            

            

 
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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Б-58. “Дун-Эрдэнэ” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Дун-Эрдэнэ” ХХК нь Дорнод аймгийн Баяндун суманд алт ашиглалтын гурван лиценз, хайгуулын нэг 
лиценз эзэмшдэг. Компани нь Дорнод аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Дорнод 
аймгийн Баяндун сумын 2-р багт байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                  

 Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр     

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа уг шимтгэлийг тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад НДЕГ-аас ирсэн 
мэдээллийг үндэслэн тохируулав. Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

3. Агаарын бохирдлын төлбөр   

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.  
 

4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ АМГ, СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Усны газарт албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар   

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.  
 

6. Бусад  

Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг оруулж тусгасан байна. Энэ нэгтгэлд хамаарахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч тохируулав.  

7. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
             Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг       

 ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн Баяндун сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус сумын ЗДТГ-
аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  

 
 Òîäðóóëãà:                                                                                        

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 
дүгээр сарын 04-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-59 “Дунюань” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

594,694.4 - 594,694.4 (15,203.1) 579,491.3 579,491.3 579,491.3 -   

1.1 Татвар, хураамж 593,183.9 - 593,183.9 (19,084.5) 574,099.4 574,099.4 574,099.4 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   420.5 
 

420.5 
 

420.5 420.5 420.5 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                172,300.6 
 

172,300.6 
 

172,300.6 172,300.6 172,300.6 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  361,832.3 
 

361,832.3 
 

361,832.3 361,832.3 361,832.3 - 1 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

19,313.2 
 

19,313.2 
 

19,313.2 19,313.2 19,313.2 - 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 

39,317.3 
 

39,317.3 (19,084.5) 20,232.8 20,232.8 20,232.8 - 2 

 1.2 Төлбөр  221.7 - 221.7 - 221.7 221.7 221.7 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-59 “Дунюань” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  221.7 
 

221.7 
 

221.7 221.7 221.7 - 3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

752.0 - 752.0 - 752.0 752.0 752.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  752.0 
 

752.0 
 

752.0 752.0 752.0 - 3 

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  536.8 - 536.8 3,881.4 4,418.2 4,418.2 4,418.2 -   

1.6.1  Торгууль  536.8 
 

536.8 3,881.4 4,418.2 4,418.2 4,418.2 -  3 

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

3,620.4 - 3,620.4 - 3,620.4 3,620.4 3,620.4 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,620.4 - 3,620.4 - 3,620.4 3,620.4 3,620.4 -   
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Б-59 “Дунюань” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,378.6 
 

1,378.6 
 

1,378.6 1,378.6 1,378.6 - 3 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,241.8 
 

2,241.8 
 

2,241.8 2,241.8 2,241.8 - 3 

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    

- 
  

- - -   

 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  16,000.0 - 16,000.0 (200.0) 15,800.0 15,800.0 15,800.0 -   

 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 - 3 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  11,000.0 - 11,000.0 (200.0) 10,800.0 10,800.0 10,800.0 -   

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   
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Б-59 “Дунюань” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2724146 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

11,000.0 
 

11,000.0 (200.0) 10,800.0 10,800.0 10,800.0 - 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  614,314.8 - 614,314.8 (15,403.1) 598,911.7 598,911.7 598,911.7 -   

 

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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Б-59 “Дунюань” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Дунюань” ХХК MV-009852 ашиглалтын лицензийг 2005.05.20 нд MV-015033 лицензийг 2009.07.28 нд MV-

015032  лицензийг 2009.07.28 нд 30 жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд Өмнөговь аймагийн Номгон сумын 

Хартолгой гэдэг газар Мөнгө, Төмөр, Хар тугалга, Цайр  олборлолтын лицензтэй ба одоогоор олборлолт 

хийгээгүй байна. Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг 100 хувь гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай компани юм. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол  дүүргийн 20-р хороо  Эрчим хүчний 

гудамж 4-р цахилгаан станцын зүүн урд байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж,               

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Холбогдох яам, агенталг төр захиргааны байгууллагууд руу 

хандсанаар ирүүлсэн мэдээлэл компанийн мэдээлэлтэй тохирч байсан бөгөөд зарим санхүүгийн 

урсгалууд зөрүүтэй ирсэнийг дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн компани талд нэмж тохируулсан.   

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБС-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө хувь хүнээс төлсөн шимтгэлийг оруулан 

бүртгэсэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с 

ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 19,084.5 мянган төгрөгийг ЗГ талаас хасч 20,232.8 мянган төгрөгийг 

компани талд нэмж тохируулсан. 

3. Улс, орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Холбогдох яам, агенталг төр захиргааны байгууллагууд руу 

хандсанаар ирүүлсэн мэдээлэл компанийн мэдээлэлтэй тохирч байсан бөгөөд зарим санхүүгийн 

урсгалууд зөрүүтэй ирсэнийг дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн компани талд нэмж тохируулсан.  

 

4. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг  

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулахад   хандив авсан сум дүүрэгт хандахад хүлээн 

авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлэхэд ЗГ анхны тайландаа 200.0 төгрөгөөр илүү тусгасан байсан 

байсан тул ЗГ талаас хасч компани талд 10,800.0 мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан. 

 

      Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 15-íä өөрийн биер хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. Ирүүлсэн мэдээлэл хангалтгүй байсан тул компани тал руу дахин дахин хандаж 

мэдээллийг гаргуулж авч байсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 

авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 

компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-60 “Дэлгэр-Орчлон” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2736578 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

913,721.7 - 913,721.7 442.6 914,164.3 914,164.3 914,164.3 -   

1.1 Татвар, хураамж 913,701.7 - 913,701.7 442.6 914,144.3 914,144.3 914,144.3 -   

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                911,782.0 
 

911,782.0 
 

911,782.0 911,782.0 911,782.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,914.7 
 

1,914.7 
 

1,914.7 1,914.7 1,914.7 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 442.6 442.6 442.6 442.6 - 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  
  

- 
  

- - -   
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Б-60 “Дэлгэр-Орчлон” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2736578 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

20.0 - 20.0 - 20.0 20.0 20.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  20.0 
 

20.0 
 

20.0 20.0 20.0 - 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  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  - - - - - - - -   
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Б-60 “Дэлгэр-Орчлон” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2736578 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
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, 
  

- 
  

- - -   
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Б-60 “Дэлгэр-Орчлон” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2736578 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  913,721.7 - 913,721.7 442.6 914,164.3 914,164.3 914,164.3 -   

 

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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Б-60 “Дэлгэр-Орчлон” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Дэлгэр-Орчлон” ХХК XV-009912 ашиглалтын лицензийг 2005.05.31 нд 9 жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд 

Дархан-Уул аймагийн Шарынгол сумын Моринтолгой гэдэг хайгуулын үйл ажиллагаа эрхлэхээр авсан байна. 

2011 оны тайлант жилд тус талбайд нийт 36 сая төгрөгийн өртөг бүхий хайгуулын ажил хийсэн. Тус компани нь 

Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг компани юм. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүргийн 

13-р хороололын Бизнес плаза-2-н 5-н давхарт байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

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

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Холбогдох яам, агенталг төр захиргааны байгууллагуудаас 

ирүүлсэн мэдээлэл компанийн мэдээлэлийг тулган шалгахад компанийн мэдээлэлтэй  тохирч байгаа тул 

компани талд нэмж тохируулсан.   

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 20-íä өөрсдөө ирж хүлээн авсан ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áàéíà. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 

дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 

сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 

руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-61. "Жамп-Алт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн 
ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5738191 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

770,473.5 803,666.8 (33,193.3) 81,897.6 48,704.3 852,371.1 852,371.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 767,193.5 789,961.8 (22,768.3) 76,217.5 53,449.2 843,411.0 843,411.0 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 133,614.3 133,614.3 - 
  

133,614.3 133,614.3 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 0.1 
 

0.1 
 

0.1 0.1 0.1 - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

468,247.7 544,465.2 (76,217.5) 76,217.5 
 

544,465.2 544,465.2 - 1 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

8,958.8 18,238.1 (9,279.3) 
 

(9,279.3) 8,958.8 8,958.8 - 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 

156,372.6 93,644.2 62,728.4 
 

62,728.4 156,372.6 156,372.6 - 3 

1.2 Төлбөр 2,693.9 8,611.0 (5,917.1) 692.7 (5,224.4) 3,386.6 3,386.6 - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

6,196.1 (6,196.1) 
 

(6,196.1) - - - 4 
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Б-61. "Жамп-Алт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн 
ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5738191 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð 

2,693.9 2,414.9 279.0 692.7 971.7 3,386.6 3,386.6 - 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   

- 
  

- - - 
 

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 

586.1 5,094.0 (4,507.9) 4,987.4 479.5 5,573.5 5,573.5 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
  

- 
  

- - - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

586.1 4,833.0 (4,246.9) 4,925.4 678.5 5,511.5 5,511.5 - 6 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

261.0 (261.0) 62.0 (199.0) 62.0 62.0 - 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 

15,598.6 26,334.9 (10,736.3) 10,642.3 (94.0) 26,240.9 26,240.9 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 16.0 16.0 - - - 16.0 16.0 - 
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Б-61. "Жамп-Алт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн 
ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5738191 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

16.0 16.0 - 
  

16.0 16.0 - 
 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 15,582.6 26,318.9 (10,736.3) 10,642.3 (94.0) 26,224.9 26,224.9 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 4,540.3 4,634.3 (94.0) 
 

(94.0) 4,540.3 4,540.3 - 7 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 11,042.3 21,684.6 (10,642.3) 10,642.3 
 

21,684.6 21,684.6 - 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 
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 21,700.0 34,567.9 (12,867.9) 12,550.0 (317.9) 34,250.0 34,250.0 - 
 

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 20,200.0 33,067.9 (12,867.9) 12,550.0 (317.9) 32,750.0 32,750.0 - 
 

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 20,000.0 20,750.0 (750.0) 750.0 
 

20,750.0 20,750.0 - 9 

3.2.4 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-61. "Жамп-Алт" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн 
ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5738191 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

12,317.9 (12,317.9) 12,000.0 (317.9) 12,000.0 12,000.0 - 9 

3.2.6 
Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг 
200.0 

 
200.0 (200.0) 

 
- - - 9 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 807,772.1 864,569.6 (56,797.5) 105,089.9 48,292.4 912,862.0 912,862.0 - 

 

            

            

 
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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Б-61. “Жамп-Алт” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Жамп-Алт” ХХК нь Дорнод аймгийн Баяндун сум, Баянхонгор аймгийн Галуут сумдад алт 
ашиглалтын лиценз эзэмшдэг. Компани нь ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус компани Сүхбаатар дүүрэг, Гурван 
гал холдинг ХХК-ийн 4 давхарт байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-аас 
ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа банкинд төлсөн төлбөр оруулж илүү тусгасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 
 

4. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг төлбөрт ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хасч тохируулав.  
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ, компани хоёр анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 
 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс   

ЗГ анхны тайландаа СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс дутуу тусгасан байна. Компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу СХЗГ-т албан бичиг явуулж, тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу 
нэмж тохируулав. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны 
тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад нэмж тохируулсан ба компани 
тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулсан.  
 

7. Газрын төлбөр  

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу хасч тохируулав. 
 

8. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба Дорнод аймагт төлсөн төлбөр тусгасан байна. 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулж, тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 
 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу 
нэмж тохируулав.  
 
Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг     

ЗГ анхны тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлсэн ба компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн Баяндун сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын ЗДТГ-
аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                         

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 29-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-62 "Жи Кэй Эм Кэй" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

258,019.4 - 258,019.4 2,950.0 260,969.4 260,969.4 260,969.4 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 257,237.9 - 257,237.9 - 257,237.9 257,237.9 257,237.9 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 43,978.0 
 

43,978.0 
 

43,978.0 43,978.0 43,978.0 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 35,567.8 
 

35,567.8 
 

35,567.8 35,567.8 35,567.8 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 74,692.4 
 

74,692.4 
 

74,692.4 74,692.4 74,692.4 - 3 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

8,013.0 
 

8,013.0 
 

8,013.0 8,013.0 8,013.0 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 

çºâøººðëèéí òºëáºð 
15,039.4 

 
15,039.4 

 
15,039.4 15,039.4 15,039.4 - 5 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 3.1 
 

3.1 
 

3.1 3.1 3.1 - 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 

79,944.2 
 

79,944.2 
 

79,944.2 79,944.2 79,944.2 - 7 

1.2 Төлбөр - - - - - - - - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
  

- 
  

- - - 
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Б-62 "Жи Кэй Эм Кэй" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

489.4 - 489.4 2,900.0 3,389.4 3,389.4 3,389.4 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 115.6 
 

115.6 
 

115.6 115.6 115.6 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

373.8 
 

373.8 2,900.0 3,273.8 3,273.8 3,273.8 - 9 

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 292.1 - 292.1 50.0 342.1 342.1 342.1 - 
 

1.6.1 Торгууль 292.1 
 

292.1 50.0 342.1 342.1 342.1 - 10 

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

8,749.3 - 8,749.3 1,202.0 9,951.3 9,951.3 9,951.3 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 2,261.3 - 2,261.3 - 2,261.3 2,261.3 2,261.3 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 2,261.3 
 

2,261.3 
 

2,261.3 2,261.3 2,261.3 - 11 
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Б-62 "Жи Кэй Эм Кэй" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 6,488.0 - 6,488.0 1,202.0 7,690.0 7,690.0 7,690.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 
  

- 1,202.0 1,202.0 1,202.0 1,202.0 - 12 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 6,488.0 
 

6,488.0 
 

6,488.0 6,488.0 6,488.0 - 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 
  

- 
  

- - - 
 

2.5 Бусад - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 3,200.0 - 3,200.0 2,000.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - - - 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

- 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 - 14 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 3,200.0 - 3,200.0 700.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 - 
 

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 
  

- 200.0 200.0 200.0 200.0 - 15 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 3,200.0 
 

3,200.0 500.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 - 15, 
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Б-62 "Жи Кэй Эм Кэй" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 269,968.7 - 269,968.7 6,152.0 276,120.7 276,120.7 276,120.7 - 

 

            

            

 
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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Б-62. “Жи Кэй Эм Кэй” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Жи Кэй Эм Кэй” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт ашиглалтын нэг лиценз, Булган аймгийн 
Бүрэгхангай сум, Төв аймгийн Заамар сум, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумдад хайгуулын нэг 
лиценз эзэмшдэг. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Компани Баянзүрх дүүрэг, Өгөөмөр захын хажууд Шинэ өглөө байр, 204 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 

 Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар      

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
2. Гаалийн албан татвар          

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба ГЕГ-ын 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар       

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
4.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                         

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
6. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                            

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
8. Гаалийн үйлчилгээний хөлс            

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба ГЕГ-ын 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс        

ЗГ анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс дутуу тусгасан ба компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Усны газар, АМГ-т албан бичиг явуулж, тус газруудын ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.   
10. Торгууль          

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. Тус компанийн СБДүүргийн НДХ-т төлсөн торгуулийг ЗГ 
анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад СБДүүргийн НДХ-т албан бичиг явуулж, тус 
газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                           

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
12. Газрын төлбөр          

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  
13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр       

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Баян сумын ЗДТГ, Заамар сумын ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн 
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Орхонтуул сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж, тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав.  
15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                           

ЗГ анхны тайландаа Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул суманд өгсөн хандив тусгасан байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнүй мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Баян 
сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

 
Òîäðóóëãà:                                

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 21-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дүгээр сарын 28-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-63 “Жем Интернэйшнл” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2612046 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

4,742,704.3 - 4,742,704.3 (8,475.5) 4,734,228.8 4,734,228.8 4,734,228.8 -   

1.1 Татвар, хураамж 4,733,317.3 - 4,733,317.3 (8,475.5) 4,724,841.8 4,724,841.8 4,724,841.8 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   930,041.8 
 

930,041.8 
 

930,041.8 930,041.8 930,041.8 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                615,368.2 
 

615,368.2 (2,734.0) 612,634.2 612,634.2 612,634.2 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,825,773.3 
 

2,825,773.3 (5,741.5) 2,820,031.8 2,820,031.8 2,820,031.8 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

129,354.7 
 

129,354.7 
 

129,354.7 129,354.7 129,354.7 - 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 

232,779.3 
 

232,779.3 
 

232,779.3 232,779.3 232,779.3 - 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  
  

- 
  

- - -   
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Б-63 “Жем Интернэйшнл” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2612046 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

9,387.0 - 9,387.0 - 9,387.0 9,387.0 9,387.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  2,087.0 
 

2,087.0 
 

2,087.0 2,087.0 2,087.0 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

7,300.0 
 

7,300.0 
 

7,300.0 7,300.0 7,300.0 - 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  - - - - - - - -   

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

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

8,465.1 - 8,465.1 (43.9) 8,421.2 8,421.2 8,421.2 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  8,465.1 - 8,465.1 (43.9) 8,421.2 8,421.2 8,421.2 -   
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Б-63 “Жем Интернэйшнл” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2612046 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  8,133.1 
 

8,133.1 
 

8,133.1 8,133.1 8,133.1 - 4 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

332.0 
 

332.0 (43.9) 288.1 288.1 288.1 - 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  
  

- 
  

- - -   

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, 
  

- 
  

- - -   
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Б-63 “Жем Интернэйшнл” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2612046 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  4,751,169.4 - 4,751,169.4 (8,519.4) 4,742,650.0 4,742,650.0 4,742,650.0 -   

 

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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Б-63 “Жем Интернэйшнл” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Жем Интернэйшнл” ХХК XV-014080 хайгуулын лицензийг 2008.09.01 нд 6 жилийн хугацаатайгаар авсан 

бөгөөд Өвөрхангай аймагийн Богд, Гучин ус сумдад Шаширт гэдэг хайгуулын үйл ажиллагаа эрхлэхээр авсан 

байна. 2011 оны сүүлээр уг хайгуулын лицензийг зарсан бөгөөд тухайн жилийн төлбөрийг “Жем Интернэйшнл” 

ХХК-с хийсэн учраас 2011 ондоо уг компани дээр уг компанийн нэрээр тайлагнагдсан. Тус компани нь 

Сонгинохайрхан дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүргийн 2-р 

хороо Чингэсийн өргөн чөлөө Эрэл компанийн хойно Өөрийн байранд байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж 

тохируулсан. 

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулган шалгахад ЗГ тайландаа илүү 

тусгасан байсаныг ГЕГ-с ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн  

2,734.0 мянган төгрөгөөр ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ, ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Мөн ЗГ 

тайландаа илүү тусгасан байсаныг ГЕГ-с ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компанийн ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн 5,741.5 мянган төгрөгөөр ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

4. Улс, Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агенталг төр захиргааны байгууллагуудаас 

ирүүлсэн мэдээлэл компанийн мэдээлэлийг тулган шалгахад компанийн мэдээлэлтэй  тохирч байгаа тул 

компани талд нэмж тохируулсан  

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулахад ЗГ анхны 

талдаа 43.9 мянган төгрөгөөр илүү тусгасан байсан тул ЗГ  талаас хасч тохируулсан. 

        

 Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí áоловч бидэнд ийм лиценз байхгүй гэдгээ албан бичгээр гаргаж өгсөнийг АМГ-т хандахад XV-

014080 дугаартай хайгуулын лицензийг 2008.09.01 авсан байна гэж хариу өгсөн. Компани тал руу дахин 

хандахад мэдээлэлээ гаргаж өгсөн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 

авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 

компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-64 “Жи Эл Ди Ви” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5028787 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

156,380.7 73,400.5 82,980.2 3,905.1 86,885.3 160,285.8 160,285.8 -   

1.1 Татвар, хураамж 98,840.5 65,531.8 33,308.7 - 33,308.7 98,840.5 98,840.5 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,699.5 
 

1,699.5 
 

1,699.5 1,699.5 1,699.5 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,205.6 
 

2,205.6 
 

2,205.6 2,205.6 2,205.6 - 2 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

26,575.0 10,914.0 15,661.0 
 

15,661.0 26,575.0 26,575.0 -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

53,532.3 54,617.8 (1,085.5) 
 

(1,085.5) 53,532.3 53,532.3 - 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 

14,828.1 
 

14,828.1 
 

14,828.1 14,828.1 14,828.1 - 4 

 1.2 Төлбөр  8,624.5 1,517.0 7,107.5 - 7,107.5 8,624.5 8,624.5 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-64 “Жи Эл Ди Ви” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5028787 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  8,624.5 1,517.0 7,107.5 
 

7,107.5 8,624.5 8,624.5 - 5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

46,469.1 - 46,469.1 - 46,469.1 46,469.1 46,469.1 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  36,945.0 
 

36,945.0 
 

36,945.0 36,945.0 36,945.0 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

9,524.1 
 

9,524.1 
 

9,524.1 9,524.1 9,524.1 - 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  2,446.6 6,351.7 (3,905.1) 3,905.1 - 6,351.7 6,351.7 -   

1.6.1  Торгууль  2,446.6 6,351.7 (3,905.1) 3,905.1 
 

6,351.7 6,351.7 -   

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

3,687.2 5,009.5 (1,322.3) 1,297.3 (25.0) 4,984.5 4,984.5 -   
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Б-64 “Жи Эл Ди Ви” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5028787 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,824.7 3,259.5 (434.8) 434.8 - 3,259.5 3,259.5 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,810.0 1,810.0 - 
  

1,810.0 1,810.0 -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,014.7 1,449.5 (434.8) 434.8 
 

1,449.5 1,449.5 - 8 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  862.5 1,750.0 (887.5) 862.5 (25.0) 1,725.0 1,725.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  862.5 1,750.0 (887.5) 862.5 (25.0) 1,725.0 1,725.0 - 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    

- 
  

- - -   

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  750.0 700.0 50.0 5,200.0 5,250.0 5,950.0 5,950.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  750.0 200.0 550.0 200.0 750.0 950.0 950.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

750.0 200.0 550.0 200.0 750.0 950.0 950.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 500.0 (500.0) 5,000.0 4,500.0 5,000.0 5,000.0 -   

3.2.1 Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   
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Б-64 “Жи Эл Ди Ви” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5028787 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

500.0 (500.0) 5,000.0 4,500.0 5,000.0 5,000.0 - 11 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

   Нийт дүн  160,817.9 79,110.0 81,707.9 10,402.4 92,110.3 171,220.3 171,220.3 -   

 

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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Б-64 “Жи Эл Ди Ви” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Жи Эл Ди Ви” ХХК MV-011281 ашиглалтын лицензийг 2006.02.01 нд 30 жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд 

Дорноговь аймагийн Даланжаргалан суманд Далан гэдэг газарт нүүрс, MV-016902 ашиглалтын лицензийг 

2011.08.16 нд 30 жилийн хугацаатайгаар Төв аймагийн Баянжаргалан суманд Жаргалант гэдэг газар төмөр 

олборлолтын үйл ажиллагааг тус тус явуулж байна. Мөн XV-009589  2005.04.11 нд  XV-009316 2005.02.18 тус 

тус авсан бөгөөд Төв аймагийн Баянжаргалан суманд мөн хайгуулын ажил хийж байна. Тус компани нь 

Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо 

Олимпийн гудамж Очир төвийн 302б тоотод байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгснийг компани талд нэмж тохируулсан. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгснийг компани талд нэмж тохируулсан. 

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа буруу тайлагнасан ба 1000.0 илүү тайлагнасан  мөн 85.5 

төгрөгийн ханшын зөрүү байсаныг хасч компани,  АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан..  

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл НДЕГ мэдээнд үндэслэн компани таллд нэмж тохируулсан мөн 304.9 

мянган төгрөгөөр компани илүү гаргаж өгсөн тул компани тал руу дахин хандахад 2010 оны төлөлтыг 

оруулсан байсан тул хасч тохируулсан. 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг дутуу  тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн 

явцад компанийн ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани 

талд 7,107.5 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

6. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөныг компани болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгснийг компани талд нэмж тохируулсан. 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгснийг компани талд нэмж тохируулсан.. 

 

9. Газрын төлбөр 

ЗГ тайландаа дутуу тусгасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд хандахад уг төлбөрийг авсан нотлогдсон тул ЗГ 

талд 862.5 мянган төгрөгийг нэмж тохируулсан. Мөн компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа 

гаргаж өгөхдөө 25.0 төгрөг илүү бүртгэж тайлагнасаныг ТЕГ болон компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн тул компани талаас хасч  тохируулсан. 
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10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ тайландаа дутуу тусгаж ОҮИТБСА-ын албанд мөн дутуу тайлагнасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, Төв 

Баянжаргалан сумдад хандахад уг БОНС төлбөр орсон нь нотлогдсон тул ЗГ ЗГ талд 200.0 мянган 

төгрөгөөр компани талд 750.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

 

11. Аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ тайландаа тусгаагүй ОҮИТБСА-ын албанд мөн дутуу тайлагнасаныг нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  Дорноговь аймагт хандахад 5,000.0 мянган төгрөг 

хандивласан компани ОҮИТБСА-ын албанд мөн дутуу тайлагнасан байсан тул компани тал руу буцаж 

хандахад дутуу гаргаж өгсөн байсан тул компани талд мөн 4,500.0 мянган төгрөгийг нэмж  тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дүгээр сарын 22-ны өдөр 

хамгийн түрүүнд хугацаандаа бүрэн гүйцэд шаардлага хангахуйц хийж èð¿¿ëñýí юм. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон 

төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, 

төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон 

мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-65. "Жи Энд Юу Голд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2675471 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

389,076.8 - 389,076.8 - 389,076.8 389,076.8 389,076.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 389,076.8 - 389,076.8 - 389,076.8 389,076.8 389,076.8 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 7.6 
 

7.6 
 

7.6 7.6 7.6 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

367,394.4 
 

367,394.4 
 

367,394.4 367,394.4 367,394.4 - 2 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

9,234.5 
 

9,234.5 
 

9,234.5 9,234.5 9,234.5 - 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 

12,440.3 
 

12,440.3 
 

12,440.3 12,440.3 12,440.3 - 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-65. "Жи Энд Юу Голд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2675471 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
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 

178.8 - 178.8 - 178.8 178.8 178.8 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 178.8 - 178.8 - 178.8 178.8 178.8 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
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Б-65. "Жи Энд Юу Голд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2675471 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 178.8 
 

178.8 
 

178.8 178.8 178.8 - 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 
  

- 
  

- - - 
 

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 6,000.0 - 6,000.0 - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 6,000.0 - 6,000.0 - 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 6,000.0 6,000.0 - 6 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-65. "Жи Энд Юу Голд" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2675471 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 395,255.6 - 395,255.6 - 395,255.6 395,255.6 395,255.6 - 

 

            

            

 
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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Б-65. “Жи энд Юу Голд” ХХК 
 
Товч танилцуулга                                

“Жи энд Юу Голд” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг суманд алт ашиглалтын хоёр лиценз 
эзэмшдэг.                                       Компани нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст 
бүртгэлтэй. Тус компани Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж 3/2 оффисын 305 
тоотод байрладаг.   
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар        

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.          
 

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                           

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 29-ны өдөр  ирүүлсэн байнà.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð:          

Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-66. "Жи Эс Би майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5439574 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 166,221.5 (166,221.5) 129,691.1 (36,530.4) 129,691.1 129,691.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж - 166,021.5 (166,021.5) 129,691.1 (36,330.4) 129,691.1 129,691.1 - 
 

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 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð  

164,901.5 (164,901.5) 128,571.1 (36,330.4) 128,571.1 128,571.1 - 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  

1,120.0 (1,120.0) 1,120.0 
 

1,120.0 1,120.0 - 2 

1.2 Төлбөр - 200.0 (200.0) - (200.0) - - - 
 

1.2.1 
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

200.0 (200.0) 
 

(200.0) - - - 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-66. "Жи Эс Би майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5439574 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 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 

- - - - - - - - 
 

2.1 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-66. "Жи Эс Би майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5439574 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 

- - - - - - - - 
 

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 - 
 

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 - 4 

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 Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-66. "Жи Эс Би майнинг" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5439574 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
байгууллагад 
өгсөн Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

  
- 

  
- - - 

 

 
Нийт дүн - 166,221.5 (166,221.5) 129,891.1 (36,330.4) 129,891.1 129,891.1 - 

 

            

            

 
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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Б-66. “Жи Эс Би майнинг” ХХК 
 
Товч танилцуулга                                

“Жи Эс Би майнинг” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг суманд алт ашиглалтын нэг лиценз, 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сум, Булган сум, Ховд аймгийн Булган сум, Үенч сумдад хайгуулын 
хоёр лиценз  эзэмшдэг. Компани нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Тус 
компани 100 хувийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Компани Хан-Уул дүүрэг, 
Богджавзандамбын гудамж, “Эрчим” ХХК-ийн байрны 206 тоотод байрладаг.    
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-
аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа “Эм Жи Эйч” ХХК-
ийн төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
НДЕГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

3. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа БОНС барьцаа тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад 
хасч тохируулав.  
 

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангий ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж, тус сумын ЗДТГ-аас 
ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 

 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                           

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сàðûí 17-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 31-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-67 “Жинхуа орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5002486 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

244,378.8 209,220.0 35,158.8 301,246.1 336,404.9 545,624.9 545,624.9 -   

1.1 Татвар, хураамж 145,365.9 209,220.0 (63,854.1) 299,187.7 235,333.6 444,553.6 444,553.6 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   54,434.9 166,472.0 (112,037.1) 
 

(112,037.1) 54,434.9 54,434.9 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                22,788.7 1,118.0 21,670.7 
 

21,670.7 22,788.7 22,788.7 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  47,856.4 
 

47,856.4 
 

47,856.4 47,856.4 47,856.4 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 299,187.7 299,187.7 299,187.7 299,187.7 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,118.8 
 

1,118.8 
 

1,118.8 1,118.8 1,118.8 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
 

41,630.0 (41,630.0) 
 

(41,630.0) - - - 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 

19,167.1 
 

19,167.1 
 

19,167.1 19,167.1 19,167.1 - 7 

 1.2 Төлбөр  32,527.3 - 32,527.3 - 32,527.3 32,527.3 32,527.3 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

12,309.7 
 

12,309.7 
 

12,309.7 12,309.7 12,309.7 - 8 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

20,217.6 
 

20,217.6 
 

20,217.6 20,217.6 20,217.6 - 9 
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Б-67 “Жинхуа орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5002486 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

66,485.6 - 66,485.6 2,058.4 68,544.0 68,544.0 68,544.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  66,485.6 
 

66,485.6 2,058.4 68,544.0 68,544.0 68,544.0 - 10 

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  

- 4,788.0 (4,788.0) 5,499.4 711.4 5,499.4 5,499.4 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 1,320.0 (1,320.0) 2,031.4 711.4 2,031.4 2,031.4 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   
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Б-67 “Жинхуа орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5002486 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар   

1,320.0 (1,320.0) 2,031.4 711.4 2,031.4 2,031.4 - 11 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  - 3,468.0 (3,468.0) 3,468.0 - 3,468.0 3,468.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

944.0 (944.0) 944.0 
 

944.0 944.0 - 12 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

2,524.0 (2,524.0) 2,524.0 
 

2,524.0 2,524.0 - 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  
  

- 
  

- - -   

 2.5 Бусад  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  2,850.0 17,170.0 (14,320.0) 5,000.0 (9,320.0) 7,850.0 7,850.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,850.0 - 2,850.0 - 2,850.0 2,850.0 2,850.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

2,850.0 
 

2,850.0 
 

2,850.0 2,850.0 2,850.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 17,170.0 (17,170.0) 5,000.0 (12,170.0) 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    

- 
  

- - -   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-67 “Жинхуа орд” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5002486 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 

дэмжлэг   
17,170.0 (17,170.0) 5,000.0 (12,170.0) 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  247,228.8 231,178.0 16,050.8 311,745.5 327,796.3 558,974.3 558,974.3 -   

 

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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Б-67 “Жинхуа орд” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Жинхуа орд” ХХК MV-006701 ашиглалтын лицензийг 2003.12.24 нд 30 жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд 

Дорноговь аймагийн Даланжаргалан суманд Хэнтий аймгийн Дархан суманд Дөрвөлжин гэдэг газарт нүүрс 

олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг. 

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 6-р хороо 10-р хороолол Жамсранжавын гудамж АОС 68-2 

тоотод байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө буруу буюу 112,037.1 төгрөгөөр илүү 

тайлагнасаныг  компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 

компани талаас хасч тохируулсан.  

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө буруу буюу 21,670.7 төгрөгөөр дутуу буюу 

лицензийн төлбөрийг оруусан тайлагнасаныг хасч компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-

с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн дутуу тайлагнасныг компани тал дээр нэмж тохируулсан.  

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

гаргаж дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ мөн гаргаж өгөөгүйг Дахин хандаж гаальд төлсөн НӨАТ болох нь 

батлагдсан тул компани болон ГЕГ-ын  мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр              

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл 

тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий аймагийн Татварын хэлтэст 

хандахад компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд болон компани талд нэмж тохируулсан. 

5. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө гаалийн албан татварт оруулан тайлагнасныг 

хасч компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани 

талд нэмж тохируулсан. 

6. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 

ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ мөн гаргаж 

өгөөгүй байсаныг компани тал руу дахин хандахад ийм төлбөр төлөөгүй гэсэн хариу өгсөн тул компани 

талаас хасч тохируулсан. 

  

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани  нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 18869.8 төгрөгөөр гаргаж өгсөн 

байсаныг дахин тодруулж зөрүүг арилгасан ба НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

8. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөныг 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

9. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани  нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 15,364.8 төгрөгөөр гаргаж өгсөн 

байсаныг дахин тодруулж зөрүүг арилгасан бө ХХҮГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан 
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10. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

гаргаж өгсөн компаний  болон ГЕГ-с ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулахад ЗГ тал 

2,058.4 мянган төгрөгөөр тайландаа дутуу тусгасан байсаныг нэмж тохируулсан.   

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгахдаа дутуу 

тусгасаныг  нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий аймагт 

хандахад компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 2,031.4 мянган төгрөгөөр компани талд 711.4 

мянган төгрөгөөр  нэмж тохируулсан. 

12. Газрын төлбөр 

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн  гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Хэнтий аймагийн Дархан суманд хандахад хариу компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул ЗГ талд 

944.0  мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн  гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Хэнтий аймагийн Бор-Өндөр сумын ЗДТГ-т хандахад хариу компанийн дүнтэй тохирч ирсэн тул 

ЗГ талд 2,524.0  мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд уг дүнг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

гаргаж өгсөн компаний  болон БОНХЯ-с ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

15. Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ тайландаа 5,000.0 тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд хандахад уг хандивыг авсан нь нотлогдсон тул ЗГ талд нэмж 

тохируулсан. Мөн компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө 12,170.0 мянган төгрөгөөр 

илүү буюу хувь хүмүүст өгсөн компанийн дотоод зардалтай холбоотой мэдээллийг оруулан бүртгэсэн 

байсан тул компани талаас хасч тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна.  
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Б-68. "Жотойн бажууна" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5089417 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

122,841.0 119,322.2 3,518.8 (370.9) 3,147.9 122,470.1 122,470.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 120,795.0 117,909.2 2,885.8 (2,886.0) (0.2) 117,909.0 117,909.0 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 22,586.0 22,586.1 (0.1) 
 

(0.1) 22,586.0 22,586.0 - 
 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

80,054.7 77,168.7 2,886.0 (2,886.0) 
 

77,168.7 77,168.7 - 1 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

4,469.9 4,469.9 - 
  

4,469.9 4,469.9 - 
 

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 

13,684.4 13,684.5 (0.1) 
 

(0.1) 13,684.4 13,684.4 - 
 

1.2 Төлбөр 27.0 - 27.0 - 27.0 27.0 27.0 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-68. "Жотойн бажууна" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5089417 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 27.0 
 

27.0 
 

27.0 27.0 27.0 - 2 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

1,519.0 913.0 606.0 2,515.1 3,121.1 4,034.1 4,034.1 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 8.2 8.2 8.2 8.2 - 3 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

1,519.0 913.0 606.0 2,506.9 3,112.9 4,025.9 4,025.9 - 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 500.0 500.0 - - - 500.0 500.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 500.0 500.0 - 
  

500.0 500.0 - 
 

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

8,109.3 9,337.3 (1,228.0) 67.0 (1,161.0) 8,176.3 8,176.3 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 211.0 311.0 (100.0) - (100.0) 211.0 211.0 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

211.0 244.0 (33.0) 
 

(33.0) 211.0 211.0 - 4 

2.1.3 Áóñàä 
 

67.0 (67.0) 
 

(67.0) - - - 5 

2.2 Төлбөр 7,898.3 9,026.3 (1,128.0) - (1,128.0) 7,898.3 7,898.3 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 3,817.6 2,545.6 1,272.0 
 

1,272.0 3,817.6 3,817.6 - 6 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 4,080.7 6,480.7 (2,400.0) 
 

(2,400.0) 4,080.7 4,080.7 - 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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Б-68. "Жотойн бажууна" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5089417 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 

- - - 67.0 67.0 67.0 67.0 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 67.0 67.0 67.0 67.0 - 5 

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 3,000.0 1,500.0 - 1,500.0 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 3,000.0 1,500.0 - 1,500.0 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 3,000.0 1,500.0 
 

1,500.0 4,500.0 4,500.0 - 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 135,450.3 131,659.5 3,790.8 (303.9) 3,486.9 135,146.4 135,146.4 - 

 

            

            

 
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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Б-68. “Жотойн бажууна” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Жотойн бажууна” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд алт 
ашиглалтын лиценз эзэмшдэг. Компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст 
бүртгэлтэй. Тус компани Баянгол дүүрэг, 21-р хороо, Горкийн 23-р гудамж 939 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                         

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу хасч тохируулав. 
 

2. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул нэмж 
тохируулав. 
 

3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс   

ЗГ анхны тайландаа СХЗГ, АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Усны газарт албан бичиг явуулж, тус 
газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. Компани тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний 
хөлс тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. Компани Нийслэлийн автотээврийн газар төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж тусгасныг тус газар албан бичиг явуулж, ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.   
 

4. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа агаарын бохирдлын төлбөр, гэрчилгээний төлбөр 
оруулсныг хасч тохируулав.  
 

5. Бусад 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа Төв аймгийн Тээвэр авто замын газар төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж тусгасныг орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамжинд тусгаж 
тохируулав.  
 

6. Газрын төлбөр   

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа Төв аймгийн Газрын албанд төлсөн төлбөр тусгаагүй 
байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсэн тул нэмж 
тохируулав. 
 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн анхны тайландаа Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч тохируулав.   

8.  Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                 

Компани тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 31-ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-69. "Занадуметалс монголиа" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5168201 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

284,564.2 - 284,564.2 746.0 285,310.2 285,310.2 285,310.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 284,202.7 - 284,202.7 (1.0) 284,201.7 284,201.7 284,201.7 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 1.0 
 

1.0 (1.0) 
 

- - - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð 

284,201.7 
 

284,201.7 
 

284,201.7 284,201.7 284,201.7 - 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   

- 
  

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

 

Б-69. "Занадуметалс монголиа" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5168201 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

361.5 - 361.5 747.0 1,108.5 1,108.5 1,108.5 - 
 

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 

361.5 
 

361.5 747.0 1,108.5 1,108.5 1,108.5 - 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 
  

- 
  

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

 

Б-69. "Занадуметалс монголиа" ХХК 
         

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5168201 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 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 284,564.2 - 284,564.2 746.0 285,310.2 285,310.2 285,310.2 - 

 

            

            

 
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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Б-69. “Занадуметалс монголиа” ХХК 
 
Товч танилцуулга                                

“Занадуметалс монголиа” ХХК нь Дорнод аймгийн Дашбалбар сум, Чулуунхороот сум, Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг сум, Хөвсгөл сумдад хайгуулын гурван лиценз  эзэмшдэг. Компани нийслэлийн 
Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Тус компани 100 хувийн гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай компани юм. Компани Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, Цэргийн хотхон, АОС гудамж, Занаду 
Майнз ХХК-ийн байранд байрладаг.    
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав.  
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу АМГ-т албан бичиг явуулж, ирсэн 
мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.   
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                           

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот 
албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 
дугаар сарын 29-ны өдөр  ирүүлсэн байна.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð:           

Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-70  "Зараяа холдингс" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5077834 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг - 909,960.3 (909,960.3) 948,500.0 38,539.7 948,500.0 948,500.0 - 
 

1.1        Татвар, хураамж - 865,937.9 (865,937.9) 903,386.0 37,448.1 903,386.0 903,386.0 - 
 

1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
 

395.0 (395.0) 6,307.0 5,912.0 6,307.0 6,307.0 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 
 

418.8 (418.8) 402.4 (16.4) 402.4 402.4 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
 

5,580.2 (5,580.2) 37,933.9 32,353.7 37,933.9 37,933.9 - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

791,414.9 (791,414.9) 790,613.7 (801.2) 790,613.7 790,613.7 - 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  

68,129.0 (68,129.0) 68,129.0 
 

68,129.0 68,129.0 - 
5 

1.2 Төлбөр - 10,843.2 (10,843.2) 10,843.2 - 10,843.2 10,843.2 - 

 
1.2.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 

  
- 

  
- - - 

 
1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

 
10,843.2 (10,843.2) 10,843.2 

 
10,843.2 10,843.2 - 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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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5077834 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 

- 24,281.0 (24,281.0) 29,372.6 5,091.6 29,372.6 29,372.6 - 

 
1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

  
- 16.4 16.4 16.4 16.4 - 

7 

1.3.2 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 

 
1.3.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

 
24,281.0 (24,281.0) 27,434.0 3,153.0 27,434.0 27,434.0 - 

8 

1.3.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
  

- 1,922.2 1,922.2 1,922.2 1,922.2 - 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 - 8,898.2 (8,898.2) 4,898.2 (4,000.0) 4,898.2 4,898.2 - 

 
1.6.1 Торгууль 

 
8,898.2 (8,898.2) 4,898.2 (4,000.0) 4,898.2 4,898.2 - 9 

2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг - 9,058.7 (9,058.7) 2,350.6 (6,708.1) 2,350.6 2,350.6 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 7,062.6 (7,062.6) 1,150.6 (5,912.0) 1,150.6 1,150.6 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

 
5,912.0 (5,912.0) 

 
(5,912.0) - - - 

10 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
 

1,150.6 (1,150.6) 1,150.6 
 

1,150.6 1,150.6 - 
11 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 2.2 Төлбөр - 1,996.1 (1,996.1) 1,200.0 (796.1) 1,200.0 1,200.0 - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

1,996.1 (1,996.1) 1,200.0 (796.1) 1,200.0 1,200.0 - 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 

  
- 

  
- - - 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5077834 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 - 16,750.0 (16,750.0) 17,400.0 650.0 17,400.0 17,400.0 - 

 
3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 3,750.0 (3,750.0) 4,250.0 500.0 4,250.0 4,250.0 - 

 
3.1.1 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

 
3,750.0 (3,750.0) 4,250.0 500.0 4,250.0 4,250.0 - 

13 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 13,000.0 (13,000.0) 13,150.0 150.0 13,150.0 13,150.0 - 
14 

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 
 

13,000.0 (13,000.0) 13,150.0 150.0 13,150.0 13,150.0 - 

 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 - 935,769.0 (935,769.0) 968,250.6 32,481.6 968,250.6 968,250.6 - 

 

            
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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Б-70 "Зараяа холдингс" ХХК 
Товч танилцуулга 
“Зараяа холдингс” ХХК Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Өргөн, Хөвсгөл сумдад ураны  хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. 
Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Тус компанийн оффис нь  Сүхбаатар дүүргийн 2-р 
хороо, Жигүүр грандын 8 давхарын 801 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү: 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй, компани дутуу тайлагнасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 

2. Гаалийн албан татвар 
ГЕГ нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул 
тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй, компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдэд тусгагдаж ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, компани нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлдээ илүү тусгасан, мөн 
валютийн ханшийн зөрүү гарсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
холбогдох тохируулгыг хийсэн. 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ГЕГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

8. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад ЦЭГ, СХЗГ, болон Дорнод аймгийн ЗДТГ зэрэг 
байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
ЗГ-ын анхны тайланд ХХҮГ-т компаниас төлсөн 125.0 мянган төгрөг, ГИХАЭГазарт төлсөн  1,797.2 мянган төгрөг нь тус 
тус тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад эдгээр байгууллагуудаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохирууллаа. 

9. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, компани нь анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Компани талаас хассан дүн 
нь АМГ-т төлсөн лицензийн хугацаа сунгасан үйлчилгээний хөлс 4,000.0 мянган төгрөг нь байсан. 

10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа төлсөн татварыг бус, үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбогдон гарсан 
зардлын дүнг тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч тохирууллаа. 

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба нэгтгэлийн явцад Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 

13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба нэгтгэлийн явцад Дорнод, Дорноговь зэрэг аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 

14. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба нэгтгэлийн явцад Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын ЗДТГ-аас 2,500 мянган 
төгрөг, Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас 10650 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг авсан гэж ирүүлсэн тул тохируулагдлаа. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд илгээж, 
хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 
хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 
холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-71  "ЗБАА" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091098 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг - 161,815.7 (161,815.7) 163,191.4 1,375.7 163,191.4 163,191.4 - 

 1.1 Татвар, хураамж - 161,815.7 (161,815.7) 161,314.4 (501.3) 161,314.4 161,314.4 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 

 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

161,815.7 (161,815.7) 161,314.4 (501.3) 161,314.4 161,314.4 - 

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   

- 
  

- - - 

 
1.2 Төлбөр - - - - - - - - 
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Б-71  "ЗБАА" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091098 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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   

- 
  

- - - 

 
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 

- - - 1,877.0 1,877.0 1,877.0 1,877.0 - 

 
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   

- 1,877.0 1,877.0 1,877.0 1,877.0 - 
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 

- - - - - - - - 
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Б-71  "ЗБАА" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091098 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 

  
- 

  
- - - 

 
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 - 800.0 (800.0) - (800.0) - - - 

 
3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 800.0 (800.0) - (800.0) - - - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

800.0 (800.0) 
 

(800.0) - - - 3 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - - - - - - - - 

 
3.2.1 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-71  "ЗБАА" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5091098 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 162,615.7 (162,615.7) 163,191.4 575.7 163,191.4 163,191.4 - 

  

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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Б-71  "ЗБАА" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“ЗБАА” ХХК нь Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Дорнод аймгийн Матад, Өмнөговь аймгийн Манлай зэрэг сумдад 
хайгуулын лиценз эзэмшдэг.Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Тус компанийн оффис нь  
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 4-р байр 39 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж 
ирүүлсэн. Мөн компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тайлагнасан нь валютийн ханшаас 
зөрүү үүссэнийг хасч тохирууллаа. 

2. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 

3. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Компанид дахин хандахад баримт байхгүй 
андуурсан байна гэсэн хариу ирүүлсэн тул хасч тохирууллаа. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 26-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-72  "Зон Хэн Юу Тиан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5098297 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгд
ээгүй 
зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 352,207.8 393,182.0 (40,974.2) 439,638.1 398,663.9 791,845.9 791,845.9 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 174,877.0 160,359.4 14,517.6 262,600.0 277,117.6 437,477.0 437,477.0 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 5.0 22,977.2 (22,972.2) 
 

(22,972.2) 5.0 5.0 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 138,836.9 133,617.6 5,219.3 
 

5,219.3 138,836.9 138,836.9 - 
2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 29,163.5 
 

29,163.5 262,600.0 291,763.5 291,763.5 291,763.5 - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

6,871.6 3,764.6 3,107.0 
 

3,107.0 6,871.6 6,871.6 - 
4 

1.2 Төлбөр 176,830.8 176,830.8 - 124,310.2 124,310.2 301,141.0 301,141.0 - 

 1.2.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
  

- 124,310.2 124,310.2 124,310.2 124,310.2 - 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 

89,002.2 89,002.2 - 
  

89,002.2 89,002.2 - 

 
1.2.6 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

49,684.8 49,684.8 - 
  

49,684.8 49,684.8 - 
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Б-72  "Зон Хэн Юу Тиан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5098297 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгд
ээгүй 
зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

38,143.8 38,143.8 - 
  

38,143.8 38,143.8 - 

 1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж 

- 55,991.8 (55,991.8) 52,727.9 (3,263.9) 52,727.9 52,727.9 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
 

6,122.3 (6,122.3) 4,055.4 (2,066.9) 4,055.4 4,055.4 - 6 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

900.0 (900.0) 300.0 (600.0) 300.0 300.0 - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

41,523.5 (41,523.5) 41,523.5 
 

41,523.5 41,523.5 - 
7 

1.3.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
 

7,446.0 (7,446.0) 6,849.0 (597.0) 6,849.0 6,849.0 - 
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 500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 - 

 

1.6.1 Торгууль 500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 

9 

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

824.0 128,241.1 (127,417.1) 12,551.0 (114,866.1) 13,375.0 13,375.0 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 824.0 881.5 (57.5) 15.0 (42.5) 839.0 839.0 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - -  

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 824.0 881.5 (57.5) 15.0 (42.5) 839.0 839.0 - 10 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр - 114,323.6 (114,323.6) - (114,323.6) - - - 

 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 

 
114,323.6 (114,323.6) 

 
(114,323.6) - - - 

11 
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Б-72  "Зон Хэн Юу Тиан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5098297 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгд
ээгүй 
зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 - 13,036.0 (13,036.0) 12,536.0 (500.0) 12,536.0 12,536.0 - 

 
2.5.1 Торгууль 

 
13,036.0 (13,036.0) 12,536.0 (500.0) 12,536.0 12,536.0 - 12 

3. Бусад төлбөр ба зардал 17,250.0 30,097.6 (12,847.6) 12,847.6 - 30,097.6 30,097.6 - 

 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 17,250.0 30,097.6 (12,847.6) 12,847.6 - 30,097.6 30,097.6 - 

 
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
Мөнгөн хандив, дэмжлэг 17,250.0 29,897.6 (12,647.6) 12,647.6 

 
29,897.6 29,897.6 - 

13 

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 
 

200.0 (200.0) 200.0 
 

200.0 200.0 - 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 370,281.8 551,520.7 (181,238.9) 465,036.7 283,797.8 835,318.5 835,318.5 - 

 

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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Б-72  "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 Сүхбаатар 
дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа өмнөх жилийн ААНОАТ-ын авлагаас суутган тооцуулсан  22,934.6 
мянган төгрөгийг оруулж тусгасан байна. Тухайн жилд төлсөн татварын дүн нь 5.0 мянган төгрөг болох 
нь хоёр талын мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн тул тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани дутуу тусгасан ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр 
тохирууллаа. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниудын өмнөөс төлсөн татварын дүнг тусгаагүй 
талаар 12-278 тоот албан бичиг ирүүлсэний дагуу тохируулсан. 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй ба компани орон нутагт төлсөн төлбөр хэсэгт андуурч бичсэнийг 
нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ГЕГ нь анхны тайландаа тусгаагүй, компани анхны тайландаа гаальд төлсөн  НӨАТ-ыг оруулж 
тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад хандаж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

8. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй ба компани илүү тусгаснаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

9. Торгууль 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа, тайлангийн маягтны 2.5.1-д тусгасныг нэгтгэлийн 
явцад ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа дутуу, компани илүү тайлагнасан нь нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа 

11. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Улсын төсөвт төлсөн төлбөр тул хасч тайлангийн маягтны 1.2.2-д тохирууллаа. 
12. Торгууль 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад ГТГазарт 19,869.6 мянган төгрөг, ГХОГазар 500.0 
ГИХАЭГазарт-9,528.0 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг өгсөн тухайгаа компани нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөний дагуу эдгээр байгууллагуудаас холбогдох мэдээллийг 
авч, тохируулсан. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн холбогдох байгууллагад хандаж_ мэдээлэл авч, тохируулсан. 

              Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 
16-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, 
орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг 
авч ажилласан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн 
хувьд шийдвэрлэгдээгүй  зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-73 “Зө Юү Э” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5016665 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

291,631.7 - 291,631.7 - 291,631.7 291,631.7 291,631.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 165,038.4 - 165,038.4 - 165,038.4 165,038.4 165,038.4 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,317.9 
 

1,317.9 
 

1,317.9 1,317.9 1,317.9 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                25,803.5 
 

25,803.5 
 

25,803.5 25,803.5 25,803.5 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  54,187.5 
 

54,187.5 
 

54,187.5 54,187.5 54,187.5 - 3 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

69,488.3 
 

69,488.3 
 

69,488.3 69,488.3 69,488.3 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,153.6 
 

1,153.6 
 

1,153.6 1,153.6 1,153.6 - 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 

13,087.6 
 

13,087.6 
 

13,087.6 13,087.6 13,087.6 - 6 

 1.2 Төлбөр  69,676.3 - 69,676.3 - 69,676.3 69,676.3 69,676.3 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

53,670.7 
 

53,670.7 
 

53,670.7 53,670.7 53,670.7 - 7 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

16,005.6 
 

16,005.6 
 

16,005.6 16,005.6 16,005.6 - 8 
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Б-73 “Зө Юү Э” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5016665 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

56,917.0 - 56,917.0 - 56,917.0 56,917.0 56,917.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  55,861.5 
 

55,861.5 
 

55,861.5 55,861.5 55,861.5 - 9 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

124.5 
 

124.5 
 

124.5 124.5 124.5 - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

931.0 
 

931.0 
 

931.0 931.0 931.0 - 11 

 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  

136.0 - 136.0 - 136.0 136.0 136.0 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  136.0 - 136.0 - 136.0 136.0 136.0 -   

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 - 12 
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Б-73 “Зө Юү Э” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5016665 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - -   

 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  21,800.5 - 21,800.5 8,599.5 30,400.0 30,400.0 30,400.0 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  11,800.0 - 11,800.0 (5,900.0) 5,900.0 5,900.0 5,900.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

11,800.0 
 

11,800.0 (5,900.0) 5,900.0 5,900.0 5,900.0 - 13 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  10,000.5 - 10,000.5 14,499.5 24,500.0 24,500.0 24,500.0 -   

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  10,000.5 
 

10,000.5 14,499.5 24,500.0 24,500.0 24,500.0 - 14 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.5 Сум, дүүрэгт өгсөн  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   
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Б-73 “Зө Юү Э” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5016665 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  313,568.2 - 313,568.2 8,599.5 322,167.7 322,167.7 322,167.7 -   

 

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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Б-73 “Зө Юү Э” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Зө юү Э” ХХК MV-010085 ашиглалтын лицензийг 2005.06.29 нд 30 жилийн хугацаатайгаар авсан бөгөөд 

Хэнтий аймагийн Дархан суманд Хар төмөртэй гэдэг газарт жонш олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварт харъяалагддаг 100 хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани юм. 

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 3-р хороо Тээвэрчдийн гудамж, Замчдын 5 тоотод 

байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөрүүтэй буюу 44.663.3 мянган төгрөгөөр гаргаж өгсөэ байсан тул компани руу 

дахин хандахад 9,524.2 мянган  төгрөгийн 9-р сард оруулж ирсэн барааны татварыг бүртгээгүй байсаныг 

тодруулж өгсөн тул компани тал дээр нэмж тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба  нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-с ирүүлсэн мэдээлэлийг үндэслэн тохируулахад 200.0 төгрөгийн 

ханшын зөрүү гарсаныг компани талаас хасч тохируулсан. 

8. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани тал дээр нэмж тохируулсан. 

 

9. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба Нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөрүүтэй буюу 55,280.7 мянган төгрөгөөр гаргаж өгсөн байсан тул компани руу 

дахин хандахад 580.8 мянган  төгрөгийн 9-р сард оруулж ирсэн барааны татварыг бүртгээгүй байсаныг 

тодруулж өгсөн тул компани тал дээр нэмж тохируулсан. 
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10. . Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй байсаныг дахин хандсанаар зөрүүг арилган компани талд нэмж 

тохируулсан.   

11. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй байсаныг дахин хандсанаар зөрүүг арилган компани талд нэмж 

тохируулсан.   

  

12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй байсаныг дахин хандсанаар зөрүүг арилган компани талд нэмж 

тохируулсан.   

13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ тайландаа 5,900.0 мян төг-р илүү тусгасан компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй  

байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн мэдээлэл болон БОАЖЯ-с ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн тохируулсан. 

14. Aймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий аймагт хандахад компанийн мэдээлэлтэй тохирч ирсэн тул ЗГ 

талд дутуу тусгасан 14,499.5 компани талд 24,500.0  мянган төгрөгийг  тус бүрд нэмж тохируулсан.   

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна.  
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Б-74 “Зуунмод Уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5135958 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

66,381.5 62,020.5 4,361.0 (383.0) 3,978.0 65,998.5 65,998.5 -   

1.1 Татвар, хураамж 65,998.5 62,020.5 3,978.0 - 3,978.0 65,998.5 65,998.5 -   

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, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

56,518.8 56,519.3 (0.5) 
 

(0.5) 56,518.8 56,518.8 -   

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 

9,479.7 5,501.2 3,978.5 
 

3,978.5 9,479.7 9,479.7 - 1 

 1.2 Төлбөр  383.0 - 383.0 (383.0) - - - -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-74 “Зуунмод Уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5135958 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

383.0 
 

383.0 (383.0) 
 

- - - 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    

- 
  

- - -   

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  

237.3 1,037.3 (800.0) 800.0 - 1,037.3 1,037.3 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  237.3 237.3 - - - 237.3 237.3 -   
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Б-74 “Зуунмод Уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5135958 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

237.3 237.3 - 
  

237.3 237.3 -   

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  - 800.0 (800.0) 800.0 - 800.0 800.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

800.0 (800.0) 800.0 
 

800.0 800.0 - 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    

- 
  

- - -   

 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    

- 
  

- - -   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-74 “Зуунмод Уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5135958 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  66,618.8 63,057.8 3,561.0 417.0 3,978.0 67,035.8 67,035.8 -   

 

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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Б-74 “Зуунмод Уул” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Зуунмод Уул” ХХК MV-002616 лицензийг 2000.09.25 нд, MV-004265 лицензийг 2002.04.11 нд, MV-015617 

лицензийг 2010.07.01 нд , Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Эрээн гол, Баавгайт гэдэг газар  MV-015618 

лицензийг 2010.07.01, MV-015619 лицензийг  Сэлэнгэ аймгийн Борнуур сумын Зуунмодны гол гэдэг газруудад 

ашиглалтын 5 лицензтэй бөгөөд 2011 онд олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. Тус компани нь 

Чингэлтэй дүүргийн татварт харъяалагддаг. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, 

Бодьцамхаг 1002 тоотод байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө дутуу тусгасан байсан тул  Нэгтгэл 

тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани 

талд 3,978.5 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.  

2. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

ЗГ анхны тайландаа 383.0 мянган төгрөгөөр тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлээгүйг ХХҮГ, ГИХАЭГ-с албан бичгээр хандаж тодруулахад уг 

төлбөрийг аваагүй гэдгээ албан бичгээр бидэнд гаргаж өгсөн тул ЗГ талаас хасч тохируулсан.  

3.  Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн татварын хэлтэст хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр 

ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан.  

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-75 “Илтгоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5073189 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

49,595.0 40,319.7 9,275.3 310.0 9,585.3 49,905.0 49,905.0 - 

 1.1 Татвар, хураамж 47,932.3 40,319.7 7,612.6 310.0 7,922.6 48,242.3 48,242.3 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 200.7 510.7 (310.0) 310.0 

 
510.7 510.7 - 

1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 2,162.2 
 

2,162.2 
 

2,162.2 2,162.2 2,162.2 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 4,540.7 
 

4,540.7 
 

4,540.7 4,540.7 4,540.7 - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

29,646.0 29,645.9 0.1 
 

0.1 29,646.0 29,646.0 - 

 
1.1.7 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

1,219.6 
 

1,219.6 
 

1,219.6 1,219.6 1,219.6 - 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 

10,163.1 10,163.1 - 
  

10,163.1 10,163.1 - 

 1.2 Төлбөр 121.8 - 121.8 - 121.8 121.8 121.8 - 

 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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Б-75 “Илтгоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5073189 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 121.8 

 
121.8 

 
121.8 121.8 121.8 - 

5 

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 - 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 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 1,533.9 - 1,533.9 - 1,533.9 1,533.9 1,533.9 - 

 
1.6.1 Торгууль 1,533.9 

 
1,533.9 

 
1,533.9 1,533.9 1,533.9 - 

7 

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

7,588.5 7,715.3 (126.8) 5.0 (121.8) 7,593.5 7,593.5 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 1,763.0 1,889.8 (126.8) 5.0 (121.8) 1,768.0 1,768.0 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 295.0 300.0 (5.0) 5.0 

 
300.0 300.0 - 8 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1,468.0 1,589.8 (121.8) 
 

(121.8) 1,468.0 1,468.0 - 
9 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр 5,825.5 5,825.5 - - - 5,825.5 5,825.5 - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 1,192.0 1,192.0 - 

  
1,192.0 1,192.0 - 

 2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 4,633.5 4,633.5 - 
  

4,633.5 4,633.5 - 
 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 
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Б-75 “Илтгоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5073189 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 15,500.0 27,350.0 (11,850.0) 3,400.0 (8,450.0) 18,900.0 18,900.0 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 5,500.0 (5,500.0) - (5,500.0) - - - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

5,500.0 (5,500.0) 
 

(5,500.0) - - - 10 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 15,500.0 21,850.0 (6,350.0) 3,400.0 (2,950.0) 18,900.0 18,900.0 - 

 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 
 

200.0 200.0 - 11 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - -  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 15,500.0 21,650.0 (6,150.0) 3,200.0 (2,950.0) 18,700.0 18,700.0 - 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 72,683.5 75,385.0 (2,701.5) 3,715.0 1,013.5 76,398.5 76,398.5 - 

 

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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Б-75  "Илтгоулд" ХХК 

 
Товч танилцуулга 

“Илтгоулд” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт олборлолтын  үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус 
компани нь Төв аймгийн Баянчандмань суманд харъяалагддаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

               Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ нь анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани нь гаальд төлсөн татваруудыг салгаж ирүүлж чадахгүй гэсэн хариу өгсөн учраас ГЕГ-ын 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани нь гаальд төлсөн татваруудыг салгаж ирүүлж чадахгүй гэсэн хариу өгсөн учраас ГЕГ-ын 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэн тул тохирууллаа 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани санаачлагын ажлын албанд өгсөн тайландаа уг төлбөрийг АТӨЯХАТатвартай хамт 
тайлагнасныг салгаж тохируулгыг хийсэн. 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь гаальд төлсөн татваруудыг салгаж ирүүлж чадахгүй гэсэн хариу өгсөн учраас ГЕГ-ын 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Торгууль 

Компани нь анхны тайландаа торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Төв аймгийн 
Баянчандмань суманд төлсөн торгуулийн дүнг дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэн тул тохирууллаа. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа агаарын бохирдлын төлбөрийг хамт тусгасныг хасч 
тохирууллаа. 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани нь 2010 онд төлсөн барьцааг дараа жилийн байрьцаа төлбөрт суутган тооцуулсан дүнг 
тайлагнасныг хасч тохирууллаа. 

11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 
14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, 
орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг 
авч ажилласан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн 
хувьд шийдвэрлэгдээгүй  зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-76 “Их монгол майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
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№ 

5014131 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

435,589.9 - 435,589.9 5,272.8 440,862.7 440,862.7 440,862.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 419,247.7 - 419,247.7 5,272.8 424,520.5 424,520.5 424,520.5 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   105.0 
 

105.0 
 

105.0 105.0 105.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                3,471.0 
 

3,471.0 
 

3,471.0 3,471.0 3,471.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  7,289.1 
 

7,289.1 
 

7,289.1 7,289.1 7,289.1 - 1 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

157,520.1 
 

157,520.1 5,272.8 162,792.9 162,792.9 162,792.9 - 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 

250,862.5 
 

250,862.5 
 

250,862.5 250,862.5 250,862.5 - 1 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   
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Б-76 “Их монгол майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
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№ 

5014131 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

15,121.0 - 15,121.0 - 15,121.0 15,121.0 15,121.0 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  21.0 
 

21.0 
 

21.0 21.0 21.0 - 1 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

15,100.0 
 

15,100.0 
 

15,100.0 15,100.0 15,100.0 - 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  1,221.2 - 1,221.2 - 1,221.2 1,221.2 1,221.2 -   

1.6.1  Торгууль  1,221.2 
 

1,221.2 
 

1,221.2 1,221.2 1,221.2 - 1 

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

3,963.2 - 3,963.2 - 3,963.2 3,963.2 3,963.2 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,391.5 - 1,391.5 - 1,391.5 1,391.5 1,391.5 -   
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Б-76 “Их монгол майнинг” ХХК 
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№ 

5014131 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,391.5 
 

1,391.5 
 

1,391.5 1,391.5 1,391.5 - 1 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  2,571.7 - 2,571.7 - 2,571.7 2,571.7 2,571.7 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  1,160.0 
 

1,160.0 
 

1,160.0 1,160.0 1,160.0 - 1 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,411.7 
 

1,411.7 
 

1,411.7 1,411.7 1,411.7 - 1 

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  - - - - - - - -   

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,300.0 - 5,300.0 421.9 6,121.9 5,721.9 6,121.9 (400.0)   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 350.0 750.0 350.0 750.0 (400.0)   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 350.0 750.0 350.0 750.0 (400.0)   

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  5,300.0 - 5,300.0 71.9 5,371.9 5,371.9 5,371.9 -   

3.2.1 Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - -   
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хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5014131 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

5,300.0 
 

5,300.0 71.9 5,371.9 5,371.9 5,371.9 - 2 

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  444,853.1 - 444,853.1 5,694.7 450,947.8 450,547.8 450,947.8 (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      (400) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (400) 
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Б-76 “Их монгол майнинг” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Их монгол майнинг” ХХК XV-006263 Өмнөговь аймгийн Мандал Овоо суманд, XV-008538 Сүхбаатар аймагийн 

Түвшинширээ сум, XV-010544 Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц суманд, XV-010267 Хэнтий аймгийн Галшар сум, 

XV-009952 Өмнөговь Булган сум,  XV-009954 Дундговь аймгийн Өлзийт сум, XV-009956 Өмнөговь аймгийн 

Мандал Овоо суманд, XV-014555 Ховд аймгийн Алтай сум, XV-014242 Завхан аймгийн Ургамал сумдуудад 

хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг компани 

юм. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Азмон центр-502 тоотод байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

 

1. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, торгууль               

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агенталг төр захиргааны байгууллагуудаас 

ирүүлсэн мэдээлэл компанийн мэдээлэлийг тулган шалгахад компанийн мэдээлэлтэй  тохирч зарим 

мэдээлэл тохирохгүй байсан тул дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн компани талд нэмж тохируулсан.  

2. Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Мандал Овоо сумын ЗДТГ, Дундговь 

аймгийн Өлзийт сумын ЗДТГ-т хандахад уг хандивуудыг хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр 

гаргаж өгсөнийг тулган шалгахад ЗГ талд 71.9 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсныг нэмж мөн  

компани талд 5,371.9 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан.  .   

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Байгаль орнчны нөхөн сэргээлтийн барьцааг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба ОҮИТБСА-ын 

албанд мөн тайлагнаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 

үндэслэн хүлээн авсан аймгуудад албан бичгээр хандахад Өмнөговь аймгийн Мандал Овоо сум 200.0 

мянган төгрөг, Дундговь аймгийн Цогт Овоо сум 50.0 мянган төгрөг,  Баян-өлгий аймгийн Бугат, 

Алтанцөгц сумдад,  150.0 мянган төгрөгийн барьцаа байршуулаагүй гэсэн хариу өгсөн ба компани тал руу 

дахин хандахад анхан шатны баримтаа ирүүлсэн учраас дараах зөрүү шийдвэрлэгдээгүй болно.   
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Б-77 “Их хан уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2732726 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

264,680.1 - 264,680.1 89,957.0 354,637.1 354,637.1 354,637.1 
                         

-    
  

1.1 Татвар, хураамж 256,260.9 - 256,260.9 88,235.0 344,495.9 344,495.9 344,495.9 
                         

-    
  

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   14,693.4 
 

14,693.4 (1,722.0) 12,971.4 12,971.4 12,971.4 
                         
-    

1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - 
                         
-    

  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - 
                         
-    

  

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - 
                         
-    

  

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - 
                         
-    

  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

209,899.9 
 

209,899.9 89,957.0 299,856.9 299,856.9 299,856.9 
                         
-    

2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

7,628.8 
 

7,628.8 
 

7,628.8 7,628.8 7,628.8 
                         
-    

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 

24,038.8 
 

24,038.8 
 

24,038.8 24,038.8 24,038.8 
                         
-    

3 

 1.2 Төлбөр  3.5 - 3.5 - 3.5 3.5 3.5 
                         

-    
  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - 
                         
-    

  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-77 “Их хан уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2732726 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - 
                         
-    

  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  3.5 
 

3.5 
 

3.5 3.5 3.5 
                         
-    

3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

7,317.8 - 7,317.8 - 7,317.8 7,317.8 7,317.8 
                         
-    

  

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  

7,317.8 
 

7,317.8 
 

7,317.8 7,317.8 7,317.8 
                         
-    

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  1,097.9 - 1,097.9 1,722.0 2,819.9 2,819.9 2,819.9 
                         
-    

  

1.6.1  Торгууль  1,097.9 
 

1,097.9 1,722.0 2,819.9 2,819.9 2,819.9 
                         
-    

4 

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

18.0 - 18.0 - 18.0 18.0 18.0 
                         
-    
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Б-77 “Их хан уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2732726 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  18.0 - 18.0 - 18.0 18.0 18.0 
                         
-    

  

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - 
                         
-    

  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

18.0 
 

18.0 
 

18.0 18.0 18.0 
                         
-    

3 

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    

- 
  

- - 
                         
-    

  

 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    

- 
  

- - 
                         
-    
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Б-77 “Их хан уул” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2732726 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 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  264,698.1 - 264,698.1 89,957.0 354,655.1 354,655.1 354,655.1 
                         
-    

  

 

 

 

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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Б-77 “Их хан уул” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Их хан уул” ХХК XV-012623 дугаартай лицензийг 2007.08.08 нд 6-н жилийн хугацаатайгаар Өвөрхангай 

аймгийн Нарийнтээл суманд Сэнжит хоолой гэдэг газар алтны хайгуул хийхээр авсан бөгөөд өнөөг хүртэл үйл 

ажиллагаагаа явуулсаар  байна. Тус компани нь Чингэлтэй дүүргийн татварт харъяалагддаг компани юм. 

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 5-р хороо 5-р хороолол 28-р байрны 5 тоотод 

байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд  тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба, нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээллийг тулган шалгахад 1,722.0 мянган 

төгрөгийн зөрүү үүссэн ба компани болон чингэлтэй дүүрэгт хандахад  Татварын актыг ААНОАТ-т 

оруулан тусгасан байсан тул  ЗГ талаас хасч тохируулсан.    

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                

Компани ОҮИТБСА-ын албанд  тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлүүдийг тулган шалгахад, ЗГ анхны 

тайландаа 89,957.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан байсныг нэмж ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

3. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс 

 Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агенталг төр захиргааны байгууллагуудаас 

ирүүлсэн мэдээлэл компанийн мэдээлэлийг тулган шалгахад компанийн мэдээлэлтэй  тохирч зарим 

мэдээлэл тохирохгүй байсан тул дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн компани талд нэмж тохируулсан. 

4. Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байсан 

ба нэгтгэл тайлангийн компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлүүдийг 

тулган шалгахад ЗГ талд 1,722.0 төгрөгийн торгуулийг ААНОАТ-р буруу бүртгэсэн байсаныг ЗГ болон 

компани талд нэмж тохируулсан     

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба  нябо ар гэрийн шалтгаанаар гаргаж өгөхгүй удаасан, энэ янз 

бүрийн тайлбар тавьж байсан тул Сангийн яамнаас албан бичиг авч өгсөнөөр компани хариуг бидэнд 

2012 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 

байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 

байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон 

нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч 

ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-78  "Казмон Контакт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041538 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ 

Компанийн 
дүн ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,101,317.8 - 1,101,317.8 (5,528.6) 1,095,789.2 1,095,789.2 1,095,789.2 - 

 1.1 Татвар, хураамж 871,379.6 - 871,379.6 - 871,379.6 871,379.6 871,379.6 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.2 Гаалийн албан татвар 10,798.7 

 
10,798.7 

 
10,798.7 10,798.7 10,798.7 - 

1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 108,134.3 
 

108,134.3 
 

108,134.3 108,134.3 108,134.3 - 
2 

1.1.4 
Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар 

23,281.9 
 

23,281.9 
 

23,281.9 23,281.9 23,281.9 - 3 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 1,298.7 
 

1,298.7 
 

1,298.7 1,298.7 1,298.7 - 4 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

622,951.3 
 

622,951.3 
 

622,951.3 622,951.3 622,951.3 - 
5 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

19,327.9 
 

19,327.9 
 

19,327.9 19,327.9 19,327.9 - 
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 

85,586.8 
 

85,586.8 
 

85,586.8 85,586.8 85,586.8 - 
7 

1.2 Төлбөр 7.0 - 7.0 - 7.0 7.0 7.0 - 

 
1.2.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр   

- 
  

- - - 

 
1.2.2 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
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Б-78  "Казмон Контакт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041538 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ 

Компанийн 
дүн ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 
1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 7.0 

 
7.0 

 
7.0 7.0 7.0 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

229,931.2 - 229,931.2 (5,528.6) 224,402.6 224,402.6 224,402.6 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 225,184.5 
 

225,184.5 (1,528.7) 223,655.8 223,655.8 223,655.8 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 

 
1.3.3 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

4,746.7 
 

4,746.7 (3,999.9) 746.8 746.8 746.8 - 
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 - - - - - - - - 

 1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - -  

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

631.7 - 631.7 - 631.7 631.7 631.7 - 

 
2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 311.7 - 311.7 - 311.7 311.7 311.7 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

311.7 
 

311.7 
 

311.7 311.7 311.7 - 
10 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 
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                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-78  "Казмон Контакт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041538 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ 

Компанийн 
дүн ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2 Төлбөр 320.0 - 320.0 - 320.0 320.0 320.0 - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 320.0 

 
320.0 

 
320.0 320.0 320.0 - 11 

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 

- - - - - - - - 

 
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 12,350.0 - 12,350.0 57,200.0 70,750.0 69,550.0 70,750.0 (1,200.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 9,350.0 - 9,350.0 - 9,350.0 9,350.0 9,350.0 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн 

9,350.0 
 

9,350.0 
 

9,350.0 9,350.0 9,350.0 - 12 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 3,000.0 - 3,000.0 57,200.0 61,400.0 60,200.0 61,400.0 (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 3,000.0 
 

3,000.0 19,000.0 23,200.0 22,000.0 23,200.0 (1,200.0) 
13 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 
 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 28,200.0 28,200.0 28,200.0 28,200.0 - 
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Б-78  "Казмон Контакт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5041538 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ 

Компанийн 
дүн ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 1,114,299.5 - 1,114,299.5 51,671.4 1,167,170.9 1,165,970.9 1,167,170.9 (1,200.0) 

 

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         (1,200.0) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                     (1,200.0) 
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Б-78  "Казмон Контакт" ХХК 
Товч танилцуулга 
"Казмон Контакт" ХХК нь  Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сум, Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум, Хэнтий аймгийн 
Баянхутаг сумдад хайгуулын 2 лиценз  эзэмшдэг.Тус компани нь Чингэлтэй дүүргийг татварын хэлтэст 
харъялагаддаг. Тус компанийн оффис нь Баянгол дүүргийн 2-р хороо, Рокмон бюлдингийн 9 давхарын 909 тоотод 
байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Гаалийн албан татвар 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

3. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
Компани нь 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

9. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан байна. АМГ нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ хасч тусгаж өгсөн тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

11. Газрын төлбөр 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

12. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
Компани нь санаачлагын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
Дорноговь, Баян-Өлгий зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авахад Баян-Өлгий аймгийн 
ЗДТГ нь хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу өгсөн учраас зөрүү шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 18-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 
шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 

             Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Баян-Өлгийн аймгийн ЗДТГ-аас тус компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул зөрүү 
шийдэгдээгүй үлдсэн. 
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Б-79 “Камекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5078253 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

  ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

240,409.3 112,032.6 128,376.8 1,645.0 130,021.8 242,054.3 242,054.3 -   

1.1 Татвар, хураамж 235,930.0 107,033.3 128,896.8 - 128,896.8 235,930.0 235,930.0 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   22,799.0 
 

22,799.0 
 

22,799.0 22,799.0 22,799.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  11,994.2 11,994.2 - 
  

11,994.2 11,994.2 -   

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

128,661.9 48,458.5 80,203.4 
 

80,203.4 128,661.9 128,661.9 - 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 

72,474.9 46,580.5 25,894.4 
 

25,894.4 72,474.9 72,474.9 - 3 

 1.2 Төлбөр  2,601.5 2,607.0 (5.5) - (5.5) 2,601.5 2,601.5 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-79 “Камекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
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№ 

5078253 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

  ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  2,592.0 2,607.0 (15.0) 
 

(15.0) 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    

- 
  

- - -   

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  9.5 
 

9.5 
 

9.5 9.5 9.5 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,877.8 2,392.3 (514.5) 1,645.0 1,130.5 3,522.8 3,522.8 -   

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  

1,877.8 747.3 1,130.5 
 

1,130.5 1,877.8 1,877.8 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

1,645.0 (1,645.0) 1,645.0 
 

1,645.0 1,645.0 - 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  
  

- 
  

- - -   
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Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
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№ 

5078253 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

  ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

897.8 2,657.8 (1,760.0) 1,760.0 - 2,657.8 2,657.8 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  897.8 897.8 - - - 897.8 897.8 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

897.8 897.8 - 
  

897.8 897.8 -   

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  - 1,760.0 (1,760.0) 1,760.0 - 1,760.0 1,760.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

1,760.0 (1,760.0) 1,760.0 
 

1,760.0 1,760.0 - 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    

- 
  

- - -   

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  - - - - - - - -   
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Б-79 “Камекс” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5078253 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

 
Тодотгол  

  ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - -   

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 1,000.0 - 8 

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  241,307.1 115,690.3 125,616.8 4,405.0 130,021.8 245,712.1 245,712.1 -   

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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 Б-79 “Камекс” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

“Камекс” ХХК XV-007173, XV-007176 дугааруудтай лицензийг Завхан аймгийн Баянхайрхан, Сонгино сумдын 

Оюут толгой, Ар бэл гэдэг газар XV-013189, XV-013661, XV-013662 дугааруудтай лицензийг Дундговь аймгийн 

Цагаандэлгэр сумын Дэлгэр гэдэг газар хайгуулын үйл ажиллагаа явуулахаар авсан байна. Тус компани нь 

Чингэлтэй дүүргийн татварт харъяалагддаг . Компанийн хаяг: УБ, СБД-ийн 1-р хороо Ландмарк оффис 

центрийн 5-н давхарт байрладаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 

нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээнд 

үндэслэн тохируулсан..    

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайландаа дутуу гаргаж өгсөнөөс анхны зөрүү үүссэн байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-аас ирүүлсэн 

мэдээлэлтэй тулган шалгахад 54400 доллар 14138  доллароор төлсөн байна АМГ ирүүлсэнийг компаниас 

талаас дахин хандахад нябо буруу мэдээлэл өгсөн байсанаа хүлээн зөвшөөрч 80,203.4 мянган төгрөгөөр 

төлсөн нь нотлогдсон тул компани талд нэмж тохируулсан. 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд гаргаж өгсөн тайландаа 25894.4 дутуу тусгасан байснаас анхны зөрүү 

үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд  болон НДЕГ-аас ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэн компани талд тохируулсан. 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Тус компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөхөө 15.0 мянган төгрөгөөр илүү тусагсан 

байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон ГИХАЭГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлагнахдаа дутуу тайлагнасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ мөн дутуу ирүүлсэнийг компани тал руу дахин хандаж зөрүүг компани талд 

нэмж тохируулсан..   

6. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны талдаа тусгаагүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГИХАЭГ-т хандаж авсан мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж 

тохируулсан 

7. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн БГДүүргийн Газрын албанд хандахад хүлээн авсан 

эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд 1,760.0 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

8. Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 

компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ЗДТГ-т хандахад 

хандив авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн  тул ЗГ талд нэмж тохируулсан.    

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын 

байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна.   
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Б-80  "Капкорп Монголиа" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5077982 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 448,685.8 473,542.1 (24,856.3) 24,083.2 (773.1) 472,769.0 472,769.0 - 

 1.1 Татвар, хураамж 2,149.6 1,073.8 1,075.8 (1,119.7) (43.9) 1,029.9 1,029.9 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 180.3 224.1 (43.8) 
 

(43.8) 180.3 180.3 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 361.2 
 

361.2 (361.2) 
 

- - - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 758.5 
 

758.5 (758.5) 
 

- - - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

849.6 849.7 (0.1) 
 

(0.1) 849.6 849.6 - 

 1.2 Төлбөр 446,536.2 446,318.2 218.0 - 218.0 446,536.2 446,536.2 - 

 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 

223,368.6 223,269.6 99.0 
 

99.0 223,368.6 223,368.6 - 
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Б-80  "Капкорп Монголиа" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5077982 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

124,145.2 124,079.0 66.2 
 

66.2 124,145.2 124,145.2 - 

 
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 

99,022.4 98,969.6 52.8 
 

52.8 99,022.4 99,022.4 - 

 1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
 

- - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж 

- 26,150.1 (26,150.1) 25,202.9 (947.2) 25,202.9 25,202.9 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
 

706.7 (706.7) 
 

(706.7) - - - 4 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

20,800.0 (20,800.0) 20,800.0 
 

20,800.0 20,800.0 - 
5 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

4,643.4 (4,643.4) 4,402.9 (240.5) 4,402.9 4,402.9 - 
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 

465.0 66,110.0 (65,645.0) 64,151.1 (1,493.9) 64,616.1 64,616.1 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 465.0 1,325.4 (860.4) - (860.4) 465.0 465.0 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - -  

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 465.0 465.0 - 
  

465.0 465.0 - 

 
2.1.3 Бусад 

 
860.4 (860.4) 

 
(860.4) - - - 

6 

2.2 Төлбөр - 63,923.1 (63,923.1) 63,923.1 - 63,923.1 63,923.1 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 
 

240.0 (240.0) 240.0 
 

240.0 240.0 - 7 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

9,510.0 (9,510.0) 9,510.0 
 

9,510.0 9,510.0 - 
8 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 2.2.4 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 
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Б-80  "Капкорп Монголиа" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5077982 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 2.2.6 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
 

54,173.1 (54,173.1) 54,173.1 
 

54,173.1 54,173.1 - 9 

2.2.7 
Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн хураамж   
- 

  
- - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний 
хөлс 

- 861.5 (861.5) 228.0 (633.5) 228.0 228.0 - 

 2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 

 2.3.2 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
 

861.5 (861.5) 228.0 (633.5) 228.0 228.0 - 10 

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 32,627.2 35,152.3 (2,525.1) 2,525.0 (0.1) 35,152.2 35,152.2 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 30,127.2 30,127.3 (0.1) - (0.1) 30,127.2 30,127.2 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

30,127.2 30,127.3 (0.1) 
 

(0.1) 30,127.2 30,127.2 - 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 2,500.0 5,025.0 (2,525.0) 2,525.0 - 5,025.0 5,025.0 - 

 3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2,500.0 2,500.0 - 
  

2,500.0 2,500.0 - 

 3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

2,525.0 (2,525.0) 2,525.0 
 

2,525.0 2,525.0 - 11 

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 481,778.0 574,804.4 (93,026.4) 90,759.3 (2,267.1) 572,537.3 572,537.3 - 

 

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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Б-80  "Капкорп Монголиа" ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Капкорп” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Дэлгэр, Халиун, Бигэр, Чандмань сумдад, Баянхонгор аймгийн Бууцагаан, 
Баацагаан, Баянцагаан, Шинэжинст, Бөмбөгөр, Баян-Овоо, Өлзийт, Богд, Баянлиг, Богд, Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-
Улаан, Нарийнтээл, Хайрхандулаан, Гучин-Ус, Богд, Төгрөг, Баянгол, Сант, Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо,Дэлгэрхангай, 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо зэрэг сумдад газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна.ТЕГ-д  
харъяалагддаг.Тус компанийн оффис нь НИК ХК-ийн байрны 4 давхарт байдаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани нь анхны тайландаа уг татварыг 2011 онд өглөгөөр бүртгэж 2012 онд төлсөн дүнг тайлагнасныг хасч тохирууллаа. 
2. Гаалийн албан татвар 
ЗГ нь анхны тайландаа ажил гүйцэтгэгч компани болох "Синопек Монголиа" ХХК-иас тус компанийн нэр дээр түр 
байршуулсан дүнг    тусгасан байна. Уг байршуулсан дүнгээс тоног төхөөрөмж хилээр оруулж ирээд 2011 оны эцсээр 
буцаагаад хилээр гаргасан нөхцлийн татвар хураамжийг суутган тооцоод үлдэгдлийг "Синопек Монголиа" ХХК буцааж авсан 
байна. Энэ тухай тайлбарыг тус компанийн нягтлан бодогч гаргасан тул ЗГ талаас хасч тохируулсан. 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ нь анхны тайландаа ажил гүйцэтгэгч компани болох "Синопек Монголиа" ХХК-иас тус компанийн нэр дээр түр 
байршуулсан дүнг    тусгасан байна. Уг байршуулсан дүнгээс тоног төхөөрөмж хилээр оруулж ирээд 2011 оны эцсээр 
буцаагаад хилээр гаргасан нөхцлийн татвар хураамжийг суутган тооцоод үлдэгдлийг "Синопек Монголиа" ХХК буцааж авсан 
байна. Энэ тухай тайлбарыг тус компанийн нягтлан бодогч гаргасан тул ЗГ талаас хасч тохируулсан. 
4. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. 
5. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ-ын анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
холбогдох байгууллагад хандаж, тодорхой мэдээлэл авсан тул зөрүүг тохируулсан. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ГИХАЭГ, Байгаль 
шинжлэлийн нэгдсэн лаборатори, АМГ, Геологийн төв лаборатори, ГХЯам зэрэг байгууллагад үйлчилгээний хөлс төлсөн гэж 
тусгаж өгсөний дагуу, эдгээр байгууллагуудад албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан. 
6. Бусад 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа ХХОАТатварыг тайлагнасныг хасч тохирууллаа. 
7. Газрын төлбөр 
ЗГ-ын анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус 
аймгийн ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан. 
8. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ-ын анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус 
аймгийн ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан. 
9. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай, Өвөрхангай, Баян-Хонгор зэрэг аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээх, холбогдох мэдээлэл 
авч, тохируулсан. 
10. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайланд тайлагнагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад Баян-Хонгор аймгийн Баацагаан сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ-ын анхын тайланд ГИХАЭГазарт өгсөн хандив тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад тус байгууллагад албан бичиг 
илгээж хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээж, хариуг 
08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 
Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг 
авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-81 “Каскейд майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5463599 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

753,503.8 - 753,503.8 (391,726.7) 361,777.1 361,777.1 361,777.1                          -      

1.1 Татвар, хураамж 743,251.9 - 743,251.9 (391,726.7) 351,525.2 351,525.2 351,525.2                          -      

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   295,528.5 
 

295,528.5 
 

295,528.5 295,528.5 295,528.5                          -    1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                391,465.7 
 

391,465.7 (391,074.2) 391.5 391.5 391.5                          -    2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  822.0 
 

822.0 
 

822.0 822.0 822.0                          -    3 

1.1.4 
 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð     

- 
  

- -                          -      

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   652.5 
 

652.5 (652.5) 
 

- -                          -    3 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- -                          -      

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

34,855.8 
 

34,855.8 
 

34,855.8 34,855.8 34,855.8                          -    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 

19,927.4 
 

19,927.4 
 

19,927.4 19,927.4 19,927.4                          -    6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - -                          -      
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Б-81 “Каскейд майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5463599 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- -                          -      

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- -                          -      

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

10,251.9 - 10,251.9 - 10,251.9 10,251.9 10,251.9                          -      

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  8.2 
 

8.2 
 

8.2 8.2 8.2                          -      

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- -                          -      

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

10,243.7 
 

10,243.7 
 

10,243.7 10,243.7 10,243.7                          -    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  
  

- 
  

- -                          -      



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-81 “Каскейд майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5463599 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 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 
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  - - - 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0                          -      

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - -                          -      



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-81 “Каскейд майнинг” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
 

№ 

5463599 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- -                          -      

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0                          -      

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    

- 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0                          -    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  753,503.8 - 753,503.8 (383,726.7) 369,777.1 369,777.1 369,777.1                          -      

 

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                                                                                                    - 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-81 “Каскейд майнинг” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“Каскейд майнинг” ХХК MV-012328 дугаартай лицензийг 2007.01.10 нд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд 

Эрвэн хошууны овоо гэдэг газар,  30-н жилийн хугацаатай төмрийн хүдэр олборлолтын үйл ажиллагаа 

явуулдаг бөгөөд 2011 онд олборлолт хийгээгүй байна. Мөн XV-008433, XV-012786 дугааруудтай лицензийг 

2004.09.16 нд Дорнод аймгийн Булган сум, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын уг нутагт хайгуулын үйл 

ажиллагаа давхар явуулж байна. Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг компани юм. 

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Олимпийн гудамж 9-байр 1-р давхарт 

байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð              

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-с ирүүлсэн мэдээнд 

үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð               

ЗГ анхны тайландаа илүү дүнгээр тусгасан компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайлангаа гаргаж 

өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулган шалгахад уг татварыг мянгачлаагүй шууд бичсэнээс 

мянгачлалын алдаа гарсан байсан тул ЗГ талаас 391,074.2 мянган төгрөгийг хасч, компани талд мянган 

төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

3. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс               

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агентлаг төр 

захиргааны байгууллагуудаас албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэлийг тулган шалгахад компанийн 

мэдээлэлтэй  тохирч зарим мэдээлэл тохирохгүй байсан тул дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн компани 

талд нэмж тохируулсан.  Мөн Автобензин, дизелийн түлшний албан татварыг ЗГ анхны тайландаа 

андуурч тусгасаныг тусгасан тул хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас хасч тохируулсан 

 

4. Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны 

зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 

Сүхбаатар аймагийн Сүхбаатар сумын ЗДТГ-аас уг хандивыг авснаа албан бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд 

нэмж тохируулсан.   

 

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 3-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 

 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-82  "Кожеговь" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг - 1,879,167.3 (1,879,167.3) 1,879,051.2 (116.1) 1,879,051.2 1,879,051.2 - 

 1.1 Татвар, хураамж - 1,661,736.7 (1,661,736.7) 1,661,505.7 (231.1) 1,661,505.7 1,661,505.7 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

 
3,400.0 (3,400.0) 3,400.0 

 
3,400.0 3,400.0 - 

1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 
 

23,051.9 (23,051.9) 22,681.3 (370.6) 22,681.3 22,681.3 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
 

50,384.8 (50,384.8) 49,606.6 (778.2) 49,606.6 49,606.6 - 
3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

976,799.0 (976,799.0) 977,716.6 917.7 977,716.6 977,716.6 
 

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  

608,101.1 (608,101.1) 608,101.1 
 

608,101.1 608,101.1 - 
5 

1.2 Төлбөр - 56,743.4 (56,743.4) 56,743.4 - 56,743.4 56,743.4 - 

 1.2.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
 

56,743.4 (56,743.4) 56,743.4 
 

56,743.4 56,743.4 - 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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Б-82  "Кожеговь" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

- 51,649.7 (51,649.7) 51,764.7 115.0 51,764.7 51,764.7 - 

 
1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

 
305.9 (305.9) 339.4 33.5 339.4 339.4 - 

7 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 

 
1.3.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

 
51,343.8 (51,343.8) 51,044.3 (299.5) 51,044.3 51,044.3 - 

8 

1.3.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
  

- 381.0 381.0 381.0 381.0 - 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 - 109,037.5 (109,037.5) 109,037.5 - 109,037.5 109,037.5 - 

 
1.6.1 Торгууль 

 
109,037.5 (109,037.5) 109,037.5 

 
109,037.5 109,037.5 - 

9 

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

- 434,078.4 (434,078.4) 6,914.9 (427,163.5) 6,914.9 6,914.9 (0.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 430,398.7 (430,398.7) 3,235.2 (427,163.5) 3,235.2 3,235.2 (0.0) 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - -  

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
 

3,235.2 (3,235.2) 3,235.2 
 

3,235.2 3,235.2 - 
10 

2.1.3 Бусад 
 

427,163.5 (427,163.5) 
 

(427,163.5) - - - 11 

2.2 Төлбөр - 3,679.7 (3,679.7) 3,679.7 - 3,679.7 3,679.7 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 
 

1,704.2 (1,704.2) 1,704.2 
 

1,704.2 1,704.2 - 12 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

1,975.6 (1,975.6) 1,975.6 
 

1,975.6 1,975.6 - 
13 

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 - - - - - - - - 
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Б-82  "Кожеговь" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2078449 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 98,158.6 (98,158.6) 98,158.6 (0.0) 98,158.6 98,158.6 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 59,898.4 (59,898.4) 59,898.4 - 59,898.4 59,898.4 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

59,898.4 (59,898.4) 59,898.4 
 

59,898.4 59,898.4 - 
14 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 38,260.2 (38,260.2) 38,260.2 (0.0) 38,260.2 38,260.2 - 15 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

  
- 8,943.0 8,943.0 8,943.0 8,943.0 - 

 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 
  

- 29,317.2 29,317.2 29,317.2 29,317.2 - 

 3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

 
38,260.2 (38,260.2) 

 
(38,260.2) - - - 

 
 

Нийт дүн - 2,411,404.3 (2,411,404.3) 1,984,124.7 (427,279.6) 1,984,124.7 1,984,124.7 - 

 

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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Б-82  "Кожеговь" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

"Кожеговь" ХХК Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд Ураны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь 

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татва 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ нь анхны тайландаа тусгаагүй байна. Цөмийн энергийн газар нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан. 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул зөрүүг 
тохируулсан. 

8. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Компани нь анхны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийг энэ хэсэгт давхар тусгасан байна. Гадаадын 
ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг гаалийн үйлчилгээний хураамжуудийг хасч зохих санхүүгийн 
урсгалд тохирууллаа. Мөн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу ГХЯ, ГИХАЭГ, АМГ, ЦЭГ-т албан бичиг илгээж 
холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа яам төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
хэсэгт тайлагнасан байсныг хасч энэ мөрөнд тохируулсан. Мөн ЗГ-ын анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн 
явцад ХХҮГ нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

9. Торгууль 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Энэ 
торгууль МХЕГ болон СБДүүргийн НДХ-ийн хяналт шалгалтаар тавигдсан хүү торгуулийн дүн байна. 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 

11. Бусад 
Компани нь анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тайлагнасныг хасч тохирууллаа. Энэ татвар нь нэгтгэл тайлангийн 
нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал юм. 

12. Газрын төлбөр 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвөөс ирсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Яам агентлаг болон суманд өгсөн хандивыг энэ хандивын дүнд оруулж тусгасан байсныг хасч тохирууллаа. 

 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээж, хариуг 
08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 
хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-83  "Коммод" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2685841 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээг

үй зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 433,622.3 - 433,622.3 - 433,622.3 433,622.3 433,622.3 (0.0) 

 1.1 Татвар, хураамж 432,828.5 - 432,828.5 - 432,828.5 432,828.5 432,828.5 (0.0) 

 1.1.1 Аж  ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 12,138.3 
 

12,138.3 
 

12,138.3 12,138.3 12,138.3 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 87,591.8 
 

87,591.8 
 

87,591.8 87,591.8 87,591.8 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 183,942.8 
 

183,942.8 
 

183,942.8 183,942.8 183,942.8 - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 9,936.1 

 
9,936.1 

 
9,936.1 9,936.1 9,936.1 - 

4 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр 

133,852.2 
 

133,852.2 
 

133,852.2 133,852.2 133,852.2 - 
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   

- 
  

- - - 

 
1.1.1

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 

5,367.3 
 

5,367.3 
 

5,367.3 5,367.3 5,367.3 (0.0) 
6 

1.2 Төлбөр 19.0 - 19.0 - 19.0 19.0 19.0 - 

 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 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   

- 
  

- - - 
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Б-83  "Коммод" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2685841 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээг

үй зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 19.0 
 

19.0 
 

19.0 19.0 19.0 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж 

774.8 - 774.8 - 774.8 774.8 774.8 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 474.8 
 

474.8 
 

474.8 474.8 474.8 - 8 

1.3.2 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 

 
1.3.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 300.0 

 
300.0 

 
300.0 300.0 300.0 - 

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 - - - - - - - - 

 1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - -  

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

6,180.0 - 6,180.0 751.8 9,382.9 6,931.8 9,382.9 (2,451.1) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 5,044.3 - 5,044.3 - 5,044.3 5,044.3 5,044.3 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 3,336.8 

 
3,336.8 

 
3,336.8 3,336.8 3,336.8 - 

10 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1,707.5 
 

1,707.5 
 

1,707.5 1,707.5 1,707.5 - 
11 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 2.2 Төлбөр 1,135.7 - 1,135.7 551.8 4,138.6 1,687.5 4,138.6 (2,451.1) 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 1,135.7 

 
1,135.7 551.8 4,138.6 1,687.5 4,138.6 (2,451.1) 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 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 - - - 200.0 200.0 200.0 200.0 - 

 2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 

 
2.3.2 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

  
- 200.0 200.0 200.0 200.0 - 

13 
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Б-83  "Коммод" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2685841 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээг

үй зөрүү, 
цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 3,743.0 - 3,743.0 6,637.6 10,380.6 10,380.6 10,380.6 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 3,743.0 - 3,743.0 - 3,743.0 3,743.0 3,743.0 - 

 

3.1.1 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 3,743.0 
 

3,743.0 
 

3,743.0 3,743.0 3,743.0 - 
14 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - - - 6,637.6 6,637.6 6,637.6 6,637.6 - 

 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 
  

- 
  

- - -  

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - -  

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

  
- 6,637.6 6,637.6 6,637.6 6,637.6 - 

15 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 443,545.3 - 443,545.3 7,389.5 453,385.9 450,934.8 453,385.9 (2,451.1) 

  

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                     (2,451.1) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                          (2,451.1) 
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Б-83   “Коммод” ХХК 
Товч танилцуулга 
“Коммод” ХХК нь Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт Хунхатсуман-Уул уурхайд хайлуур жоншний олборлолтын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг. Тус компани нь Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Компанийн оффис нь Спортын 
төв ордны дэргэд, Гүүд микс төвд байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

9. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

12. Газрын төлбөр 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст албан бичиг хүргүүлж, хариу 
мэдээлэл авахад тус дүүргийн татварын дансанд уг төлбөр ороогүй байна гэсэн хариу өгсөн тул зөрүү 
шийдвэрлэгдсэнгүй. 

13. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ болон компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн 
улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул 
тохируулсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорноговь Эрдэнэ сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулсан. 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ болон компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүйн 
улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул 
тохируулсан  
Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорноговь Эрдэнэ сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээж, хариуг 
09 дүгээр сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 
хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс тус компанийн газрын төлбөрийн төлөлт тодорхойлогдоогүй учраас зөрүү 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн байна. 
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Б-84  "Кью Жи Экс" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2706865 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

266,395.8 266,405.0 (9.2) 9.0 (0.2) 266,404.8 266,404.8 - 

 1.1 Татвар, хураамж 253,834.8 253,835.0 (0.2) - (0.2) 253,834.8 253,834.8 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 400 400 - 
  

400.0 400.0 - 

 1.1.2 Гаалийн албан татвар 2242 2242 0.4 
 

0.4 2,242.4 2,242.4 - 

 1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 4859.1 4859 0.1 
 

0.1 4,859.1 4,859.1 - 

 
1.1.4 

Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар 

  

- 
  

- - - 

 
1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

  

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 18423 18423 

(0.2) 
 

(0.2) 18,422.8 18,422.8 - 

 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 

  

- 
  

- - - 

 
1.1.1
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 227911 227911 

(0.5) 
 

(0.5) 227,910.5 227,910.5 - 

 1.2 Төлбөр 6,783.5 6,783.0 0.5 - 0.5 6,783.5 6,783.5 - 

 
1.2.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр   

- 
  

- - - 
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Б-84  "Кью Жи Экс" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2706865 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр 6739 6739 

0.2 
 

0.2 6,739.2 6,739.2 - 

 
1.2.3 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал 

 
44 

(44.0) 
 

(44.0) - - - 

 
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 44  
44.3 

 
44.3 44.3 44.3 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

5,777.5 5,787.0 (9.5) 9.0 (0.5) 5,786.5 5,786.5 - 

 
1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 7 16 (9.0) 9.0 

 
16.0 16.0 - 

 
1.3.2 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 

 
1.3.3 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 5720 5720 1377  

(0.5) 5,719.5 5,719.5 - 
 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 51 51 

- 
  

51.0 51.0 - 

 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 

1,006.4 103.0 903.4 103.0 1,006.4 1,109.4 1,109.4 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 1,006.4 - 1,006.4 - 1,006.4 1,006.4 1,006.4 - 
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Б-84  "Кью Жи Экс" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2706865 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - -  

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,006.4 
 

1,006.4 
 

1,006.4 1,006.4 1,006.4 - 
1 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 2.2 Төлбөр - 103.0 (103.0) 103.0 - 103.0 103.0 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

103 (103.0) 103.0 
 

103.0 103.0 - 2 

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 - 2,200.0 (2,200.0) 2,200.0 - 2,200.0 2,200.0 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 1,700.0 (1,700.0) 1,700.0 - 1,700.0 1,700.0 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн 

 
1700 

(1,700.0) 1,700.0 
 

1,700.0 1,700.0 - 3 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 500.0 (500.0) 500.0 - 500.0 500.0 - 4 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 

 
500 

(500.0) 500.0 
 

500.0 500.0 - 

 3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-84  "Кью Жи Экс" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2706865 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
байгууллаг

ад өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 267,402.2 268,708.0 (1,305.8) 2,312.0 1,006.2 269,714.2 269,714.2 - 
  

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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Б-84  “Кью Жи Экс монгол” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 

“Кью Жи Экс монгол” ХХК Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Цогт-Овоо сумдад хайгуулын үйл ажиллагаа 
явуулдаг.Тус компани нь Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Компанийн оффис нь Сэнтрал 
тауэрийн 16 давхарт байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн 
тул тохирууллаа. 

2. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг нэгтгээгүйн улмаас зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Ховд аймгийн  Алтай сумын 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

3. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг нэгтгээгүйн улмаас зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Ховдг Новь-алтай, Хэнтий, 
Сүхбаатар зэрэг аймгийн  ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

4. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад ГХОГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ  талд 
нэмж тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 21-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-85 “Кей Ви Пи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2889668 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

43,780.9 54,615.0 (10,834.1) 29,733.9 18,899.8 73,514.8 73,514.8 -   

1.1 Татвар, хураамж 41,788.6 54,039.7 (12,251.1) 29,733.9 17,482.8 71,522.5 71,522.5 -   

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  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

21,914.9 31,306.9 (9,392.0) 9,392.0 
 

31,306.9 31,306.9 - 1 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

20,341.9 (20,341.9) 20,341.9 
 

20,341.9 20,341.9 - 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 

19,873.7 2,390.9 17,482.8 
 

17,482.8 19,873.7 19,873.7 - 3 

 1.2 Төлбөр  561.6 - 561.6 - 561.6 561.6 561.6 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  561.6 
 

561.6 
 

561.6 561.6 561.6 - 4 
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Б-85 “Кей Ви Пи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2889668 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,430.7 575.3 855.4 - 855.4 1,430.7 1,430.7 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 
 

14.0 
 

14.0 14.0 14.0 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,376.7 575.3 801.4 
 

801.4 1,376.7 1,376.7 - 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

40.0 
 

40.0 
 

40.0 40.0 40.0 - 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  - - - - - - - -   

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - -   

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

785.8 785.8 - - - 785.8 785.8 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  785.8 785.8 - - - 785.8 785.8 -   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-85 “Кей Ви Пи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2889668 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

785.8 785.8 - 
  

785.8 785.8 -   

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    

- 
  

- - -   

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  - 100.0 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

100.0 (100.0) 100.0 
 

100.0 100.0 - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -   

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-85 “Кей Ви Пи” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад хийгдсэн 

тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2889668 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  44,566.7 55,500.8 (10,934.1) 29,833.9 18,899.8 74,400.6 74,400.6 -   

 

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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-85 “Кей Ви Пи” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

“Кей Ви Пи” ХХК XV-014318 дугаартай лицензийг 2008.10.17 нд Увс аймгийн Өмнөговь суманд Шарилжит гэдэг 

газар,  6-н жилийн хугацаатай  авсан бөгөөд тус нутагт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани 

нь Чингэлтэй дүүргийн татварт харъяалагддаг компани юм. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол 

дүүргийн 4-р хороо Нарны зам 62 2-р хороололд  байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр              

ЗГ анхны тайландаа 9,392.0 төгрөгөөр дутуу тусгасан байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй  мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж 

тохируулсан. 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон  АМГ-аас ирүүлсэн  мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд тохируулсан.  

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлан болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ гаргаж өгөхдөө дутуу гаргаж 

өгсөныг дахин хандан ирүүлсэн мэдээлэлийг НДЕГ-с ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. (Дахин 

хандаж тодруулсан хүснэгтийг  баримтанд хавсаргав) 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-с ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн тохируулсан.. 

5. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-с ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн тохируулсан. 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөхдөө дутуу тайлагнасаныг компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

болон ХХҮГ, ГИХАЭГ, Чинэглтэйн татвар, Монгол Шуудан ХК, АМГ, Сорьцын хяналтын газраас ирүүлсэн 

мэдээлэлд үндэслэсэн тохируулсан ба Зарим байгууллагад бэлнээр төлсөн үйлчилгээний хөлс ЗГ-т 

тайлагнаагүй байна. Тухайлбал: ГХОГ, УБЕГ-т төлсөн 32.2 төгрөг ЗГ-т тусгагдаагүй байна 

7. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 

өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-с ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн тохируулсан. 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс зөрүү үүссэн байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Өмнөговь суманд уг барьцааг байршуулсан байна гэдгээ 

албан бичгээр бидэнд хандсан тул компани талд нэмж тохируулсан.    

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð:Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд 

энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-86  "Лоншэнда" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

53122113 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

135,132.7 134,958.4 174.3 - 174.3 135,132.7 135,132.7 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 134,758.4 134,958.4 (200.0) - (200.0) 134,758.4 134,758.4 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 200.0 400.0 (200.0) 

 
(200.0) 200.0 200.0 - 

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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

126,352.5 126,352.5 - 
  

126,352.5 126,352.5 - 

 
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 

8,205.9 8,205.9 - 
  

8,205.9 8,205.9 - 

 
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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Б-86  "Лоншэнда" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

53122113 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

374.3 - 374.3 - 374.3 374.3 374.3 - 

 
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 

374.3 
 

374.3 
 

374.3 374.3 374.3 - 
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 

852.6 - 852.6 - 852.6 852.6 852.6 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 852.6 - 852.6 - 852.6 852.6 852.6 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - -  

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

852.6 
 

852.6 
 

852.6 852.6 852.6 - 
3 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр - - - - - - - - 
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Б-86  "Лоншэнда" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

53122113 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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   

- 
  

- - - 

 
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 - 4 

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   

- 
  

- - - 
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Б-86  "Лоншэнда" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

53122113 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.8 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 135,985.3 135,458.4 526.9 500.0 1,026.9 136,485.3 136,485.3 - 

  

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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Б-86  “Лон шэнда” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 

“Лон шэнда” ХХК нь Говь-Алтайн аймгийн Бугат суманд хайгуулын 1 лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь 
Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Тус компанийн оффис нь Чингэлтэй дүүргийн, 1-р хороо, 
жуулчны гудамж, 10-1 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ зөв дүнгээр тусгаж ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
 
Хураамж, үйлчилгээний хөлс 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр компани талд тохируулсан. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ-ын анхны тайланд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад БОАЖЯ-ны байгалийн нөөцийн газраас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-87 “Лутчулуу” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5396662 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,111,752.7 - 1,111,752.7 253,952.7 1,375,310.5 1,365,705.4 1,375,310.5 (9,605.1)   

1.1 Татвар, хураамж 783,620.9 - 783,620.9 253,952.7 1,037,573.6 1,037,573.6 1,037,573.6 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   46,074.3 
 

46,074.3 
 

46,074.3 46,074.3 46,074.3 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                5,987.7 
 

5,987.7 
 

5,987.7 5,987.7 5,987.7 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,624.2 
 

13,624.2 
 

13,624.2 13,624.2 13,624.2 - 1 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

607,191.0 
 

607,191.0 253,952.7 861,143.7 861,143.7 861,143.7 - 2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

3,648.9 
 

3,648.9 
 

3,648.9 3,648.9 3,648.9 - 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 

107,094.8 
 

107,094.8 
 

107,094.8 107,094.8 107,094.8 - 1 

 1.2 Төлбөр  169,469.3 - 169,469.3 - 169,469.3 169,469.3 169,469.3 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

76,735.4 
 

76,735.4 
 

76,735.4 76,735.4 76,735.4 - 1 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  92,467.4 
 

92,467.4 
 

92,467.4 92,467.4 92,467.4 - 3 
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Б-87 “Лутчулуу” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5396662 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  266.5 
 

266.5 
 

266.5 266.5 266.5 - 1 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

158,662.5 - 158,662.5 - 168,267.6 158,662.5 168,267.6 (9,605.1)   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  157,762.5 
 

157,762.5 
 

157,762.5 157,762.5 157,762.5 - 1 

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  

900.0 
 

900.0 
 

10,505.1 900.0 10,505.1 (9,605.1)   

 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  
14,754.5 - 14,754.5 (1,387.5) 13,367.0 13,367.0 13,367.0 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,555.0 - 7,555.0 - 7,555.0 7,555.0 7,555.0 -   
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Б-87 “Лутчулуу” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5396662 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  2,756.0 
 

2,756.0 
 

2,756.0 2,756.0 2,756.0 - 1 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

4,799.0 
 

4,799.0 
 

4,799.0 4,799.0 4,799.0 - 1 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - -   

 2.2 Төлбөр  7,199.5 - 7,199.5 (1,387.5) 5,812.0 5,812.0 5,812.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  3,072.0 
 

3,072.0 
 

3,072.0 3,072.0 3,072.0 - 1 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,127.5 
 

4,127.5 (1,387.5) 2,740.0 2,740.0 2,740.0 - 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  

- - - - - - - -   

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 40,743.8 65,743.8 65,743.8 65,743.8 -   

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  25,000.0 - 25,000.0 - 25,000.0 25,000.0 25,000.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

25,000.0 
 

25,000.0 
 

25,000.0 25,000.0 25,000.0 - 5 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 40,743.8 40,743.8 40,743.8 40,743.8 -   

3.2.1 Яам, агентлагт өгсөн  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   
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Б-87 “Лутчулуу” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5396662 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 19,343.8 19,343.8 19,343.8 19,343.8 - 6 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 21,400.0 21,400.0 21,400.0 21,400.0 - 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  1,151,507.2 - 1,151,507.2 293,309.0 1,454,421.3 1,444,816.2 1,454,421.3 (9,605.1)   

 

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      (9,605.1) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                    (9,605.1) 
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Б-87 “Лутчулуу” ХХК 
 
Товч танилцуулга     

“Лутчулуу” ХХК MV-010207, MV-010206 дугааруудтай лицензийг 2005.07.26 нд хамт Хэнтий аймгийн Дархан 
суманд Баргилтын овоо гэдэг газар,  30-н жилийн хугацаатай  авсан бөгөөд тус нутагт төмөр олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь Хан-Уул дүүргийн татварт харъяалагддаг компани юм. Компанийн 
хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо Махатма Ганди Мандах инвест компанийн байранд 
байрладаг.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 
1. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс                     

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агентлаг төр 
захиргааны байгууллага аймаг сум, дүүргүүдээс албан бичгээр ирүүлсэн  мэдээлэлийг тулган шалгахад 
компанийн мэдээлэлтэй  тохирч зарим мэдээлэл тохирохгүй байсан тул дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн 
компани талд нэмж тохируулсан.   

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр               

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланг гаргаж өгөөгүй 
байснаас үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Хэнтий аймгийн татварын хэлтэст хандахад хүлээн авсан эсэхээ бидэнд албан бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ 
талд 253,952.7 мянган төгрөгөөр компани талд 861,143.7 мянган төгрөгөөр нэмж тохируулсан. 

3. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани ОҮИТБСА-ын  албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 1,266.2 мянган төгрөгөөр илүү ирүүлсэнийг компани 
болон ХХҮГ-т дахин хандахад компани туслан гүйцэтгэгч компанийн төлбөрийг  бүртгэсэн байсан тул 
компани талаас хасч тохируулсан. 

4. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланг гаргаж өгөөгүй байснаас үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий аймгийн Дархан сумын ЗДТГ-т 
хандахад мөн 2,740.0 мянган төгрөгөөр хариу ирсэн тул уг мэдээллүүдэд үндэслэн ЗГ талаас 1,387.5 
мянган төгрөгийг хасч тохируулсан. 

5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани ОҮИТБСА-ын албанд 2011 оны тайланд тусгаж өгөөгүй байснаас үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад омпанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон БОНХЯам-с ирүүлсэн мэдээнд 
үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан. 

6. Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, ОҮИТБСА-ын албанд өгсөн тайландаа мөн тусгаж өгөөгүй байснаас зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий 
аймгийн ЗДТГ-т хандахад 1,000.0 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэнийг компани тал руу дахин хандахад 
Амьтан хамгаалах сан буюу төрийн бус байгууллагад өгсөн өгсөн хандив байсан тул компани талаас хасч 
тохируулсан.    

7. Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй , ОҮИТБСА-ын албанд өгсөн тайландаа мөн тусгаж өгөөгүй байснаас 
зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Хэнтий аймгийн Борөндөр, Дархан сумдын ЗДТГ-т албан бичгээр хандахад хүлээн авсанаа мөн албан 
бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 
ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
èð¿¿ëñýí боловч мэдээлэл хангалтгүй байсан учир дахин хандахад мөн шаардлага хангахгүй мэдээлэл 
гаргаж өгсөн тул өөрийн биеэр 10 дугаар сарын 22 нд очиж гаргуулж авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон 
нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдон мэдээллийг авч 
ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийн төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа 900.0 
мянган төгрөгөөр тусгасан Компани ОҮИТБСА-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлээгүйг ХХҮГ болон компани талд дахин хандахад ХХҮГ-
аас 900.0 мянган төгрөгөөр компани 10,505.1 мянган төгрөгөөр ирүүлсэн тул дараах (9,605.1) мянган 
төгрөгөөр зөрүү үүссэн байна. 
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Б-88 “М Си Эс петро монголиа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426383 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 349,556.4 (349,556.4) 349,556.4 - 349,556.4 349,556.4 -   

1.1 Татвар, хураамж - 4,834.8 (4,834.8) 4,834.8 - 4,834.8 4,834.8 -   

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  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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  

4,834.8 (4,834.8) 4,834.8 
 

4,834.8 4,834.8 - 1 

 1.2 Төлбөр  - 344,721.6 (344,721.6) 344,721.6 - 344,721.6 344,721.6 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   
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Б-88 “М Си Эс петро монголиа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426383 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   

126,000.0 (126,000.0) 126,000.0 
 

126,000.0 126,000.0 - 1 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- - 
 

- - -   

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал   

97,725.0 (97,725.0) 97,725.0 
 

97,725.0 97,725.0 - 1 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин   

81,906.6 (81,906.6) 81,906.6 
 

81,906.6 81,906.6 - 1 

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   

39,090.0 (39,090.0) 39,090.0 
 

39,090.0 39,090.0 - 1 

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  

- 82,182.0 (82,182.0) 82,182.0 - 82,182.0 82,182.0 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-88 “М Си Эс петро монголиа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426383 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  - 82,182.0 (82,182.0) 82,182.0 - 82,182.0 82,182.0 -   

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 
дэмжлэг   

82,182.0 (82,182.0) 82,182.0 
 

82,182.0 82,182.0 - 1 

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  - 16,364.2 (16,364.2) 16,364.2 - 16,364.2 16,364.2 -   

 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  - 16,364.2 (16,364.2) 16,364.2 - 16,364.2 16,364.2 -   

3.2.1 Яам, агентлагт  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

15,210.5 (15,210.5) 15,210.5 
 

15,210.5 15,210.5 - 2 
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Б-88 “М Си Эс петро монголиа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5426383 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгү

й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.2 
өгсөн 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

1,153.7 (1,153.7) 1,153.7 
 

1,153.7 1,153.7 - 3 

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  - 448,102.6 (448,102.6) 448,102.6 - 448,102.6 448,102.6 -   

 

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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-88 “М Си Эс петро монголиа” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“М Си Эс петро монголиа” ХХК Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний Яамнаас Өмнөговь аймгийн Ноён, 

Гурвантэс Баяндалай сумдуудад Борзон-7 талбайд  газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах 75-р 

тоот тусгай зөвшөөрлийг “М Си Эс Холдинг” ХХК-д 2010 оны 01 дүгээр сарын 22-ний өдөр 5-н жилийн 

хугацаатай олгосоныг Монгол Улсын Гадаад Хөрөнгө Оруулалт, Гадаад худалдааны агентлагын даргын 2010 

оны 11-р сарын 18-ны өдрийн А-4140 тоот тушаалаар уг компанид шилжүүлэн авсан. Тус компани нь 

Сүхбаатар дүүргийн татварт харъяалагддаг 100 хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Компанийн 

хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо Сэнтрал Тауэр, 16-н давхарт байрладаг.  

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн урамшуулал, талбайн дэнчин, төлбөр, хандив дэмжлэг               

ЗГ анхны тайландаа  тусгаагүй байснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  тохируулагыг компанийн ирүүлсэн ерөнхий мэдээлэл болон 

холбогдох яам, агентлаг төр захиргааны байгууллага аймаг сум, дүүргүүдээс албан бичгээр ирүүлсэн 

мэдээлэлийг тулган шалгахад компанийн мэдээлэлтэй  тохирч зарим мэдээлэл тохирохгүй байсан тул 

дахин хандаж зөрүүг шийдвэрлэн ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

2. Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны талдаа тайлагнаагүй байснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ГТГ-т хандахад уг хандивыг хүлээн авснаа бидэнд албан 

бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

3. Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны талдаа тайлагнаагүй байснаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн 

ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ГТГ-т хандахад уг хандивыг хүлээн авснаа бидэнд албан 

бичгээр ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 09 дүгээр сарын 5-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-89  "Магнай трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2082489 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

35,584,753.4 - 35,584,753.4 617,388.2 36,202,141.6 36,202,141.6 36,202,141.6 - 

 1.1 Татвар, хураамж 35,556,007.2 - 35,556,007.2 587,383.5 36,143,390.7 36,143,390.7 36,143,390.7 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
  

- 472,300.0 472,300.0 472,300.0 472,300.0 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 2,860,384.1 
 

2,860,384.1 
 

2,860,384.1 2,860,384.1 2,860,384.1 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 22,349,298.5 
 

22,349,298.5 
 

22,349,298.5 22,349,298.5 22,349,298.5 - 

 1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 8,296,018.1 
 

8,296,018.1 
 

8,296,018.1 8,296,018.1 8,296,018.1 - 3 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 1,779,052.2 
 

1,779,052.2 
 

1,779,052.2 1,779,052.2 1,779,052.2 - 4 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

271,254.3 
 

271,254.3 115,083.5 386,337.8 386,337.8 386,337.8 - 
5 

1.2 Төлбөр 28,746.2 - 28,746.2 (5.3) 28,740.9 28,740.9 28,740.9 - 

 
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 

6,254.9 
 

6,254.9 
 

6,254.9 6,254.9 6,254.9 - 
6 

1.2.4 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал   

- 
  

- - - 
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Б-89  "Магнай трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2082489 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

6,279.6 
 

6,279.6 
 

6,279.6 6,279.6 6,279.6 - 
7 

1.2.6 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

9,836.8 
 

9,836.8 
 

9,836.8 9,836.8 9,836.8 - 
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 

6,279.6 
 

6,279.6 
 

6,279.6 6,279.6 6,279.6 - 
9 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 95.3 
 

95.3 (5.3) 90.0 90.0 90.0 - 10 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

- - - 30,010.0 30,010.0 30,010.0 30,010.0 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
  

- 30,010.0 30,010.0 30,010.0 30,010.0 - 11 

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 

86,223.2 - 86,223.2 135,747.1 269,707.1 221,970.3 269,707.1 (47,736.8) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 76,047.1 - 76,047.1 55,516.7 179,300.6 131,563.8 179,300.6 (47,736.8) 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 74,754.4 
 

74,754.4 55,637.6 178,128.8 130,392.0 178,128.8 (47,736.8) 12 . 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,292.7 
 

1,292.7 (120.9) 1,171.8 1,171.8 1,171.8 - 
13 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр 10,176.1 - 10,176.1 80,230.4 90,406.5 90,406.5 90,406.5 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 10,156.1 
 

10,156.1 80,250.4 90,406.5 90,406.5 90,406.5 - 14 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 20.0 
 

20.0 (20.0) 
 

- - - 
 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
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Б-89  "Магнай трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2082489 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 2,500.0 - 2,500.0 - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 

 
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 2,500.0 - 2,500.0 - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 15 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2,500.0 
 

2,500.0 
 

2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 

 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 35,673,476.6 - 35,673,476.6 753,135.3 36,474,348.7 36,426,611.9 36,474,348.7 (47,736.8) 

  

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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Б-89 "Магнай трейд" ХХК 
 
 Товч танилцуулга 

“Магнай Трейд” ХХК нь 1994 онд байгуулагдсан бөгөөд 1997 оноос эхлэн ОХУ, Казакстан, БНХАУ-ын 
Роснефть, Сибнефть, Газпром, Славнефть, Лукойл, Тосол-Синтез, Петролиум трейдинг, Чайна Ойл зэрэг 
компаниудтай байнгын харилцаатай хамтран ажиллаж, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлон, дотоодын 
зах зээлд бөөний болон жижиглэнгийн борлуултын үйл ажиллагаа явуулж байна. Дорнод аймгийн нутаг 
дэвсгэрт орших газрын тосны хайгуулын “Баянтүмэн-XYII” талбайд газрын тосны хайгуулын ажлыг хийхээр 
Газрын тосны газартай байгуулсан “Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ”-г Монгол Улсын Засгийн газар 2010 оны 12 
дугаар сард баталсан байна. Тус компанийн оффис нь Сүхбаатар дүүргийн 10-р хороо, МТ-3 давхарт 
байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

Гаалийн албан татвар 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн байна. Компани 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ гаальд төлсөн татваруудыг салгаж өгөлгүй 
бөөн дүнгээр ирүүлсэн ч, нийт гаальд төлсөн татварын дүн ЗГ-ын дүнтэй тохирч байсан тул ЗГ-ын ангилалд 
үндэслэн тохируулсан. 

Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшуулал 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

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

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ нь дэлгэрэнгүй мэдэлэлдээ тусгаж өгсөн тул 
тохируулгыг хийсэн. 
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Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан. Мөн ЗГ нь анхны тайландаа 
орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-
Алтай, Сэлэнгэ, Архангай, Дорнод, Булган, Увс зэрэг аймаг, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 
зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж холбогдох хариу мэдээлэл авч тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны нэгтгэллдээ илүү, компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Газрын төлбөр 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан. Мөн ЗГ нь анхны тайландаа 
орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-
Алтай, Төв, Дорнод, Архангай, Дорнод, Булган зэрэг аймаг, Нийслэл, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн татварын 
хэлтэс зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж холбогдох хариу мэдээлэл авч тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.  

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани нь санаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 18-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2069792 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 1,624,635.8 1,862,220.4 (237,584.6) 475,011.8 237,427.2 2,099,647.6 2,099,647.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,604,888.4 1,862,220.4 (257,332.0) 475,011.8 217,679.8 2,079,900.2 2,079,900.2 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 18,950.0 262,184.4 (243,234.4) 

 
(243,234.4) 18,950.0 18,950.0 - 

1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 89,131.5 
 

89,131.5 
 

89,131.5 89,131.5 89,131.5 - 
2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 187,659.8 
 

187,659.8 
 

187,659.8 187,659.8 187,659.8 - 
3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 4,835.8 4,835.8 4,835.8 4,835.8 - 
4 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 1,099,514.7 1,569,690.7 (470,176.0) 470,176.0 

 
1,569,690.7 1,569,690.7 - 

5 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

47,524.9 30,345.3 17,179.6 
 

17,179.6 47,524.9 47,524.9 - 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   

- 
  

- - - 

 
1.1.1

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 

162,107.5 
 

162,107.5 
 

162,107.5 162,107.5 162,107.5 - 
7 

1.2 Төлбөр 10.0 - 10.0 - 10.0 10.0 10.0 - 

 
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 урамшуулал 

  
- 

  
- - - 

 
1.2.5 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын 

  
- 

  
- - - 
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№ 

2069792 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 10.0 

 
10.0 

 
10.0 10.0 10.0 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж 

19,737.4 - 19,737.4 - 19,737.4 19,737.4 19,737.4 - 

 
1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 161.0 

 
161.0 

 
161.0 161.0 161.0 - 

 
1.3.2 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 
1.3.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 19,576.4 

 
19,576.4 

 
19,576.4 19,576.4 19,576.4 - 

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 - - - - - - - - 

 
1.6.1 Торгууль 

  
- 

  
- - - 

 

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

23,427.7 27,154.8 (3,727.1) 4,790.8 1,063.7 28,218.5 28,218.5 - 

 
2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 2,973.5 2,071.8 901.7 - 901.7 2,973.5 2,973.5 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 2,973.5 2,071.8 901.7 
 

901.7 2,973.5 2,973.5 - 
9 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр 20,454.2 25,083.0 (4,628.8) 4,790.8 162.0 25,245.0 25,245.0 - 
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№ 

2069792 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.1 Газрын төлбөр 5,700.0 5,538.0 162.0 
 

162.0 5,700.0 5,700.0 - 10 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 11,754.2 16,545.0 (4,790.8) 4,790.8 
 

16,545.0 16,545.0 - 11 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 
2.2.4 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 3,000.0 3,000.0 - 

  
3,000.0 3,000.0 - 

 
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 37,665.0 32,665.0 5,000.0 (4,000.0) 1,000.0 33,665.0 33,665.0 - 

 
3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 2,665.0 2,665.0 - - - 2,665.0 2,665.0 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн 

2,665.0 2,665.0 - 
  

2,665.0 2,665.0 - 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 35,000.0 30,000.0 5,000.0 (4,000.0) 1,000.0 31,000.0 31,000.0 - 
12 

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 (4,000.0) 31,000.0 31,000.0 31,000.0 - 
 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

30,000.0 (30,000.0) 
 

(30,000.0) - - - 

 3.2.7 Бусад байгууллагад өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2069792 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээг
үй зөрүү, 

цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 1,685,728.5 1,922,040.2 (236,311.7) 475,802.6 239,490.9 2,161,531.1 2,161,531.1 - 

  

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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Б-90 "Марко Поло" ХХК 
Товч танилцуулга 

Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Дэлгэр, Есөнбулаг сумдад хайгуулын лицинзтэй.Мөн ТЕГ-т харъяалагддаг Тус 
компанийн оффис нь Чингэлтэй дүүргийн, Макс цамхагийн 3-р давхарт байрладаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа ногдуулалтаараа тусгасан тус хасч, тохируулсан байна. 

Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулгыг 
хийсэн. 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

ЗГ болон компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талаас нэмж тусгаж ирүүлсэн 
тул тохируулсан. 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа компаниас хүлээн авсан дүнг дутуу тусгасан байна. ТЕГ нь нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан, зөрүү нь валютын ханшаас үүссэн байна. 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

Хураамж, үйлчилгээний хөлс 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байна. 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа 5 сарын 02-нд төлсөн 578.3 мянган төгрөг, 5 сарын 23-нд төлсөн 323.4 мянган 
төгрөг нийт 901.7 мянган төгрөгийн татварын дүнг дутуу тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
зөрүүг тохируулсан. 

Газрын төлбөр 

Компани анхны тайландаа  дутуу тайлагнасан тул ЗГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа  илүү  тайлагнасан ЗГ нь анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй 
байна. 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Өндөр настан иргэнд олгосон 4 сая төгрөг ийн хандив нь хувь хүнд өгсөн учраас хасч тохируулсан. Компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд Говь-Алтай аймгийн Бигэр суманд гэрэлтүүлэг 25 сая, халаалт 5 сая, наадмын хандив 
1 сая төгрөг өгсөн гэж тусгаж өгсөний дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авч тохируулсан. 

Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу тусгасан байна. 

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 18-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 15-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
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гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-91 "МГМК" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5211646 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг - 2,442,985.6 (2,442,985.6) - (2,442,985.6) - - - 

 1.1 Татвар, хураамж - 2,442,338.9 (2,442,338.9) - (2,442,338.9) - - - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.2 Гаалийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

 
238,104.7 (238,104.7) 

 
(238,104.7) - - - 

 1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
 

2,132,810.7 (2,132,810.7) 
 

(2,132,810.7) - - - 1 

1.1.7 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
 

6,923.2 (6,923.2) 
 

(6,923.2) - - - 

 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  

64,500.3 (64,500.3) 
 

(64,500.3) - - - 

 1.2 Төлбөр - 646.7 (646.7) - (646.7) - - - 

 1.2.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
 

646.7 (646.7) 
 

(646.7) - - - 

 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   

- 
  

- - - 

 
1.2.8 

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

- 
  

- - - 

 1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
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Б-91 "МГМК" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5211646 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 - 745.3 (745.3) - (745.3) - - - 

 
2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар - 425.3 (425.3) - (425.3) - - - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
 

425.3 (425.3) 
 

(425.3) - - - 

 2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр - 320.0 (320.0) - (320.0) - - - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 

 
320.0 (320.0) 

 
(320.0) - - - 

 
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 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 - - - - - - - - 
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Б-91 "МГМК" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5211646 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 - 86,862.5 (86,862.5) - (86,862.5) - - - 

 
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 - 86,862.5 (86,862.5) - (86,862.5) - - - 

 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 
 

34,362.5 (34,362.5) 
 

(34,362.5) - - -  

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - -  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

49,300.0 (49,300.0) 
 

(49,300.0) - - - 

 3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

1,200.0 (1,200.0) 
 

(1,200.0) - - - 

 3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

2,000.0 (2,000.0) 
 

(2,000.0) - - - 

 3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн - 2,530,593.4 (2,530,593.4) - (2,530,593.4) - - - 

 
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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Б-91 "МГМК" ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 

“МГМК” ХХК Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг дэвсгэрт Бор толгойн уурхайд төмөрийн  хүдэр 
олборлолтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Тус 
компанийн оффис нь : Баянгол дүүрэг  2-р хороо , Рокмон төв. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

1. “Казмонтонтакт” ХХК нь “МГТК” ХХК-ийн  тусгай зөвшөөрөл дээр үйл ажиллагаа явуулж бүх татвар, 
төлбөрийг хариуцан төлдөг байна. Компанийн нягтлан бодогч нь санаачлагын албанд “МГМК” ХХК-иас 
татвар, төлбөр төлсөн мэтээр тайлагнаж өгсөн байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь “МГТК” ХХК тул 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бус компаниас төлсөн аливаа татвар, төлбөр, хураамж нь ОҮИТБС-ын 
санхүүгийн урсгал биш гэж үзэн, компанийн талд хасаж тохируулсан. 

 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд зохих тохируулгуудыг 
хийснээр тус компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй. 
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Б-92 “МЕС” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2579634 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

258,548.6 - 258,548.6 - 258,548.6 258,548.6 258,548.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 258,519.6 - 258,519.6 - 258,519.6 258,519.6 258,519.6 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   65,845.4 
 

65,845.4 
 

65,845.4 65,845.4 65,845.4 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  72,876.4 
 

72,876.4 
 

72,876.4 72,876.4 72,876.4 - 1 

1.1.4  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

119,797.8 
 

119,797.8 
 

119,797.8 119,797.8 119,797.8 - 1 

 1.2 Төлбөр  29.0 - 29.0 - 29.0 29.0 29.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- 
  

- - -   
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Б-92 “МЕС” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2579634 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  29.0 
 

29.0 
 

29.0 29.0 29.0 - 1 

 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  

3,944.8 - 3,944.8 - 3,944.8 3,944.8 3,944.8 -   

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,512.8 - 3,512.8 - 3,512.8 3,512.8 3,512.8 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,500.0 
 

1,500.0 
 

1,500.0 1,500.0 1,500.0 - 1 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 2,012.8 
 

2,012.8 
 

2,012.8 2,012.8 2,012.8 - 1 
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Б-92 “МЕС” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2579634 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

татвар  

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 - 1 

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  - - - - - - - -   

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,  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   
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Б-92 “МЕС” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын  албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн  явцад 

хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2579634 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдэгдээгү
й зөрүү, 
цэвэр  

 
Тодотгол  

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
нийслэлд өгсөн 

 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  262,493.4 - 262,493.4 - 262,493.4 262,493.4 262,493.4 -   

 

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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Б-92 “МЕС” ХХК 

 

Товч танилцуулга     

 

“МЕС” ХХК MV-010935 дугаартай лицензийг 2005.12.12 нд Төв аймгийн Баяндэлгэр суманд Аяганы ам гэдэг 

газар,  30-н жилийн хугацаатай авсан бөгөөд тус нутагт элс, хайрга олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг 

бөгөөд 2011 онд олборлолтын ажил хийгээгүй байна. Тус компани нь Хан-Уул дүүргийн татварт харъяалагддаг 

компани юм. Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 2-р хороо Сөүлийн гудамж 53 А байранд 2 

тоотод байрладаг.   

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

 

Хийгдсэн тохируулгууд болон Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбаруудыг дор харуулав. 

1. Улс орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр         

 

Компани ОҮИТБС-ын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй байснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох яам, агентлаг, газар, төр 

захиргааны байгууллага аймаг сум, дүүргүүдээс албан бичгээр  ирүүлсэн  мэдээлэлийг тулган шалгахад 

компанийн мэдээлэлтэй  тохирч байгаа учраас компани талд нэмж тохируулсан.       

   

Òîäðóóëãà: 

 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 îíû 08 дугаар 

ñàðûí 14-íä өөрийн биеэр хүргэж өгсөн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр 

èð¿¿ëñýí. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 

талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд 

хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 

шаардаж холбогдон мэдээллийг авч ажилласан. 

 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 

шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна.  
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Б-93 "Мон Эн Ко" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5141583 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

2,809,602.7 2,006,076.0 803,526.8 198,273.5 1,001,800.3 3,007,876.2 3,007,876.2 - 

 1.1 Татвар, хураамж 2,489,689.8 1,901,969.3 587,720.6 145,674.5 733,395.1 2,635,364.3 2,635,364.3 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 344,156.7 343,556.7 600.0 

-                
600.0  

343,556.7 343,556.7 - 
1. 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 214,795.2 6,404.0 208,391.2 
 

208,391.2 214,795.2 214,795.2 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 455,313.8 
 

455,313.8 
 

455,313.8 455,313.8 455,313.8 - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

403,115.8 559,880.9 (156,765.1) 160,400.0 3,634.9 563,515.8 563,515.8 - 
4. 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

467,146.0 443,115.9 24,030.1 (14,125.5) 9,904.6 453,020.5 453,020.5 - 
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 

605,162.3 549,011.8 56,150.5 
 

56,150.5 605,162.3 605,162.3 - 6 

1.2 Төлбөр 175,819.0 20,347.2 155,471.8 - 155,471.8 175,819.0 175,819.0 - 

 
1.2.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр   

- 
  

- - - 
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Б-93 "Мон Эн Ко" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5141583 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 175,667.0 20,347.2 155,319.8 
 

155,319.8 175,667.0 175,667.0 - 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   

- 
  

- - - 

 
1.2.8 

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

- 
  

- - - 

 1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 152.0 
 

152.0 
 

152.0 152.0 152.0 - 8. 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

31,013.1 78,423.5 (47,410.4) 10,237.8 (37,172.6) 41,250.9 41,250.9 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 9,859.2 57,598.7 (47,739.5) 9,837.8 (37,901.7) 19,697.0 19,697.0 - 9 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

618.6 (618.6) 400.0 (218.6) 400.0 400.0 - 9 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

15,963.9 19,409.4 (3,445.5) 
 

(3,445.5) 15,963.9 15,963.9 - 
9 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

5,190.0 796.8 4,393.2 
 

4,393.2 5,190.0 5,190.0 - 
9 

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 113,080.8 5,336.0 107,744.8 42,361.2 150,106.0 155,442.0 155,442.0 - 

 1.6.1 Торгууль 113,080.8 5,336.0 107,744.8 42,361.2 150,106.0 155,442.0 155,442.0 - 10 

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

45,148.5 582,459.2 (537,310.7) 145,785.8 (391,525.0) 190,934.3 190,934.2 0.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 31,549.7 311,320.4 (279,770.7) - (279,770.7) 31,549.7 31,549.7 0.0 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 24,898.8 24,898.8 - 
  

24,898.8 24,898.8 -  
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Б-93 "Мон Эн Ко" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5141583 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

6,650.9 6,386.9 264.0 
 

264.0 6,650.9 6,650.9 - 
11 

2.1.3 Бусад 
 

280,034.7 (280,034.7) 
 

(280,034.7) - (0.0) 0.0 12 

2.2 Төлбөр 13,598.8 159,239.7 (145,640.9) 145,640.9 - 159,239.7 159,239.7 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 
 

26,803.7 (26,803.7) 26,803.7 
 

26,803.7 26,803.7 - 13 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 32.8 16,216.0 (16,183.2) 16,183.2 
 

16,216.0 16,216.0 - 14 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 

 
2.2.4 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр 

13,566.0 116,220.0 (102,654.0) 102,654.0 
 

116,220.0 116,220.0 - 
15 

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 

- 519.5 (519.5) 144.9 (374.6) 144.9 144.9 - 

 2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
 

519.5 (519.5) 144.9 (374.6) 144.9 144.9 - 16 

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 - 111,379.7 (111,379.7) - (111,379.7) - - - 

 2.5.1 Торгууль 
 

111,379.7 (111,379.7) 
 

(111,379.7) - - - 17 

3. Бусад төлбөр ба зардал 72,930.0 424,455.1 (351,525.1) 284,295.8 (57,321.3) 357,225.8 367,133.8 (9,908.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 52,930.0 66,442.0 (13,512.0) 13,512.0 - 66,442.0 66,442.0 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

52,930.0 66,442.0 (13,512.0) 13,512.0 
 

66,442.0 66,442.0 - 18 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 20,000.0 358,013.1 (338,013.1) 270,783.8 (57,321.3) 290,783.8 300,691.8 (9,908.0) 

 
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

8,800.0 (8,800.0) 12,660.8 5,860.8 12,660.8 14,660.8 (2,000.0) 
19 

3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.3 Аймаг, нийслэлд Мөнгөн хандив, дэмжлэг 20,000.0 5,908.0 14,092.0 2900,0 21,070.0 22,900.0 26,978.0 (3,988.0) 19 
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Б-93 "Мон Эн Ко" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын 
явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5141583 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
өгсөн 

Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

630.0 (630.0) 
  

- 630.0 (630.0) 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

287,123.8 (287,123.8) 229,323.0 (57,500.8) 229,323.0 229,623.0 (300.0) 19 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

55,551.3 (55,551.3) 28,800.0 (26,751.3) 28,800.0 28,800.0 - 

 3.2.7 Бусад 
байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

  
- 

  
- - - 

 
 

Нийт дүн 2,927,681.2 3,012,990.3 (85,309.1) 628,355.1 552,954.0 3,556,036.3 3,565,944.3 (6,918.0) 

 
 

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         (6,918.0) 

Цэвэр зөрүү         (6,918.0) 
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Б-93 "Мон Эн Ко" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

"Мон Эн Ко" ХХК нь Ховд аймгийн Дарви, Үенч сумдад нүүрс олборлох үйл ажиллагаа эрхэлдэг, мөн Ховд 
аймгийн Дарви, Үенч, Цогт, Алтай, Бугат, Эрдэнэ сумдад хайгуулын лиценз эзэмшдэг. Тус компанийн  оффис  
нь: Сүхбаатарын талбай-2, Сентрал Тауэр, 11-р давхард байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тус компанийн төлсөн ААНОАТ-тай цуг өөр компанийн татварыг андуурч хамтад нь 
тусгасан тухайгаа ТЕГ-аас тайлбар ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын тайлангаас 600.0 мянган төгрөгийн татварыг  
хасаж тохируулснаар зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Гаалийн албан татвар 

Тус компани нь анхны тайландаа Гаалийн албан татварыг дутуу тайлагнасан тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд нэмж тохируулан, 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Тус компани нь анхны тайландаа НӨАТ-ыг огт тайлагнаагүйн улмаас  анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани татварын хяналт шалгалтаар нөхөн ногдуулсан татварын дүнг торгууль хэсэгт тайлагнасныг 
тохируулж бичлээ. Мөн ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан нь ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдлоо. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанид дахин дахин хандаж 
мэдээллийг авч, тохируулсан. ЗГ талаас хасаж тохируулсан дүн нь “Эм Пи Эйч Си Эл” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс 
төлсөн төлбөрийг ЗГ тайландаа тусгасан байсан.. Уг төлбөрийг ЗГ талаас хасаж, “Эм Пи Эйч Си Эл” ХХК дээр 
нэмж тохируулсан. 
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани дутуу тайлагнасан тул  анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд нэмж тохируулан,  зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа дутуу тусгасан тул  анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулан зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани ЗГ-т төлсөн агаарын бохирдлын төлбөрийг тайлагнахдаа бусад хэсэгт тусгасан нь анхны зөрүүг 
үүсгэсэн тул компанийн талд нэмж тохируулснаар зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны нэгтгэлээр ЗГ дутуу, компани нь илүү тайлагнасан байна. Иймд Компани талд хийсэн тохируулгыг ГЕГ-
ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа  огт тайлагнаагүй  ба нэгтгэл  тайлангийн явцад Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэсээс 
ирсэн   мэдээлэлд үндэслэн тохируулав ЗГ-ын талд нэмж тохируулсан.  
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү  тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.  
 
Торгууль 

ЗГ-ын тайланд  ҮТЕГ болон СБB-ийн татварын хэлтэст төлсөн хүү торгуулийг дутуу тайлагнасан, компани нь 
анхна тайландаа АМНАТ-ийн нөхөн ногдуулсан дүн болон ҮТЕГ-т төлсөн дүнг тайлагнаагүй аль, аль нь дутуу 
байсныг 2 талдаа дутуу дүнгээр нь нэмж тохирууллаа. Эдгээр хүү, торгууль ньтатварын орлогын торгууль, 
АМНАТ-ийн нөхөн төлбөр, НB-ын хяналт шалгалтаар тавигдсан  торгуулиас бүрдэж байна. 
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Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа 240.0 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан ба 2 талд  дахин хандаж дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг авсаны үндсэн дээр  компани талдаа нэмж  тохируулсан. 
 
Бусад 

Компани анхны тайландаа ХХОАТ болон агаарын бохирдлын төлбөрийг маягтын бусад гэсэн энэ хэсэгт 
тайлагнасан тул компани талдаа   хасч тохируулсан. 
 
Газрын төлбөр 

ЗГ  анхны  тайландаа  хүлээн авсан газрын төлбөрийг огт тусгаагүй байсан ба нэгтгэл  тайлангийн явцад 
бидэнд ирүүлсэн дэлгэрэнгүй  мэдээлэлд  үндэслэн ЗГ-ын талд нэмж тохирууллаа. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анх 16,183.2 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан байсан ба Ховд аймгийн Дарви сумаас хариу ирсэний  
дагуу ЗГ-ын дүнд нэмж  тохирууллаа. 
 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ анх 102,645.0 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан  ба Ховд аймгийн Дарви сумаас хариу ирсэнээр компани 
нь 102,645.0 мянган төгрөгийн Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлсөн нь 
нотлогдсон тул компанийн талд нэмж  тохирууллаа. 
 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамжийг ЗГ анхлан огт тайлагнаагүй ба зөрүүг тодруулахаар 2 талд 
хандсан. УБЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэл нь компаниар бус хувь хүний нэрээр байна гэсэн хариу өгсөн. Иймд энэ 
дүнгээр компанийн талд хасч тохируулсан.  Ховд аймгаас 140.4 мянган төгрөгийн тэмдэгтийн хураамжийг 
хүлээн авсан гэж хариу ирүүлсэн тул ЗГ-ын талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 
Торгууль 

Компани нь улсын төсөвт төлсөн торгуулийг орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль хэсэгт тайлагнасан тул 
компанийн талд хасч  тохирууллаа. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анх 13,512,0 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан байсан ба Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ сум, Ховд аймгийн 
Дарви сумаас хариу энэхүү дутуу тайлагнасан торгуулийн дүнг хүлээн авсан гэдгээ нотолсон албан бичиг 
ирүүлсэн тул ЗГ-ын талд нэмж тохирууллаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ болон компанийн ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүүг тодруулах зорилгоор 2 талд дахин 
хандахад аль аль тал нь дутуу тайлагнасан байсан. Бидэнд ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үзэхэд 
компанийн зүгээс компанийн ЭБЭХЯ-д өгсөн  2,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг хүлээн авсан эсэхээ ЭБЭХЯ 
нотолж чадахгүй байгаа тул нэг талын мэдээлэлд үндэслэн шийдвэрлэх боломжгүй гэж үзсэн. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ болон Компани  анхны  тайландаа  тусгаж ирүүлсэн ба  Компани  анхны  тайландаа  дутуу тайлагнасан 
улмаас анхны  зөрүү үүссэн,  нэгтгэл  тайлангийн  явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр өмнөх дүнгээ 
нэмэгдүүлж ирүүлсэн тул компанийн дүнд нэмж тохируулсан. Уг мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймаг болон, 
Ховд аймгийн ЗДТГ-с компани тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу  зөрүүгийн дүнг  
тохирууллаа. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн  мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компани Ховд аймгийн Цагдаагийн газарт мөнгөн бус хандив өгсөн гэж мэдүүлсэн боловч Ховд аймгийн 
Цагдаагийн газар хандив  аваагүй гэсэн хариу өгсөн. Иймд нэг талын мэдээлэлд үндэслэн 630.0 мянган 
төгрөгийн хандив шийдэгдээгүй үлдсэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй компани тайлагнаж ирүүлсэнээр анхны зөрүү үүссэн. нэгтгэл  тайлангийн  
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр өмнөх дүнгээ буруулж тайлагнасан учир компанийн дүнгээс хасаж 
тохирууллаа.. Уг мэдээлэлд үндэслэн Ховд аймгийн Цэцэг,Дарви,Мөст сумдаас  компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулсанаар ЗГ дүнг тохирууллаа.Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум 300.0 аваагүй гэсэн хариу өгсөн тул 
зөрүү шийдэгдээгүй. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй компани тайлагнаж ирүүлсэнээр анхны зөрүү үүссэн. нэгтгэл  тайлангийн  
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр өмнөх дүнгээ буруулж тайлагнасан учир компанийн дүнгээс хасаж 
тохирууллаа.. Уг мэдээлэлд үндэслэн Ховд аймгийн Цэцэг сумаас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулсанаар ЗГ дүнг тохирууллаа 
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Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

ЭБЭХЯ-наас 2,000.0 мянган төгрөгийн хандив дутуу ирсэн. Говь-Алтай аймаг 3,988,0 мянган төгрөг, Ховд 
аймгийн Цагдаагийн газар болон Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум 300.0 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг  тус 
компаниас аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул зөрүү шийдэгдээгүй үлдсэн. 
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Б-94 "Могойн гол" ХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 
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№ 

2034859 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

126,739.1 118,938.6 7,800.5 (2,267.6) 1,132.9 124,471.5 120,071.5 4,400.0 

 1.1 Татвар, хураамж 111,522.1 92,721.8 18,800.3 (3,391.0) 15,409.3 108,131.1 108,131.1 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 5,163.3 5,163.3 - 
  

5,163.3 5,163.3 - 

 1.1.2 Гаалийн албан татвар 5,615.1 
 

5,615.1 
 

5,615.1 5,615.1 5,615.1 - 1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 45,766.9 34,645.2 11,121.7 
 

11,121.7 45,766.9 45,766.9 - 2 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

16,537.7 16,537.7 - 
  

16,537.7 16,537.7 - 

 
1.1.7 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

4,058.9 1,738.0 2,320.9 (3,391.0) (1,070.1) 667.9 667.9 - 
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 

34,380.2 34,637.6 (257.4) 
 

(257.4) 34,380.2 34,380.2 - 
4 

1.2 Төлбөр 10,622.1 8,757.8 1,864.3 (179.6) 1,684.7 10,442.5 10,442.5 - 

 
1.2.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр 

757.7 757.8 (0.1) 
 

(0.1) 757.7 757.7 - 

 1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 1,684.8 
 

1,684.8 
 

1,684.8 1,684.8 1,684.8 - 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   

- 
  

- - - 
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№ 

2034859 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 8,179.6 8,000.0 179.6 (179.6) 
 

8,000.0 8,000.0 - 6 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

4,594.9 17,459.0 (12,864.1) 1,303.0 (15,961.1) 5,897.9 1,497.9 
 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 194.9 17,459.0 (17,264.1) 
 

(17,264.1) 194.9 194.9 (0) 7 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 - 
7 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

4,400.0 
 

4,400.0 
 

4,000,0 4,400.0 - 
 7 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

- 53.0 53.0 53.0 53.0 - 
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 

9,571.9 2,139,559.0 (2,129,987.1) 2,115.5 (2,127,871.6) 11,687.4 11,687.4 0.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 7,933.9 22,286.0 (14,352.1) - (14,352.1) 7,933.9 7,933.9 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,205.6 7,205.6 - 
  

7,205.6 7,205.6 -  

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

728.3 728.3 - 
  

728.3 728.3 - 

 2.1.3 Бусад 
 

14,352.1 (14,352.1) 
 

(14,352.1) - - - 8 

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 - 

 2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 150.0 150.0 - 
  

150.0 150.0 - 
 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 

 
2.2.4 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 

 2.2.5 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 
2.2.6 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
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№ 

2034859 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж   

- 
  

- - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс 

- 100.0 (100.0) - (100.0) - - - 

 
2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

 
100.0 (100.0) 

 
(100.0) - - - 

9 
 

2.3.2 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

- 
  

- - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг - 2,115,535.0 (2,115,535.0) 2,115.5 (2,113,419.5) 2,115.5 2,115.5 - 

 2.4.1 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг 
 

2,115,535.0 (2,115,535.0) 2,115.5 (2,113,419.5) 2,115.5 2,115.5 - 10 

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 - - - - - - - - 

 
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 - 

 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 -  

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 - 

 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 137,811.0 2,259,997.6 (2,122,186.6) (152.1) (2,126,738.7) 137,658.9 133,258.9 
 

 

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 
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Б-94 “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. Тус компанийн оффис нь: Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, 
7-р баг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
Гаалийн албан татвар 

Компани нь анхлан ажлын  албанд ирүүлсэн тайландаа  огт тусгаагүй байсан ба нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ гаалийн албан татварыг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани нь анхлан ажлын  албанд ирүүлсэн тайландаа  огт тусгаагүй байсан ба нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ НӨАТ-ыг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ (АМГ) нь анхны тайландаа илүү дүнгээр тайлагнасан нь “Могойн гол глобал ресурс” ХХК-ийн төлсөн 
төлбөрийг андуурч тусгасан байна. Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрийн дүнд оруулж тайлагнасан байна. Эдгээр нь нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
мэдээллээр нотлогдсон тул ЗГ болон компани аль аль талаас  нь зөв дүнгээр хасаж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны зөрүүг тодруулах явцад компани нь нийгмийн болон ЭМB-ын дүнгээ төлсөн дүнгээр нь бус төлөхөөр 
тооцоолсон  дүнгээр тайлагнасныг  компани талд нь зөв дүнгээр хасч тохирууллаа. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани нь ажлын  албанд өгсөн тайландаа уг төлбөрийг огт тусгаагүй байсан  ба нэгтгэлийн ажлын явцад 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр уг төлбөрийг төлсөн нь нотлогдсон тул   компанийн талд нэмж тохируулан, 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ нь анхны тайландаа илүү 179.6 мянган төгрөгөөр илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын тайланд илүү тусгагдсан179.6 мянган төгрөг нь 
нотлогдоогүй тул ЗГ-ын талд хасаж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь ажлын албанд ирүүлсэн  тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийн дүнд Замын-Үүдийн гаальд 
төлсөн Гаалийн албан татвар, НӨАТ-ийг хамтад нь тайлагнасан нь тодорхой болсон тул компанийн талд хасч 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн аль аль талд нь нэмж тохируулсан. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани нь анхны тайландаа огт тусгаагүй. . ЗГ-ын анхны тайландаа тусгаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
энэ дүн нь компаниас Сорьцын албанд төлсөн үйлчилгээний хөлс болхон нотлогдсон тул  компанийн талд 
нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ХХҮГ-т төлсөн үйлчилгээний хураамжийн дүнг ХХҮГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан ба компани нь 
хүлээн зөвшөөрсөн тул компанийн талд мөн нэмж тохируулсан. 
 
Бусад 

Компани ажлын  албанд ирүүлсэн тайландаа татварын байгууллагад төлсөн ХХОАТ-ыг бусад гэсэн мөрөнд 
тусгасан нь ОҮИТБС-ын санхүүгийн урсгал биш тул компани талдаа хасч тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Компани анхны тайланд тайлагнаж ирүүлсэн ч нэгтгэл тайлангийн явцад тайлагнасан дүнгээс нь хасч 
ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохирууллаа. 
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Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг 

Компани ажлын албанд өгсөн анхны тайландаа оронгийн нарийвчлалын алдаа гаргасан байна. Нэгтгэлийн 
явцад дэлгэрэнгүйгээр компани болон Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн албанаас  ирүүлсэн хариунаас 
оронгийн нарийвчлалын алдаа нь нотлогдсон тул компани талд хасаж_ ЗГ талд нэмж тохируулан зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.  
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 09-дүгээр сарын 07-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-95 "Мон Ажнай" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2067544 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

76,078.0 105,734.5 (29,656.5) 25,805.9 (3,850.6) 101,883.9 101,883.9 - 

 1.1 Татвар, хураамж 70,945.9 86,302.5 (15,356.6) 12,173.9 (3,182.7) 83,119.8 83,119.8 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 6,000.0 14,000.0 (8,000.0) 
 

(8,000.0) 6,000.0 6,000.0 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 53,346.6 53,346.6 - 
  

53,346.6 53,346.6 - 

 1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

12,173.9 (12,173.9) 12,173.9 
 

12,173.9 12,173.9 - 
2 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

418.0 418.0 - 
  

418.0 418.0 - 

 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 

11,181.3 6,364.0 4,817.3 
 

4,817.3 11,181.3 11,181.3 - 
3 

1.2 Төлбөр 22.1 10,382.0 (10,359.9) 10,382.0 22.1 10,404.1 10,404.1 - 

 
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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Б-95 "Мон Ажнай" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2067544 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 22.1 10,382.0 (10,359.9) 10,382.0 22.1 10,404.1 10,404.1 - 4 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

1,150.0 4,550.0 (3,400.0) 3,250.0 (150.0) 4,400.0 4,400.0 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
  

- 
  

- - - 

 
1.3.2 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

4,550.0 (4,550.0) 3,250.0 (1,300.0) 3,250.0 3,250.0 - 
5 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

1,150.0 
 

1,150.0 
 

1,150.0 1,150.0 1,150.0 - 
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 3,960.0 4,500.0 (540.0) - (540.0) 3,960.0 3,960.0 - 

 1.6.1 Торгууль 3,960.0 4,500.0 (540.0) 
 

(540.0) 3,960.0 3,960.0 - 6 

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

689.0 15,969.1 (15,280.1) 16,818.0 1,537.9 17,507.0 17,507.0 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 689.0 329.1 359.9 (382.0) (22.1) 307.0 307.0 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - -  

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

689.0 307.0 382.0 (382.0) 
 

307.0 307.0 - 
7 

2.1.3 Бусад 
 

22.1 (22.1) 
 

(22.1) - - - 
 2.2 Төлбөр - 15,640.0 (15,640.0) 17,200.0 1,560.0 17,200.0 17,200.0 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 
 

15,640.0 (15,640.0) 17,200.0 1,560.0 17,200.0 17,200.0 - 8 

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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Б-95 "Мон Ажнай" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2067544 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
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 2,850.0 5,000.0 (2,150.0) 2,150.0 - 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 2,850.0 5,000.0 (2,150.0) 2,150.0 - 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 
 

3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 - 9 

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 2,850.0 
 

2,850.0 (2,850.0) 
 

- - - 

 3.2.7 Бусад 
байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

  
- 

  
- - - 

 
 

Нийт дүн 79,617.0 126,703.6 (47,086.6) 44,773.9 (2,312.7) 124,390.9 124,390.9 - 

 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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

 
Б-95 “Мон-Ажнай” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Мон-Ажнай” ХХК нь Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутаг Жилчигбулаг уурхайд нүүрс олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Мөн 
компанийн оффис нь: Сүхбаатар Дүүрэг, 2-р хороо, 20б тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компаний 2011 оны эцэст төлсөн татвар нь улсын төсөвт он дамжиж орсоноор анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ-ын анхны тайланд тусгагаагүй ба орон нутагт албан бичиг илгээж, ирүүлсэн хариунд компани нь уг 
төлбөрийг төлсөн нь нотлогдсон тул ЗГ-ын талд нэмж  тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэв. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани нь анхны тайландаа дутуу тайлагнасан тул  анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн,  компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв. 
 

4. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ-ын анхны тайланд Хөвсгөл аймагт төлсөн агаарын бохирдлын төлбөр тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн 
явцад орон нутагт дахин хандсанаар хариу ирж, ЗГ-ын талд нэмж тохируулснаар, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ-ын анхны тайландаа  тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Чингэлтэй 
дүүргийн татварын хэлтэсээс тэмдэгтийн хураамжийг төлсөн гэсэн хариу ирсэн тул зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани  нь анхны тайландаа АМГ-т байгууллагад төлсөн  үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүйн улмаас 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад  компаниас ирүүлсэн   дэлгэрэнгүй мэдээлэллээр АМГ-
т үйлчилгээний хөлсийг төлсөн нь нотлогсон тул компани талд нэмж тохируулсан. 
 

6. Торгууль 

Компани анхны тайландаа 450.0 мянган төгрөгөөр илүү тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийж, 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа 382.0 мянган төгрөгийн АТӨЯХАТ-ыг илүү тусгасны улмаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын илүү төлсөн нь нотлогдсон тул 
ЗГ-ын талд хасч тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн.. 
 

7. Бусад 

Компани нь анхны тайландаа  агаарын бохирдлын төлбөрийг  маягтын бусад гэсэн  мөрөнд 
тайлагнасан нь тодорхой болсон тул  хасч тохируулав. 
 

8. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж 
гаргаж өгсөн. Компани анхны тайландаа Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох суманд төлсөн төлбөр 1,560.0 
мянган төгрөгийг дутуу тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож ирсэнээр  тохирууллаа. 
 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны  нэгтгэлд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад орон нутагт албан бичиг илгээж 
хариу  ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
 

Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны  нэгтгэлд тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн  явцад орон нутагт албан бичигээр хариу авсанаар 
тохируулагдлаа. 
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Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-96 "Мондулаан трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2554518 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

2,371,901.3 - 2,371,901.3 - 2,371,901.3 2,371,901.3 2,371,901.3 - 

 1.1 Татвар, хураамж 2,358,453.6 - 2,358,453.6 - 2,358,453.6 2,358,453.6 2,358,453.6 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 29,503.9 
 

29,503.9 
 

29,503.9 29,503.9 29,503.9 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 2,548.9 
 

2,548.9 
 

2,548.9 2,548.9 2,548.9 - 2 

1.1.4 
Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар   

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

1,878,448.4 
 

1,878,448.4 
 

1,878,448.4 1,878,448.4 1,878,448.4 - 
3 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

16,711.2 
 

16,711.2 
 

16,711.2 16,711.2 16,711.2 - 
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 

431,241.2 
 

431,241.2 
 

431,241.2 431,241.2 431,241.2 - 
5 

1.2 Төлбөр - - - - - - - - 

 
1.2.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр   

- 
  

- - - 

 
1.2.2 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

- 
  

- - - 
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Б-96 "Мондулаан трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2554518 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

12,947.7 - 12,947.7 - 12,947.7 12,947.7 12,947.7 - 

 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 

12,947.7 
 

12,947.7 
 

12,947.7 12,947.7 12,947.7 - 
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 500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 - 

 1.6.1 Торгууль 500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 7 

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

37,491.2 - 37,491.2 5,560.6 43,051.8 43,051.8 43,051.8 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 10,037.9 - 10,037.9 - 10,037.9 10,037.9 10,037.9 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 3,338.6 
 

3,338.6 
 

3,338.6 3,338.6 3,338.6 - 8 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

6,699.3 
 

6,699.3 
 

6,699.3 6,699.3 6,699.3 - 
9 
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Б-96 "Мондулаан трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2554518 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 2.2 Төлбөр 27,453.3 - 27,453.3 5,560.6 33,013.9 33,013.9 33,013.9 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 4,735.6 
 

4,735.6 1,760.6 6,496.2 6,496.2 6,496.2 - 10 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 22,717.7 
 

22,717.7 
 

22,717.7 22,717.7 22,717.7 - 11 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

- 
  

- - - 

 
2.2.4 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   

- 3,800.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0 - 
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 57,954.0 - 57,954.0 - 57,954.0 57,954.0 57,954.0 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 15,700.0 - 15,700.0 - 15,700.0 15,700.0 15,700.0 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн 

15,700.0 
 

15,700.0 
 

15,700.0 15,700.0 15,700.0 - 
13 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 42,254.0 - 42,254.0 - 42,254.0 42,254.0 42,254.0 - 

 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 7,254.0 
 

7,254.0 
 

7,254.0 7,254.0 7,254.0 - 14 

3.2.6 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг 

35,000.0 
 

35,000.0 
 

35,000.0 35,000.0 35,000.0 - 
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Б-96 "Мондулаан трейд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2554518 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
3.2.8 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 2,467,346.5 - 2,467,346.5 5,560.6 2,472,907.1 2,472,907.1 2,472,907.1 - 

  

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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Б-96 "Мондулаан трейд" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

Тус  компани нь Баянхонгор аймгийн Галуут сум, Төв аймгийн Заамар сумдад алтны, Төв аймгийн Архуст 
суманд барилгын материалын ашиглалтын нийт таван лиценз эзэмшдэг. Мөн  Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо 
сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумдад хайгуулын хоёр лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь ТЕГ-д 
харъяалагддаг , Төв оффис нь: Баянгол дүүрэг  2-р хороо Рокмон буйлдинг 506 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг татварыг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

                 Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг татварыг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг төлбөрийг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг төлбөрийг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг шимтгэлийг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, 
зөрүүг шийдвэрлэв.  
 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг үйлчилгээний хөлсийг СХЗГ-ын сорьцын албанд төлсөн нь нотлогдсон тул 
компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэв.  
 

7. Торгууль 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр МХЕГ-т төлсөн тайлан хоцроосны торгуулийг төлсөн нь нотлогдсон тул 
компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэв.  
 

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг татварыг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг татварыг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 

10. Газрын төлбөр 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ, Төв аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээллээр уг татварыг төлсөн нь 
нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэв.  
 

11. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын  албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн мэдээллээр уг төлбөрийг төлсөн нь нотлогдсон тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэв.  
 

12. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Аль аль нь анхны  нэгтгэл  тайланд  тайлагнаагүй, нэгтгэл  тайлангын явцад Төв аймгийн Архус 
сумдаас  ирсэн мэдээлэлд үндэслэнэ тохируулаа. 
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13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 

14. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани 2011 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компани  анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 
15-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, 
орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг 
авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн 
хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-97. “Монлаа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2045931 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

522,706.7 345,778.2 176,928.5 116,756.3 293,684.8 639,463.0 639,463.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 494,582.8 205,185.9 289,396.9 78.8 289,475.7 494,661.6 494,661.6 - 
 

1.1.1 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 
 

96,695.5 (96,695.5) 
 

(96,695.5) - - - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 32,141.4 
 

32,141.4 
 

32,141.4 32,141.4 32,141.4 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 67,497.1 
 

67,497.1 
 

67,497.1 67,497.1 67,497.1 - 3 

1.1.4 
Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар   

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

337,767.5 60,000.0 277,767.5 
 

277,767.5 337,767.5 337,767.5 - 4 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

21,846.8 22,477.4 (630.6) 
 

(630.6) 21,846.8 21,846.8 - 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 

35,330.0 26,013.0 9,317.0 78.8 9,395.8 35,408.8 35,408.8 - 6 

1.2 Төлбөр 26.0 203.5 (177.5) 177.5 - 203.5 203.5 - 
 

1.2.1 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр   

- 
  

- - - 
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Б-97. “Монлаа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2045931 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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   

- 
  

- - - 
 

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 26.0 203.5 (177.5) 177.5 
 

203.5 203.5 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

18,257.1 140,388.8 (122,131.7) 117,000.0 (5,131.7) 135,257.1 135,257.1 - 
 

1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 13,257.1 140,388.8 (127,131.7) 117,000.0 (10,131.7) 130,257.1 130,257.1 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

5,000.0 
 

5,000.0 
 

5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 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 9,840.8 - 9,840.8 (500.0) 9,340.8 9,340.8 9,340.8 - 
 

1.6.1 Торгууль 9,840.8 
 

9,840.8 (500.0) 9,340.8 9,340.8 9,340.8 - 10 

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

10,129.4 74,821.7 (64,692.3) 2,596.0 (62,096.3) 12,725.4 12,725.4 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 6,649.9 69,142.3 (62,492.4) 396.0 (62,096.4) 7,045.9 7,045.9 - 
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Б-97. “Монлаа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2045931 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 491.3 491.3 - 
  

491.3 491.3 - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

6,158.6 7,035.6 (877.0) 396.0 (481.0) 6,554.6 6,554.6 - 11 

2.1.3 Бусад 
 

61,615.4 (61,615.4) 
 

(61,615.4) - - - 12 

2.2 Төлбөр 3,479.5 5,679.4 (2,199.9) 2,200.0 0.1 5,679.5 5,679.5 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 672.0 2,872.0 (2,200.0) 2,200.0 
 

2,872.0 2,872.0 - 13 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 2,807.5 2,807.4 0.1 
 

0.1 2,807.5 2,807.5 - 
 

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 2,000.0 2,000.0 - - - 2,000.0 2,000.0 - 
 

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 - - - - - - - - 
 

3.2.1 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 Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-97. “Монлаа” ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2045931 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 өгсөн Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 534,836.1 422,599.9 112,236.2 119,352.3 231,588.5 654,188.4 654,188.4 - 

 

 

               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      - 

 
               Цэьэр зөрүү 
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Б-97. “Монлаа” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Монлаа” ХХК нь Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутагт төмрийн хүдэр олборлох ашиглалтын нэг, 
Хэнтий аймгийн Мөрөн сум, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумдад хайгуулын 
5-н лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Чингэлтэй дүүрэг, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн холбооны байр, 311 А тоот 
өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани нь ААНОАТ-ын тооцоолсон 
дүнгээр тусгаж ирүүлсэн нь анхны зөрүүг үүсгэсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани зөв дүнгээр 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн талаас хасч тохируулсан. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайланд гаалийн албан татварыг тусгаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компани талд нэмж тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани нь анхны тайланд НӨАТ-ыг тусгаагүй байсан ба уг НӨАТ нь ГЕГ-т төлсөн татвар юм. Компани 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр залруулж ирүүлснээр компанийн дүн дээр нэмж 
тохируулсан.   
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани анхны тайландаа АМНАТ-ийг дутуу тусгаж ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр залруулж ирүүлснээр компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани нь анхны тайланд тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн дүнг илүү тусгаж ирүүлснээр анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад зөв дүнгээр залруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
 

6. Аж ахуй нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тухайн төлбөрийг дутуу тусгаж ирүүлсэн байсан ба  нэгтгэл 
тайлангийн явцад НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж ЗГ талыг, компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж компани талыг тус тус нэмж тохируулсан болно. 
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ дутуу тусгаж ирүүлснээр зөрүү үүсч байсан ба компанийн нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргааг үндэслэн Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст тухайн дүнг 
баталгаажуулах хүсэлтийг албан тоотоор хүргэж хариуг авснаар тухайн дүнг төлсөн нь баталгаажсан тул 
ЗГ-ын дүн дээр нэмж тохируулсан. 
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь анхны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийг илүү тайлагнасан, харин ЗГ оронгийн 
нарийвчлалыг алдаж тайлагнаснаас зөрүү үүсч байсан. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг, компанийн дэлгэрэнгүй ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн компани талыг тус тус тохируулсан болно. 
 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд тухайн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ тусгаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүйгээс зөрүү үүсч 
байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлснээр 
компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

10. Торгууль 

Компани нь  анхны тайланд торгуулийн дүнг тусгаж ирүүлээгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан.  
  

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ дутуу, компани нь илүү тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй өмнөх дүнгээ бууруулж ирүүлсний дагуу компани талаас хасч тохируулсан. 
Компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу СХБ-ийн татварын хэлтэст албан бичгээр хандаж тухайн дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
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12. Бусад 

Компани анхны тайланд бусад хэсэг гэсэн мөрөнд ХХОАТ-аа тайлагнаж ирүүлсэн. Энэ нь манай нэгтгэл 
тайланд хамаарахгүй мөнгөн урсгал тул компанийн дүнгээс хасч тохирууллаа. 
 

13. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлсэн байсныг СХБ-ийн газрын албанаас баталгаажуулж авснаар 
ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 13-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 19-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-98 "Монполимет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2029287 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

4,573,201.5 - 4,573,201.5 264,385.9 4,837,587.4 4,837,587.4 4,837,587.4 - 

 1.1 Татвар, хураамж 4,558,577.5 - 4,558,577.5 261,250.7 4,819,828.2 4,819,828.2 4,819,828.2 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 1,238,834.8 
 

1,238,834.8 
 

1,238,834.8 1,238,834.8 1,238,834.8 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 44,552.1 
 

44,552.1 
 

44,552.1 44,552.1 44,552.1 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 97,062.8 
 

97,062.8 
 

97,062.8 97,062.8 97,062.8 - 
3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

2,876,550.6 
 

2,876,550.6 261,250.7 3,137,801.3 3,137,801.3 3,137,801.3 - 
4 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

31,907.7 
 

31,907.7 
 

31,907.7 31,907.7 31,907.7 - 
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 

269,669.5 
 

269,669.5 
 

269,669.5 269,669.5 269,669.5 - 
6 

1.2 Төлбөр 11,065.0 - 11,065.0 - 11,065.0 11,065.0 11,065.0 - 

 
1.2.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр   

- 
  

- - - 

 
1.2.2 

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр 

10,856.1 
 

10,856.1 
 

10,856.1 10,856.1 10,856.1 - 
7 
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494 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-98 "Монполимет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2029287 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   

- 
  

- - - 

 1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 208.9 
 

208.9 
 

208.9 208.9 208.9 - 8 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

2,559.0 - 2,559.0 881.8 3,440.8 3,440.8 3,440.8 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 182.0 
 

182.0 
 

182.0 182.0 182.0 - 9 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 

 
1.3.3 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

2,242.0 
 

2,242.0 
 

2,242.0 2,242.0 2,242.0 - 
10 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

135.0 
 

135.0 881.8 1,016.8 1,016.8 1,016.8 - 
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 1,000.0 - 1,000.0 2,253.4 3,253.4 3,253.4 3,253.4 - 

 1.6.1 Торгууль 1,000.0 
 

1,000.0 2,253.4 3,253.4 3,253.4 3,253.4 - 11 

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

197,929.1 - 197,929.1 - 197,929.1 197,929.1 197,929.1 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 4,189.7 - 4,189.7 - 4,189.7 4,189.7 4,189.7 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 566.5 
 

566.5 
 

566.5 566.5 566.5 - 12 
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495 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-98 "Монполимет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2029287 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

3,623.2 
 

3,623.2 
 

3,623.2 3,623.2 3,623.2 - 

13 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 2.2 Төлбөр 193,739.4 - 193,739.4 - 193,739.4 193,739.4 193,739.4 - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 23,948.8 

 
23,948.8 

 
23,948.8 23,948.8 23,948.8 - 14 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 169,790.6 
 

169,790.6 
 

169,790.6 169,790.6 169,790.6 - 15 

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 301,600.0 - 301,600.0 10,000.0 311,600.0 311,600.0 311,600.0 - 

 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 301,600.0 - 301,600.0 10,000.0 311,600.0 311,600.0 311,600.0 - 

 3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 16 

3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.3 Аймаг, нийслэлд Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

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

 

Б-98 "Монполимет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2029287 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

Үзүүлэлт ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 өгсөн Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - -  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 294,600.0 
 

294,600.0 (271,600.0) 23,000.0 23,000.0 23,000.0 - 16 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 7,000.0 
 

7,000.0 271,600.0 278,600.0 278,600.0 278,600.0 - 16 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 5,072,730.6 - 5,072,730.6 274,385.9 5,347,116.5 5,347,116.5 5,347,116.5 - 

 

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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497 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-98 "Монполимет" ХХК 
Товч танилцуулга 

“Мон полимет” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сум болон  Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын  Тосонгийн уурхайд 
алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг ба Сүхбаатар дүүрэгт  
Тэнгэрийн цаг ХХК-ийн байр, 3 давхарт байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
Компани нь 2011 онд  Ажлын албанд ОҮИТБС-ын тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас тайлангаа гаргаж ирүүлэхийг бид хүссэн. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
компанийн талд татвар, төлбөрийн төрөл тус бүрээр нь нэмж залруулсан ба зарим зөрүүтэй мэдээллийг ЗГ 
талаас мэдээллийг авч тохируулсан. 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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498 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-99 "Монгол Алт Мак" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 

Тодот
гол 

 Үзүүлэлт ЗГ/ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

156,524,406.2 - 156,524,406.2 378,482.2 156,902,888.4 156,902,888.4 156,902,888.4 - 

 1.1 Татвар, хураамж 143,650,635.0 - 143,650,635.0 66,142.7 143,716,777.7 143,716,777.7 143,716,777.7 - 

 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 76,001,383.2 

 
76,001,383.2 

 
76,001,383.2 76,001,383.2 76,001,383.2 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 6,043,004.3 
 

6,043,004.3 
 

6,043,004.3 6,043,004.3 6,043,004.3 - 

 1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 12,698,272.9 
 

12,698,272.9 
 

12,698,272.9 12,698,272.9 12,698,272.9 - 
 1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 16,098.0 

 
16,098.0 

 
16,098.0 16,098.0 16,098.0 - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

46,043,982.8 
 

46,043,982.8 (8,197.7) 46,035,785.1 46,035,785.1 46,035,785.1 - 
2 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

93,876.9 
 

93,876.9 74,340.4 168,217.3 168,217.3 168,217.3 - 
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 

2,754,016.9 
 

2,754,016.9 
 

2,754,016.9 2,754,016.9 2,754,016.9 - 

 1.2 Төлбөр 4,928,102.4 - 4,928,102.4 (221.0) 4,927,881.4 4,927,881.4 4,927,881.4 - 

 1.2.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 95,594.4 
 

95,594.4 
 

95,594.4 95,594.4 95,594.4 - 

 
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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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 

Тодот
гол 

 Үзүүлэлт ЗГ/ Компани 
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 4,832,508.0 

 
4,832,508.0 (221.0) 4,832,287.0 4,832,287.0 4,832,287.0 - 4 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

7,945,668.8 - 7,945,668.8 312,560.5 8,258,229.3 8,258,229.3 8,258,229.3 - 

 
1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 7,933,490.8 

 
7,933,490.8 312,560.5 8,246,051.3 8,246,051.3 8,246,051.3 - 5 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 

 
1.3.3 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

11,164.0 
 

11,164.0 
 

11,164.0 11,164.0 11,164.0 - 
 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

1,014.0 
 

1,014.0 
 

1,014.0 1,014.0 1,014.0 - 
 

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 

124,797.0 - 124,797.0 80,567.7 205,364.7 205,364.7 205,364.7 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 61,676.8 - 61,676.8 - 61,676.8 61,676.8 61,676.8 - 

 2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 36,689.4 
 

36,689.4 
 

36,689.4 36,689.4 36,689.4 - 

 2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 24,987.4 
 

24,987.4 
 

24,987.4 24,987.4 24,987.4 - 

 2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 2.2 Төлбөр 63,120.2 - 63,120.2 80,567.7 143,687.9 143,687.9 143,687.9 - 

 2.2.1 Газрын төлбөр 50,497.2 
 

50,497.2 79,817.7 130,314.9 130,314.9 130,314.9 - 6 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 12,623.0 
 

12,623.0 750.0 13,373.0 13,373.0 13,373.0 - 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 
  

- 
  

- - - 

 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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Б-99 "Монгол Алт Мак" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2095025 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдэгдээ
гүй зөрүү, 

цэвэр 

Тодот
гол 

 Үзүүлэлт ЗГ/ Компани 
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 1,130,050.0 - 1,130,050.0 266,255.0 1,396,305.0 1,396,305.0 1,396,305.0 - 

 
3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 7,050.0 - 7,050.0 2,000.0 9,050.0 9,050.0 9,050.0 - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн 

7,050.0 
 

7,050.0 2,000.0 9,050.0 9,050.0 9,050.0 - 8 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 1,123,000.0 - 1,123,000.0 264,255.0 1,387,255.0 1,387,255.0 1,387,255.0 - 

 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 100,000.0 

 
100,000.0 

 
100,000.0 100,000.0 100,000.0 - 

 3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - -  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,023,000.0 
 

1,023,000.0 (758,745.0) 264,255.0 264,255.0 264,255.0 - 9 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 1,023,000.0 1,023,000.0 1,023,000.0 1,023,000.0 - 10 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 157,779,253.2 - 157,779,253.2 725,304.9 158,504,558.1 158,504,558.1 158,504,558.1 - 

  

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 Завхан  аймгийн Дөрвөлжин, Ургамал сум, Дорноговь аймгийн Айраг, Даланжаргалан сум, 
Дорнод аймгийн Баянтүмэн сум, Говь-Алтай  аймгийн Эрдэнэ сум, Өмнөговь аймгийн Ноён сум, Баянхонгор 
аймгийн Заг, Хүрээмарал сум, Төв аймгийн Алтанбулаг, Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Говь-Угтаал, 
Гурвансайхан сумдад нийт хайгуулын 9 лиценз  эзэмшдэг. Мөн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум, Дорноговь 
аймгийн Мандах, Айраг, Даланжаргалан сум, Баянхонгор аймгийн Заг, Жаргалант сум, Дорнод аймгийн 
Баянтүмэн сум, Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт  хайгуулын  22 лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь  ҮТЕГ 
харъялагаддаг.Компанийн оффис нь: Баянзүрх дүүрэг 13-р хороолол, 14-р байшин. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
1. Компани нь 2011 онд  Ажлын албанд ОҮИТБС-ын тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн 

явцад компаниас тайлангаа гаргаж ирүүлэхийг бид хүссэн. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд татвар, төлбөрийн төрөл тус бүрээр нь нэмж залруулсан ба 
зарим зөрүүтэй мэдээллийг ЗГ талаас мэдээллийг авч тохируулсан. Тухайлбал:  

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ЗГ илүү тайлагнасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул хасч тохируулсан.  

3. ЗГ нь анхны тайландаа ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмэлт мэдээллийг ирүүлснээр ЗГ талд нэмж 
тохируулсан. 

4. Агаарын бохирдлын төлбөрийг ЗГ илүү тайлагнасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон 
тул хасч тохируулсан. 

5. ЗГ нь анхны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
нэмэлт мэдээллийг ирүүлснээр ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

6. ЗГ нь анхны тайландаа газрын төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмэлт 
мэдээллийг ирүүлснээр ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

7. ЗГ нь анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
нэмэлт мэдээллийг ирүүлснээр ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

8. ЗГ нь анхны тайландаа байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийн төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад нэмэлт мэдээллийг ирүүлснээр ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

9. ЗГ нь суманд олгосон мөнгөн бус хандив дэмжлэгийг мөнгөн хандив гэж буруу тайлагнасан ба 
жинхэнэ мөнгөөр хүлээн авсан хандивыг тусгаагүй байсан.  Иймд ЗГ-ын дүнгээс хасч тохируулсан. 

Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн 
хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-100. “Монгол алтай ресорсиз” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5476372 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

233,760.5 623,737.0 (389,976.5) - (389,976.5) 233,760.5 233,760.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 233,760.5 225,318.7 8,441.8 - 8,441.8 233,760.5 233,760.5 - 
 

1.1.1 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 10.0 
 

10.0 
 

10.0 10.0 10.0 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

206,546.1 206,546.1 - 
  

206,546.1 206,546.1 - 
 

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, 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 

27,204.4 18,772.6 8,431.8 
 

8,431.8 27,204.4 27,204.4 - 2 

1.2 Төлбөр - - - - - - - - 
 

1.2.1 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-100. “Монгол алтай ресорсиз” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5476372 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

- 398,418.3 (398,418.3) - (398,418.3) - - - 
 

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   

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

398,418.3 (398,418.3) 
 

(398,418.3) - - - 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 - - - - - - - - 
 

1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

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

536.5 536.5 - - - 536.5 536.5 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 536.5 536.5 - - - 536.5 536.5 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

536.5 536.5 - 
  

536.5 536.5 - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-100. “Монгол алтай ресорсиз” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5476372 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 - 16,210.8 (16,210.8) 1,000.0 (15,210.8) 1,000.0 1,000.0 - 
 

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 - 
 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 15,210.8 (15,210.8) - (15,210.8) - - - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.4 Мөнгөн бус  хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

15,210.8 (15,210.8) 
 

(15,210.8) - - - 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 234,297.0 640,484.3 (406,187.3) 1,000.0 (405,187.3) 235,297.0 235,297.0 - 

 

               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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 Б-100. “Монгол алтай ресорсиз” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Монгол алтай ресорсиз” ХХК нь Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Буянт, Сагсай сумдад өнгөт металлын хайгуул 
хийх нэг лицензийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм. Тус 
компанийн оффис СББ-ийн I хороо, Мидтаун Оффис Центр, 2-р давхарт байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч, компани тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн.  Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр залруулж ирүүлсний дагуу компанийн дүнг нэмж 
тохируулсан. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тусгасан ч, компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээс анхны 
зөрүү үүссэн.  Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө 
тайлагнасан дүнгээ нэмэгдүүлж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

3. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайланд гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг тайлагнаагүй, 
компани тайлагнаж ирүүлснээр томоохон зөрүү үүсссэн ба компани нь нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад өмнө тайлагнасан дүнгээ хасч ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

4. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани өмнө тайлагнасан дүнгээ хасч ирүүлсэн тул компанийн 
дүнгээс хасч тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 16-нд илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 15-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд тус компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-101  "Монгол газар" ХХК 
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№ 

2027615  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 тодотгол   

 ЗГ  Компани ЗГ Компани   

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

288,464.0 - 288,464.0 (1,307.6) 287,156.4 287,156.4 287,156.4 -   

1.1 Татвар, хураамж 168,979.2 - 168,979.2 (1,307.6) 167,671.6 167,671.6 167,671.6 - 
 

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  50.0 
 

50.0 
 

50.0 50.0 50.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  50.0 
 

50.0 
 

50.0 50.0 50.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

11,430.7 
 

11,430.7 (1,307.6) 10,123.1 10,123.1 10,123.1 - 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 

157,448.5 
 

157,448.5 
 

157,448.5 157,448.5 157,448.5 - 4 

 1.2 Төлбөр  84.8 - 84.8 - 84.8 84.8 84.8 - 
 

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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Б-101  "Монгол газар" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2027615  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 тодотгол   

 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  84.8 
 

84.8 
 

84.8 84.8 84.8 - 5 

 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  119,400.0 - 119,400.0 - 119,400.0 119,400.0 119,400.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  119,400.0 
 

119,400.0 
 

119,400.0 119,400.0 119,400.0 - 6 

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

4,369.4 - 4,369.4 - 4,369.4 4,369.4 4,369.4 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,369.4 - 4,369.4 - 4,369.4 4,369.4 4,369.4 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

4,369.4 
 

4,369.4 
 

4,369.4 4,369.4 4,369.4 - 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
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Б-101  "Монгол газар" ХХК 
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№ 

2027615  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 тодотгол   

 ЗГ  Компани ЗГ Компани   

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    

- 
  

- - - 
 

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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2027615  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

  

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 тодотгол   

 ЗГ  Компани ЗГ Компани   

3.2.8 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

   Нийт дүн  292,833.4 - 292,833.4 (1,307.6) 291,525.8 291,525.8 291,525.8 - 
 

 

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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Б-101 “Монгол газар” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Монгол газар” ХХК нь Архангай аймгийн Цэнхэр сумнд ашиглалтын 3-н лицензтэй. Тус компани нь Баянгол 
дүүргийн татварын хэлтэс харъяалагддаг. Тус компанийн оффис нь Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Их үүсгэл 
компанийн байранд байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
Компани нь 2011 онд ОҮИТБС-ын тайлангаа Ажлын албанд гаргаж ирүүлээгүй тул татварын төрөл бүрээр 
анхны зөрүү үүссэн. Иймд зөрүүг  шийдэхийн тулд компанид хандаж, ЗГ-т төлсөн нийт татварын дэлгэрэнгүйг 
гаргуулан авснаар компанийн талд  нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 14-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-102. “Монгол металл майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5239168 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

256,921.3 393,700.0 (136,778.7) 3,000.0 (135,358.5) 259,921.3 258,341.5 1,579.8 
 

1.1 Татвар, хураамж 175,961.7 391,800.0 (215,838.3) 3,000.0 (214,418.1) 178,961.7 177,381.9 1,579.8 
 

1.1.1 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 
 

3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 369.1 
 

369.1 
 

369.1 369.1 369.1 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 775.2 
 

775.2 
 

775.2 775.2 775.2 - 3 

1.1.4 
Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар   

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
 

- - 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр 

112,266.4 332,900.0 (220,633.6) 
 

(220,633.6) 112,266.4 112,266.4 - 4 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

6,800.1 4,000.0 2,800.1 
 

2,800.1 6,800.1 6,800.1 - 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, 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 

55,750.9 51,900.0 3,850.9 
 

2,271.1 55,750.9 54,171.1 1,579.8 6 

1.2 Төлбөр 1,063.4 1,900.0 (836.6) - (836.6) 1,063.4 1,063.4 - 
 

1.2.1 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр   

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

1,058.4 1,900.0 (841.6) 
 

(841.6) 1,058.4 1,058.4 - 7 
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Б-102. “Монгол металл майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5239168 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 5.0 
 

5.0 
 

5.0 5.0 5.0 - 8 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

79,896.2 - 79,896.2 - 79,896.2 79,896.2 79,896.2 - 
 

1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 76,648.2 
 

76,648.2 
 

76,648.2 76,648.2 76,648.2 - 9 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

3,200.0 
 

3,200.0 
 

3,200.0 3,200.0 3,200.0 - 10 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж 

48.0 
 

48.0 
 

48.0 48.0 48.0 - 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 

10,014.7 104,300.0 (94,285.3) - (94,285.3) 10,014.7 10,014.7 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 7,270.7 102,300.0 (95,029.3) - (95,029.3) 7,270.7 7,270.7 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 

7,270.7 7,500.0 (229.3) 
 

(229.3) 7,270.7 7,270.7 - 11 
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Б-102. “Монгол металл майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5239168 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Бусад 
 

94,800.0 (94,800.0) 
 

(94,800.0) - - - 12 

2.2 Төлбөр 2,744.0 2,000.0 744.0 - 744.0 2,744.0 2,744.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 1,744.0 1,000.0 744.0 
 

744.0 1,744.0 1,744.0 - 13 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,000.0 1,000.0 - 
  

1,000.0 1,000.0 - 
 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр   

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
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 38,200.0 (37,200.0) 22,000.0 (15,200.0) 23,000.0 23,000.0 - 
 

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 38,200.0 (37,200.0) 22,000.0 (15,200.0) 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 
  

- - 
 

- - - 
 

3.2.4 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт Мөнгөн хандив, дэмжлэг 1,000.0 24,200.0 (23,200.0) 
 

(23,200.0) 1,000.0 1,000.0 - 14 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5239168 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 
өгсөн Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг   
- 

  
- - - 

 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

14,000.0 (14,000.0) 22,000.0 8,000.0 22,000.0 22,000.0 - 14 

3.2.8 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 267,936.0 536,200.0 (268,264.0) 25,000.0 (244,843.8) 292,936.0 291,356.2 1,579.8 

 

 
               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага         - 

               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                              1,579.8 

               Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их      -                .              

               Цэвэр зөрүү                                                                                                            1,579.8 
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Б-102. “Монгол металл майнинг” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Монгол металл майнинг” ХХЗК нь Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд төмрийн хүдэр олборлолтын 2, 
хайгуулын 2 лицензийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм. 
Тус компанийн оффис ХУД, 2-р хороо, Сор ХХК-ний байр /Арьс ширний үйлдвэрийн хашаанд/-нд байрлаж 
байна. 
Компани Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани нь тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
СББ-ийн татварын хэлтсээс ирсэн алдагдал шилжүүлэх тухай албан бичигт үндэслэн ЗГ-ын дүнг 
нэмж тохируулсан. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлсэн тул уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлсэн тул уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. Мөн 
компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын дүнгээс 426.9 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан байсан нь 
ханшийн зөрүү учир ЗГ-ын дүнд үндэслэн компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. 
 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

Нийгмийн болон ЭМДШ-ийн ЗГ болон компани талаас ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд анхны зөрүү 
үүссэн ба зөрүүгийн шалтгааныг тодруулахаар 2 талд дахин хандаж, ирүүлсэн гүйлгээний 
задаргааг тулгаж үзэхэд 1,579.8 төгрөгийг зөрүү гарсан ба, зөрүүгийн шалтгааныг тодорхойлж 
чадаагүй. 
 

7. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
 

8. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани нь анхны тайланд агаарын бохирдлын төлбөрийг тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр компанийн дүнг нэмж тохирууллаа. 
 

9. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан болно. 
 

10. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан болно. 
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11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
 
 

12. Бусад   

Компани энэ ангилалд ХХОАТ-аа тусгаж ирүүлсэн ба тухайн мөнгөн урсгал манай тайланд 
хамаарахгүй учир компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

13. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

14. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг: 
 

Анхны тайланд компани тухайн дүнг өндөр дүнгээр ирүүлснээр томоохон зөрүү гарсан ба нэгтгэл 
тайланд залруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг: 

Компани “Булган АЗЗА” ТӨХК нд зам засах хандив өгсөн бөгөөд тухайн дүнг энэ ангилалд 
тайлагнаж ирүүлсэн. Тухайн хандивыг баталгаажуулах зорилгоор “Булган АЗЗА” ТӨХК нд албан 
бичиг хүргүүлснээр дээрх хандивын дүн баталгаажиж ирсэн ба компанийн дүнгээс илүү дүнгээр 
ирсэн. Тиймээс тухайн дүнгээр засгийн газрын дүнг тохируулж, ЗГ ын дүнд үндэслэж компанийн 
дүн дээр нэмж тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 22-нд илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 10-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын  байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг ажилласан ба компани засгийн газрын тайлагнасан аж ахуйн 
нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 1,579.8 мянган төгрөгийг 
хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-103. “Монгол ураниум ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5150884 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

209,108.3 184,648.6 24,459.7 - 12,611.7 209,108.3 197,260.3 11,848.0 
 

1.1 Татвар, хураамж 203,004.3 183,248.2 19,756.1 - 7,908.1 203,004.3 191,156.3 11,848.0 
 

1.1.1 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 3,000.0 
 

3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 3,000.0 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр 

186,222.0 174,374.0 11,848.0 
  

186,222.0 174,374.0 11,848.0 
 

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 

13,782.3 8,874.2 4,908.1 
 

4,908.1 13,782.3 13,782.3 - 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   

- 
  

- - - 
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Б-103. “Монгол ураниум ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5150884 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 

4,700.0 - 4,700.0 - 4,700.0 4,700.0 4,700.0 - 
 

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 

4,700.0 
 

4,700.0 
 

4,700.0 4,700.0 4,700.0 - 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 1,404.0 1,400.4 3.6 - 3.6 1,404.0 1,404.0 - 
 

1.6.1 Торгууль 1,404.0 1,400.4 3.6 
 

3.6 1,404.0 1,404.0 - 4 

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

5,320.0 258.0 5,062.0 (5,320.0) (258.0) - - - 
 

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   

- 
  

- - - 
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Б-103. “Монгол ураниум ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5150884 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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   

- 
  

- - - 
 

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 

5,320.0 258.0 5,062.0 (5,320.0) (258.0) - - - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
 

258.0 (258.0) 
 

(258.0) - - - 5 

2.3.2 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

5,320.0 
 

5,320.0 (5,320.0) 
 

- - - 6 

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 460.0 5,460.0 (5,000.0) 5,258.0 258.0 5,718.0 5,718.0 - 
 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 460.0 460.0 - 258.0 258.0 718.0 718.0 - 
 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн 
460.0 460.0 - 258.0 258.0 718.0 718.0 - 7 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг - 5,000.0 (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 5,000.0 - 8 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-103. “Монгол ураниум ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5150884 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 өгсөн Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

 
Нийт дүн 214,888.3 190,366.6 24,521.7 (62.0) 12,611.7 214,826.3 202,978.3 11,848.0 

 

            ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага         - 

               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                              11,848.0 

               Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их                      .              

               Цэвэр зөрүү                                                                                                                11,848.0 
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Б-103. “Монгол ураниум ресурс” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Монгол ураниум ресурс” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумд хайгуулын 1 лицензийн эрхтэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм. Тус компанийн оффис СБД, Түшиг их 
дэлгүүрийн 4-н давхарын 403 тоотод байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлснээр компаний талд 
нэмж тохируулсан. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тусгаж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

4. Торгууль  

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн бөгөөд 3,600 төгрөгийн 
зөрүүтэй байсан. Энэ нь материаллаг бус дүн учир ЗГ-ын  дүнд үндэслэн компанийн дүн дээр 
нэмж тохируулсан. 
  

5. Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Компани энэ ангилалд БОНССан буюу Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүнгийн төлбөрийг тайлагнаж ирүүлсэн байсныг ангилал шилжүүлэн компанийн 
дүнд тохируулсан. 
 

6. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан, компани тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ЗГ-ын дүн нь “Монгол ресурс” ХХК-ийн төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тус 
компани дээр андууран бичсэн байсныг залруулж З.Г-ын дүнгээс хасч тохируулсан. 

 
7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд компанийн болон ЗГ талд тайлагнасан дүнгүүд тохирч, зөрүүгүй байсан ч нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани ангилал андууран БОНССан-гийн төлбөрийг орон нутгийн төсөвт 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн байсныг компани талд залруулж 
тохируулсан. Харин Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумаас тухайн төлбөрийн гүйлгээ 
баталгаажиж ирсний дагуу ЗГ-ын дүнг  нэмж тохируулсан болно. 
 

8. Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Дорноговь 
аймгийн ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 29-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг ажилласан ба компани засгийн газрын тайлагнасан ашигт 
малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 11,848.0 мянган төгрөгийг хүлээн 
зөвшөөрөөгүйгээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүссэн байна. 
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Б-104 "Монгол цамхаг" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2848317 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  252,656.8 - 252,656.8 (1,739.2) 250,917.6 250,917.6 250,917.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 244,999.8 - 244,999.8 2,660.8 247,660.6 247,660.6 247,660.6 - 

 1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  1,800.0 
 

1,800.0 
 

1,800.0 1,800.0 1,800.0 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

243,199.8 
 

243,199.8 2,660.8 245,860.6 245,860.6 245,860.6 - 
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  

  
- 

  
- - - 

 
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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Б-104 "Монгол цамхаг" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2848317 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  

7,657.0 - 7,657.0 (4,400.0) 3,257.0 3,257.0 3,257.0 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7.0 

 
7.0 

 
7.0 7.0 7.0 - 

3 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 

 1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  7,650.0 
 

7,650.0 (4,400.0) 3,250.0 3,250.0 3,250.0 - 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  

2,500.0 - 2,500.0 (2,300.0) 200.0 200.0 200.0 - 

 
 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  Бусад    

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  2,500.0 - 2,500.0 (2,300.0) 200.0 200.0 200.0 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 80.0 80.0 80.0 80.0 - 5 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,500.0 
 

2,500.0 (2,380.0) 120.0 120.0 120.0 - 6 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   

  
- 

  
- - - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

524 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-104 "Монгол цамхаг" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2848317 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  - - - 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 - 

 
 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 - 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  255,156.8 - 255,156.8 (2,939.2) 252,217.6 252,217.6 252,217.6 - 

  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага ( - ) 
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ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-104 "Монгол цамхаг" ХХК 
Товч танилцуулга 

 
“Монгол цамхаг” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сум,Ховд аймнийн Мөст, Цэцэг,Дарва сум, Сүхбаатар 
аймгийн Сүхбаатар сум, Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сум, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум, Өвөрхангай 
аймгийн Баян-Өндөр сумдад хайгуулын 8-н лицензтэй. Тус компани нь Нийслэлийн татварын газарт 
харъяалагддаг.Компанийн оффис нь: Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Их үүсгэл компаний байрнд байрладаг.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 
Компани нь 2011 онд ОҮИТБС-ын тайлангаа Ажлын албанд гаргаж ирүүлээгүй тул татварын төрөл бүрээр 
анхны зөрүү үүссэн. Иймд зөрүүг  шийдэхийн тулд компанид хандаж, ЗГ-т төлсөн нийт татварын дэлгэрэнгүйг 
гаргуулан авснаар компанийн талд  нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 
Тодруулга: 

 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 14-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-105 "Монгол Алт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2024101 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ  Компани ЗГ Компани 

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

865,017.3 - 865,017.3 (832,530.70) 27,776.9 32,486.6 27,776.9 4,709.7 
  

1.1 Татвар, хураамж 852,643.7 - 852,643.7 (824,932.90) 27,710.8 27,710.8 27,710.8 (0.0) 

 
1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Гаалийн албан татвар  246,084.4 

 
246,084.4 (245,838.40) 246.0 246.0 246.0 - 

 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  522,977.2 
 

522,977.2 (516,260.50) 6,716.7 6,716.7 6,716.7 0.0 

 1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

63,132.5 
 

63,132.5 (62,834.00) 298.5 298.5 298.5 - 

 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 

20,449.6 
 

20,449.6 
 

20,449.6 20,449.6 20,449.6 - 
 

 1.2 Төлбөр  7,653.3 - 7,653.3 (7,597.80) 55.5 55.5 55.5 - 

 1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  7,597.8 
 

7,597.8 (7,597.8) 
 

- - - 
 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    

- 
  

- - - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-105 "Монгол Алт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2024101 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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 55.5 
 

55.5 
 

55.5 55.5 55.5 -  

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

4,720.3 - 4,720.3 - 10.6 4,720.3 10.6 4,709.7 

 
1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 10.6 

 
10.6 

 
10.6 10.6 10.6 - 

 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- 
  

- - - 

 
1.3.3 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

4,709.7 
 

4,709.7 
  

4,709.7 - 4,709.7 
 
1 

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 

5,510.7 - 5,510.7 - 5,510.7 5,510.7 5,510.7 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 4,484.2 - 4,484.2 - 4,484.2 4,484.2 4,484.2 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 781.9 

 
781.9 

 
781.9 781.9 781.9 - 

 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 702.3 
 

702.3 
 

702.3 702.3 702.3 - 
 

2.1.3 Бусад 3,000.0 
 

3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 3,000.0 -  

2.2 Төлбөр 1,026.5 - 1,026.5 - 1,026.5 1,026.5 1,026.5 - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 1,026.5 

 
1,026.5 

 
1,026.5 1,026.5 1,026.5 - 

 

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 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 2.2.6 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-105 "Монгол Алт" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2024101 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэгдэ

эгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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 5,000.0 - 5,000.0 (5,000.00) - - - - 

 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 (5,000.00) - - - - 

 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 (5,000.00) 
 

- - - 2 

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  875,528.0 - 875,528.0 (837,530.70) 33,287.6 37,997.3 33,287.6 4,709.7 

  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага ( - ) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                 4,709.7 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү                                                                                                              4,709.7 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-105 "Монгол Алт" ХХК 
Товч танилцуулга 

 
“Монгол Алт” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум,Дархан-Уул аймгийн Дархан,Орхон сумдад хайгуулын 2 
лицензтэй.Тус компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. Компанийн оффис нь Алтан-Өргөө цогцолбор, 72А-26 тоотод 
байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
Компани нь 2011 онд ОҮИТБС-ын тайлангаа Ажлын албанд гаргаж ирүүлээгүй тул татварын төрөл бүрээр 
анхны зөрүү үүссэн. Иймд зөрүүг  шийдэхийн тулд компанид хандаж, ЗГ-т төлсөн нийт татварын дэлгэрэнгүйг 
гаргуулан авснаар компанийн талд  нэмж тохируулсан.  
 
ЗГ-ын талд хийгдсэн тохируулгыг танилцуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд:  
 
Яам төрийн байгууллагад өгсөн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ нь тус компаниас 4,709.7 мянган төгрөгийн үйлчилгээний хураамж хүлээн авсан гэж тайлагнасан боловч энэ 
төлбөрийг төлсөн эсэхээ компанийн зүгээс нотолж чадаагүй тул уг зөрүү шийдэгдээгүй үлдсэн. 
 
Хандив  

 
ЗГ 5,000 мянган төгрөгийн хандив хүлээн авсан гэж тайлагнасан боловч компаниас ирүүлсэн мэдээллээр 
энэхүү хандивыг 2010 онд Дархан-Уул аймагт өгсөн нь тодорхой болсон тул ЗГ-ын дүнгээс хасч тохирууллаа. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариу ирэгүй. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-
нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 
шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Компани Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсийн баримтаа олж чадаагүй гэсэн 
хариу ирүүлсэн тул зөрүү шийдэгдээгүй үлдсэн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-106  "Монголбалгоргео" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550245 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр    

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  390,231.4 - 390,231.4 184,858.6 575,090.0 575,090.0 575,090.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 332,307.1 - 332,307.1 184,858.6 517,165.7 517,165.7 517,165.7 - 
 

1.1.1  Аж ахуйн  нэгжийн орлогын албан татвар  71,523.1 
 

71,523.1 
 

71,523.1 71,523.1 71,523.1 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  6,828.6 
 

6,828.6 
 

6,828.6 6,828.6 6,828.6 - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  211,527.0 
 

211,527.0 90,654.5 302,181.5 302,181.5 302,181.5 - 1 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

20,395.7 
 

20,395.7 
 

20,395.7 20,395.7 20,395.7 - 
 

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 

22,032.7 
 

22,032.7 94,204.1 116,236.8 116,236.8 116,236.8 - 2 

 1.2 Төлбөр  8.5 - 8.5 - 8.5 8.5 8.5 - 
 

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    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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Б-106  "Монголбалгоргео" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550245 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр    

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  8.5 
 

8.5 
 

8.5 8.5 8.5 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

4,621.0 - 4,621.0 - 4,621.0 4,621.0 4,621.0 - 
 

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  4,621.0 
 

4,621.0 
 

4,621.0 4,621.0 4,621.0 - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  26,720.1 - 26,720.1 - 26,720.1 26,720.1 26,720.1 - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  26,720.1 
 

26,720.1 
 

26,720.1 26,720.1 26,720.1 - 
 

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  26,574.7 - 26,574.7 - 26,574.7 26,574.7 26,574.7 - 
 

1.6.1  Торгууль  26,574.7 
 

26,574.7 
 

26,574.7 26,574.7 26,574.7 - 
 

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

7,317.6 - 7,317.6 10,160.6 25,423.0 17,478.2 25,423.0 (7,944.8) 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,452.6 - 3,452.6 1,371.0 12,768.4 4,823.6 12,768.4 (7,944.8) 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  3,298.8 
 

3,298.8 
 

11,243.6 3,298.8 11,243.6 (7,944.8) 6 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  153.8 
 

153.8 1,371.0 1,524.8 1,524.8 1,524.8 - 3 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  3,865.0 - 3,865.0 8,789.6 12,654.6 12,654.6 12,654.6 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  3,865.0 
 

3,865.0 3,279.0 7,144.0 7,144.0 7,144.0 - 4 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 5,510.6 5,510.6 5,510.6 5,510.6 - 5 

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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Б-106  "Монголбалгоргео" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550245 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

шийдвэрлэгд
ээгүй 

зөрүү,цэвэр    

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  12,100.0 - 12,100.0 - 12,100.0 12,100.0 12,100.0 - 
 

 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  12,100.0 - 12,100.0 - 12,100.0 12,100.0 12,100.0 - 
 

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  10,000.0 
 

10,000.0 
 

10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  2,100.0 
 

2,100.0 
 

2,100.0 2,100.0 2,100.0 - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  409,649.0 - 409,649.0 195,019.2 612,613.0 604,668.2 612,613.0 (7,944.8) 
 

 

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      (7,944.8) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                           (7,944.8) 
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Б-106  "Монголбалгоргео" ХХК 
Товч танилцуулга 

“Монголбалгоргео” 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-д 
харъяалагддаг ба компанийн оффис нь Сүхбаатар дүүрэгийн 19-р хороонд өөрийн байранд байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
Компани нь 2011 онд ОҮИТБС-ын тайлангаа Ажлын албанд гаргаж ирүүлээгүй тул татварын төрөл бүрээр 
анхны зөрүү үүссэн. Иймд зөрүүг шийдэхийн тулд компанид хандаж, ЗГ-т төлсөн нийт татварын дэлгэрэнгүйг 
гаргуулан авснаар компанийн талд  нэмж тохируулсан.  
 
ЗГ-ын талд хийгдсэн тохируулгыг танилцуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд:  
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу, Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ нь анхны тайландаа хүлээн авсан НД, ЭМД-ийн шимтгэлийг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл ажлын явцад 
Баянхонгор аймгаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдлээллийг үндэслэн ЗГ-ын талд нэмж тохируулсан. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ нь анхны тайландаа хүлээн авсан АТӨЯХ-ийн албан татварыг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл ажлын явцад  
Баянхонгор аймгийн Галуут сумаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын талд нэмж тохируулсан. 
 
Газрын төлбөр 

Анх ЗГ-ын тайланд Баянхонгор аймгийн Галуут сум 3,865.0 мянган төгрөгийн газрын төлбөр хүлээн авсан гэж 
тайлагнасан. Нэгтгэл  тайлангийн явцад Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-с  2.279.0 мянган төгрөг, Баян-Овоо сумаас 
1000,0 мянган төгрөгийн газрын төлбөр хүлээн авсан гэж нэмэлт мэдээлэл ирүүлсэн тул ЗГ-ын талд нэмж 
тохируулсан. 
 
Ус рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ болон компани нь Ус рашаан ашигласны төлбөрийг аль аль нь анхны тайландаа мэдүүлээгүй ба 2 талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад Баянхонгор аймгийн 70н жилийн 
ойд өгсөн хандив болхон  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа.  
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохирууллаа. Энэ хандив Баянхонгор аймгийн Галуут сумын ИТХ-ын танхимын тохижилтонд өгсөн 
хандив байна. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 21-нд 
илгээж, хариу 08-сарын 27-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 
дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани 
руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Компани нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг  төлсөн төлөлтөө тайлагнаагүй, нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлээгүйн улмаас зөрүү шийдэгдээгүй. 
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№ 

5051304 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

152,404.0 133,512.0 18,892.0 1,201.2 20,093.2 153,605.2 153,605.2 0.0 
 

1.1 Татвар, хураамж 77,746.3 77,715.5 30.8 - 30.8 77,746.3 77,746.3 0.0 
 

1.1.1 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 20,333.1 20,332.4 0.7 
 

0.7 20,333.1 20,333.1 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

37,472.4 37,472.4 (0.0) 
  

37,472.4 37,472.4 (0.0) 
 

1.1.7 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

2,025.2 2,075.6 (50.4) 
 

(50.4) 2,025.2 2,025.2 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 

17,915.6 17,835.1 80.5 
 

80.5 17,915.6 17,915.6 - 3 

1.2 Төлбөр 69,346.2 55,796.5 13,549.7 1,204.2 14,753.9 70,550.4 70,550.4 - 
 

1.2.1 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төлбөр 

62,909.4 48,155.5 14,753.9 
 

14,753.9 62,909.4 62,909.4 - 4 

1.2.2 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр 

6,436.8 7,641.0 (1,204.2) 1,204.2 
 

7,641.0 7,641.0 - 5 
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Б-107. “Монголжүюаньли” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5051304 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

5,311.5 - 5,311.5 (3.0) 5,308.5 5,308.5 5,308.5 - 
 

1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 5,277.5 
 

5,277.5 
 

5,277.5 5,277.5 5,277.5 - 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 

34.0 
 

34.0 (3.0) 31.0 31.0 31.0 - 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 

9,258.5 4,684.7 4,573.8 (6,441.0) (1,867.2) 2,817.5 2,817.5 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 847.5 3,914.7 (3,067.2) - (3,067.2) 847.5 847.5 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

847.5 851.0 (3.5) 
 

(3.5) 847.5 847.5 - 8 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
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№ 

5051304 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3 Бусад 
 

3,063.7 (3,063.7) 
 

(3,063.7) - - - 
 

2.2 Төлбөр 8,411.0 770.0 7,641.0 (7,641.0) - 770.0 770.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 770.0 770.0 - 
  

770.0 770.0 - 
 

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 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр 

7,641.0 
 

7,641.0 (7,641.0) 
 

- - - 5 

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 

- - - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - 
 

2.3.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

- 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - 9 

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 7,614.4 7,971.2 (356.8) - (356.8) 7,614.4 7,614.4 - 
 

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 - 10 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 6,614.4 7,971.2 (1,356.8) - (1,356.8) 6,614.4 6,614.4 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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№ 

5051304 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 6,614.4 6,614.4 - 
  

6,614.4 6,614.4 - 11 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

1,356.8 (1,356.8) 
 

(1,356.8) - - - 
 

 
Нийт дүн 169,276.9 146,167.9 23,109.0 (5,239.8) 17,869.2 164,037.1 164,037.1 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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Б-107. “Монголжүюаньли” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Монголжүюаньли” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд ашиглалтын 1 лицензийн эрхтэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм. Тус компанийн оффис БЗД, 10 дугаар 
байр, 17 тоотод байрлаж байна. 
Компани Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн бөгөөд 700 төгрөгийн зөрүүтэй 
байсан. Энэ нь материаллаг бус дүн учир ЗГ-ын дүнд үндэслэн компанийн дүн дээр нэмж 
тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан.  
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр  

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

Засгийн газар талд анхны тайланд дутуу тусгагдаж ирсэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ХХҮГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээллийг дахин ирүүлснээр ЗГ-ын дүнд нэмж тохируулсан. Мөн анхны 
тайланд ЗГ-ын дүнд улсын төсөвт болон орон нутгийн төсөвт төлсөн гадаадын мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын байрны төлбөр дээр хоёр талд ижил дүнг тусгаж ирүүлсэн байсныг ЗГ-ын дүнд 
тохируулсан. 
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлснээр компанийн дүнг тохируулсан. 
 

7. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлснээр компанийн дүнг тохируулсан. 

 
8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани хоёр тал тайлагнаж ирүүлсэн бөгөөд 3,500 төгрөгийн зөрүүтэй 
тайлагнагдсан байсан. Энэ нь материаллаг бус дүн учир ЗГ-ын дүнд үндэслэн компанийн дүнгээс 
хасч тохируулсан. 
 

9. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй бөгөөд нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг, Сүхбаатар 
аймгийн Түмэнцогт сумаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тус тус 
тохируулсан болно. 
 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлсэн тул уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
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Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани өмнө тайлагнасан дүнгээ хасч залруулснаар компанийн 
дүнгээс хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 16-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 29-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 

 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-108  "Монголросцветмет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550466 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

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

6,884,025.2   
              

10,408,451.0   
          

(3,524,425.8) 
            

3,528,928.2  
                       

4,502.4  
             

10,412,953.4  
      

10,412,953.4  
                                      

-      

1.1 Татвар, хураамж 
              

6,659,140.5   
              

10,122,262.6   
          

(3,463,122.1) 
            

3,514,381.7  
                     

51,259.6  
             

10,173,522.2  
      

10,173,522.2  
                                      

-      

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  
              

2,429,919.0   
                

2,429,919.0   
                           

-    
    

               
2,429,919.0  

        
2,429,919.0  

                                      
-    

 
1.1.2  Гаалийн албан татвар  

                 
156,153.0   

                   
157,140.9   

                    
(987.9) 

  
                         

(987.9) 
                  

156,153.0  
           

156,153.0  
                                      

-    1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
              

1,505,614.9   
                

1,503,864.4   
                   

1,750.5  
  

                       
1,750.5  

               
1,505,614.9  

        
1,505,614.9  

                                      
-    

2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
                 

115,338.9   
  

               
115,338.9  

  
                   

115,338.9  
                  

115,338.9  
           

115,338.9  
                                      

-    
3 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
                     

4,451.2   
                   

116,035.3   
             

(111,584.1) 
  

                  
(111,584.1) 

                      
4,451.2  

               
4,451.2  

                                      
-    

4 

1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
              

1,626,880.5   
                

2,964,622.2   
          

(1,337,741.7) 
            

1,337,741.7  
  

               
2,964,622.2  

        
2,964,622.2  

                                      
-    

5 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

                 
219,746.1   

                   
173,003.9   

                 
46,742.2  

  
                     

46,742.2  
                  

219,746.1  
           

219,746.1  
                                      

-    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 

                 
601,036.9   

                
2,777,676.9   

          
(2,176,640.0) 

            
2,176,640.0  

  
               

2,777,676.9  
        

2,777,676.9  
                                      

-    7 

 1.2 Төлбөр  
                   

10,183.1   
                     

12,574.9   
                 

(2,391.8) 
                   

2,391.8  
                                

-    
                    

12,574.9  
             

12,574.9  
                                      

-    
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр      
                           

-    
    

                               
-    

                        
-    

                                      
-    

 
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

                     
9,280.8   

                     
11,577.6   

                 
(2,296.8) 

                   
2,296.8  

  
                    

11,577.6  
             

11,577.6  
                                      

-    8 

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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Б-108  "Монголросцветмет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550466 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 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  

                        
902.3   

                          
997.3   

                      
(95.0) 

                        
95.0  

  
                         

997.3  
                  

997.3  
                                      

-    
9 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

                 
116,751.6   

                   
172,551.5   

               
(55,799.9) 

                   
9,042.7  

                    
(46,757.2) 

                  
125,794.3  

           
125,794.3  

                                      
-    

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

                 
108,872.7   

                   
122,393.8   

               
(13,521.1) 

                 
13,521.1  

  
                  

122,393.8  
           

122,393.8  
                                      

-    10 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

    
                           

-    
    

                               
-    

                        
-    

                                      
-    

 
1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

                     
6,513.9   

                     
48,777.7   

               
(42,263.8) 

                 
(4,478.4) 

                    
(46,742.2) 

                      
2,035.5  

               
2,035.5  

                                      
-    

10 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
                     

1,365.0   
                       

1,380.0   
                      

(15.0) 
  

                           
(15.0) 

                      
1,365.0  

               
1,365.0  

                                      
-    10 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
                   

97,950.0   
                     

97,970.0   
                      

(20.0) 
                        

20.0  
                                

-    
                    

97,970.0  
             

97,970.0  
                                      

-    
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
                   

97,950.0   
                     

97,970.0   
                      

(20.0) 
                        

20.0  
  

                    
97,970.0  

             
97,970.0  

                                      
-    11 

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  
                             

-     
                       

3,092.0   
                 

(3,092.0) 
                   

3,092.0  
                                

-    
                      

3,092.0  
               

3,092.0  
                                      

-    
 

1.6.1  Торгууль    
                       

3,092.0   
                 

(3,092.0) 
                   

3,092.0  
  

                      
3,092.0  

               
3,092.0  

                                      
-    

12 

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

                 
166,130.5   

                
1,254,391.2   

          
(1,088,260.7) 

                 
55,217.5  

               
(1,033,043.2) 

                  
221,348.0  

           
221,348.0  

                                      
-    

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  

                   
46,899.6   

                
1,124,617.0   

          
(1,077,717.4) 

                   
2,791.4  

               
(1,074,926.0) 

                    
49,691.0  

             
49,691.0  

                                      
-    

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

                   
35,438.2   

                     
35,771.0   

                    
(332.8) 

                      
332.8  

  
                    

35,771.0  
             

35,771.0  
                                      

-    

13 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
                   

11,461.4   
                     

13,920.0   
                 

(2,458.6) 
                   

2,458.6  
  

                    
13,920.0  

             
13,920.0  

                                      
-    14 

2.1.3  Бусад      
                

1,074,926.0   
          

(1,074,926.0) 
  

               
(1,074,926.0) 

                               
-    

                        
-    

                                      
-    15 

 2.2 Төлбөр  
                 

119,230.9   
                   

129,774.2   
               

(10,543.3) 
                 

52,426.1  
                     

41,882.8  
                  

171,657.0  
           

171,657.0  
                                      

-    
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Б-108  "Монголросцветмет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550466 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

2.2.1  Газрын төлбөр  
                   

23,054.1   
                     

32,597.2   
                 

(9,543.1) 
                 

51,425.9  
                     

41,882.8  
                    

74,480.0  
             

74,480.0  
                                      

-    16 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
                   

96,176.8   
                     

97,177.0   
                 

(1,000.2) 
                   

1,000.2  
  

                    
97,177.0  

             
97,177.0  

                                      
-    17 

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  

                   
65,235.0   

                   
185,536.1   

             
(120,301.1) 

                 
59,222.5  

                    
(60,078.6) 

                  
124,457.5  

           
125,457.5  

                           
(1,000.0) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  

                   
43,235.0   

                     
76,313.5   

               
(33,078.5) 

                            
-    

                    
(33,078.5) 

                    
43,235.0  

             
43,235.0  

                                      
-    

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

                   
43,235.0   

                     
76,313.5   

               
(33,078.5) 

  
                    

(33,078.5) 
                    

43,235.0  
             

43,235.0  
                                      

-    
18 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
                   

22,000.0   
                   

109,222.6   
               

(87,222.6) 
                 

59,222.5  
                    

(27,000.1) 
                    

81,222.5  
             

82,222.5  
                           

(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 
 

8,000.0 (8,000.0) 7,000.0 
 

7,000.0 8,000.0 (1,000.0) 19 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 22,000.0 
 

22,000.0 (22,000.0) 
 

- - - 19 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

74,222.6 (74,222.6) 74,222.5 (0.1) 74,222.5 74,222.5 - 19 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

27,000.0 (27,000.0) 
 

(27,000.0) - - - 19 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-108  "Монголросцветмет" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2550466 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

  Нийт дүн 7,115,390.7 11,848,378.3 (4,732,987.6) 3,643,368.2 (1,088,619.4) 10,758,758.9 10,759,758.9 (1,000.0) 
 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага ( - ) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        (1,000.0) 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их       

Цэвэр зөрүү                                                                                                      (1,000.0)                                                                                                 
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Б-108  "Монголросцветмет" ХХК 
Товч  танилцуулга. 

"Монголросцветмет" ХХК нь Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум, Увс аймгийн Наранбулаг  сумдад хайгуулын 
лицензтэй,  Төв аймгийн Заамар, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сум, Хэнтий аймгийн Дархан сум, Дорноговь 
аймгийн Их хэт,Айраг, Өргөн сумдад ашиглалтын лиценз эзэмшдэг.  Тус компани   Дорноговь болон Төв 
аймгийн татварын хэлтэсд харъяалагддаг ба төв оффис нь Баянзүрх дүүрэгийн 5-р хороо, Жуковын өргөн 
чөлөөнд байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

 Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа гаалийн албан татварт НӨАТ-ын дүнг оруулж тусгасан учир анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ болон компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн, илүү тайлагналыг хасч тохируулав. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа гаалийн татварын дүнд НӨАТ-ыг оруулж тайлагнасан байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ГЕГ-ын мэдээлэл болон компанийн тодруулгад үндэслэн НӨАТ-ыг компанийн талд 
нэмж тохируулан, зөрүүг тохируулав. 
 

3. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварыг автобензин, 
дизелийн түлшний албан татварт оруулж тайлагнасан. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварыг автобензин, 
дизелийн түлшний албан татварт оруулж тайлагнасан. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасаны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын талд нэмж тохируулан, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасаны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2 талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохруулж, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн шимтгэлийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн мэдээлэл болон Хэнтий, Төв, Баян-Өлгий аймагууд болон Баянзүрх дүүрэгт 
хандаж холбогдох мэдээллийг авч тохируулсан. 
 

8. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасаны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-с  
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

9. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгасаны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорноговь 
аймгийн ЗДТГ-с тус компаниас агаарын бохирдлын төлбөрийг хүлээн авсан гэдгээ баталгаажуулсан 
тул ЗГ-ын талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

10. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасаны анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорноговь 
аймгийн ЗДТГ-с ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани ажлын албанд өгсөн тайланд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс гэсэн хэсэгт ашигт малтмалын лицензийн төлбөрийг оруулж тусгасан нь анхны зөрүү үүсэхэд 
нөлөөлсөн. ЗГ анхны тайландаа мөн илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн 
мэдээллээр нотлогдсон тул 2 талд хасч тохируулан, зөрүүг тохиууллаа. 
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани нь ажлын албанд өгсөн анхны тайландаа илүү дүнгээр тусгасан ба нэгтгэлийн явцад ХХҮГ-
аас ирүүлсэн дүнд үндэслэн компанийн талд хасч тохирууллаа. 
 

11. Төрийн өмчийн ногдол ашиг 
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ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж 
ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 

12. Торгууль 

ЗГ-ын анхны тайландаа тус компаниас хүлээн авсан торгуулийг огт тусгаагүй байсан, нэгтгэл 
тайлангийн явцад Дундговь аймгаас хариу ирүүлсэн боловч хүлээн авсан торгуулийг газрын 
төлбөрийн дүнд оруулж тайлагнасныг нь  компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
 

13. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа ҮХЭХАТ-ыг дутуу тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дорноговь аймгийн ЗДТГ-с ирсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

14. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд дутуу тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

15. Бусад   

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайлангийн бусад хэсэгт улсад төлсөн ХХОАТ-ыг тусгасан нь анхны 
зөрүүг үүсгэсэн. ХХОАТ нь ОҮИТБС-д хамрагдах санхүүгийн урсгал биш тул ЗГ-ын дүнг хасч 
тохируулав. 
 

16. Газрын төлбөр 

ЗГ болон компани нь анхны тайландаа аль аль нь дутуу тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулж, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 

17. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ-ын анхны тайландаа дутуу тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-т нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

18. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани нь анхны тайландаа өмнөх онд төлсөн төлбөрийг оруулж тайлагнасны улмаас анхны зөрүү 
үүссэн. Иймд 2 талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд хасч тохирууллаа. 
 

19. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа аймаг нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгийг огт тусгаагүй тул анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн, ЗГ-ын талд 
хүлээн авсан 7,000 мянган төгрөгөөр нэмж залруулсан ба үүссэн 1,000 мянган төгрөгийн зөрүүг ЗГ 
талаас нотолж чадаагүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа хандивын ангилал андуурч тусгасан тул анхны зөрүү үүссэн ба хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр ЗГ мөнгөн бус хандив хүлээн авсан нь нотлогдоогүй тул ЗГ-аас 
хасч тохируулав. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгийг тусгаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани нь Төрийн бус байгууллагад өгсөн хандивыг бусад төрийн байгууллагад өгсөн хандив хэмээн 
тайлагнасан нь анхны зөрүү үүсгэсэн ба хоёр талаас ирсэн тул дэлгэрэнгүй мэдээлэлд ЗГ-ын талд 
хасч тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэв. 
 Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 
13-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, 
орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг 
авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Компани нь нэгтгэлийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дундговь аймгийн ЗДТГ-т 
1,000,0 мянган төгрөгийн хандив, дэмжлэг өгсөн гэж хариу ирүүлсэн бол Дундговь аймгийн ЗДТГ-аас 
тухайн хандивийг хүлээн авсан эсэхээ баталгаажуулсан хариу ирүүлээгүй учир 1,000 төгрөгийн зөрүү 
шийдэгдээгүй үлдсэн. 
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Б- 109 "Монголрудпром" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2825627 Анхны нэгтгэлийн Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 
Шийдвэрлэ
гдээгүй 
зөрүү,цэвэр   

Тодотгол 
  Үзүүлэлт   ЗГ   Компан 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  174,426.2 175,099.0 (672.8) - (672.8) 174,426.2 174,426.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 104,689.7 118,178.3 (13,488.6) - (13,488.6) 104,689.7 104,689.7 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  9,270.1 6,000.0 3,270.1 
 

3,270.1 9,270.1 9,270.1 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  65,133.4 79,425.8 (14,292.4) 
 

(14,292.4) 65,133.4 65,133.4 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

13,305.3 15,772.5 (2,467.2) 
 

(2,467.2) 13,305.3 13,305.3 - 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 

16,980.9 16,980.0 0.9 
 

0.9 16,980.9 16,980.9 - 
 

 1.2 Төлбөр  57,995.3 56,920.7 1,074.6 - 1,074.6 57,995.3 57,995.3 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төбөр  51,952.5 51,849.4 103.1 
 

103.1 51,952.5 51,952.5 - 4 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  6,034.3 5,062.8 971.5 
 

971.5 6,034.3 6,034.3 - 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    

- 
  

- - - 
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Б- 109 "Монголрудпром" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2825627 Анхны нэгтгэлийн Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 
Шийдвэрлэ
гдээгүй 
зөрүү,цэвэр   

Тодотгол 
  Үзүүлэлт   ЗГ   Компан 

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  8.5 8.5 - 
  

8.5 8.5 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

8,960.5 - 8,960.5 - 8,960.5 8,960.5 8,960.5 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  8,866.5 
 

8,866.5 
 

8,866.5 8,866.5 8,866.5 - 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  94.0 
 

94.0 
 

94.0 94.0 94.0 - 6 

 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  2,780.7 - 2,780.7 - 2,780.7 2,780.7 2,780.7 - 
 

1.6.1  Торгууль  2,780.7 
 

2,780.7 
 

2,780.7 2,780.7 2,780.7 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  5,067.8 440.0 4,627.8 2,072.6 6,700.4 7,140.4 7,140.4 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  229.5 - 229.5 - 229.5 229.5 229.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  229.5 
 

229.5 
 

229.5 229.5 229.5 - 8 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  4,838.3 440.0 4,398.3 2,072.6 6,470.9 6,910.9 6,910.9 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  438.3 10.0 428.3 6.3 434.6 444.6 444.6 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

430.0 (430.0) 432.0 2.0 432.0 432.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б- 109 "Монголрудпром" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2825627 Анхны нэгтгэлийн Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр   

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 
Шийдвэрлэ
гдээгүй 
зөрүү,цэвэр   

Тодотгол 
  Үзүүлэлт   ЗГ   Компан 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   4,400.0 
 

4,400.0 1,634.3 6,034.3 6,034.3 6,034.3 - 11 

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 1,300.0 (300.0) - 
-                  

300.0 
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 1,300.0 (300.0) - 
-                  

300.0 
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  
  

- 500.0 500.0 500.0 500.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 1,300.0 (300.0) (500.0) (800.0) 500.0 500.0 - 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  180,494.0 176,839.0 3,655.0 2,072.6 5,727.6 182,566.6 182,566.6 - 
 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага ( - ) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
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Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү 

 

Б-109 "Монголрудпром" ХХК 
Товч танилцуулга 

“Монголрудпром”  ХХК нь Хэнтий аймгийн Батноров суманд болон Төв аймгийн Сэрвэн гэдэг газар хайлуур жонш олборлодог компани юм. Тус компани нь Баянгол дүүргийн 
татварын хэлтэст бүртгэлтэй ба Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.   

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа дутуу дүнгээр тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн, 
компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд дутуу тайлагнасан, компани илүү тайлагнасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа илүү тусгасан нь анхны зөрүү үүсэхэд нөлөөлсөн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөв дүнгээр хариу ирүүлснээр, 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 

Компани нь анхны тайландаа дутуу тусгасан ба зөрүүгийн шалтгаан нь валютийн ханшийн зөрүүгээс болсон байна. 
5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа дутуу тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөв 
дүнгээр тусгаж ирүүлсэнээр зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь анхлан ажлын албанд өгсөн тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийг тусгаагүй ба Гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон 
тус компанийн нягтлан бодогчийн тайлбарт үндэслэн тохруулсан.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани нь анхлан ажлын албанд өгсөн тайландаа огт тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 

7. Торгууль 

Компани нь анхны тайландаа Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн татварын хяналт шалгалтаар төлсөн торгуулиа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн  явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа огт тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирсэнээр компанийн 
талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

9. Газрын төлбөр 

ЗГ болон компани аль, аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр хүлээн авсан болон төлсөн 
санхүүгийн урсгалууд нь тохирсон тул 2 талд нэмж, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
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10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа Хэнтий аймгийн Батноров суманд төлсөн төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд уг төлбөрийг 
хүлээн авсанаа  баталгаажуулсан тул ЗГ-ын талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэв. 
 

11. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа ГМААБТ-ийг огт тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлээр энэхүү төлбөрийг төлсөн нь батлагдсан тул компанийн талд нэмж тохируулан зөрүүг шийдвэрлэлээ. 
 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ болон компани аль аль нь хандивын ангиллыг буруу илэрхийлсэн байна. Нэгтгэлийн явцад компани нь Хэнтий аймгийн ЗДТГ-т хандив өгсөн нь нотлогдсон тул  
байна. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани нь анхны тайландаа илүү тусгасан нь анхны зөрүү үүсэхэд нөлөөлсөн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийн үр дүнд уг хандив нь Хэнтий аймгийн Биндэр сумын ЗДТГ-т өгсөн хандив байсан. 

Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд илгээж, хариу 08-сарын 27-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-
нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-110  "Монголчехметалл" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5051134 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй  

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  274,056.5 232,637.0 41,419.5 
-              

12,427.3 
19,010.6 261,629.2 251,647.6 9,981.6 

  

1.1 Татвар, хураамж 257,022.8 232,637.0 24,385.8 
-              

12,427.3 
11,958.5 244,595.5 244,595.5 - 

  

1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 20,882.6 14,479.6 6,403.0 
 

6,403.0 20,882.6 20,882.6 - 
1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 3,226.7 
 

3,226.7 
 

3,226.7 3,226.7 3,226.7 - 
1 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 19,033.8 6,606.5 12,427.3 (12,427.3) 
 

6,606.5 6,606.5 - 
2 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
  

- 
  

- - - 

 1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 132,224.2 130,560.0 1,664.2 
 

1,664.2 132,224.2 132,224.2 - 

 
1.1.7 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр 

6,817.9 6,837.9 (20.0) 
 

-                     
20.0 

6,817.9 6,817.9 - 
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 

74,837.6 74,153.0 684.6 
 

684.6 74,837.6 74,837.6 - 4 

 1.2 Төлбөр  53.7 - 53.7 - 53.7 53.7 53.7 - 

 
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    

- 
  

- - - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-110  "Монголчехметалл" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5051134 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй  

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  53.7 

 
53.7 

 
53.7 53.7 53.7 - 

  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

4,595.3 - 4,595.3 - 4,595.3 4,595.3 4,595.3 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  4,595.3 

 
4,595.3 

 
4,595.3 4,595.3 4,595.3 - 

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  12,384.7 - 12,384.7 - 2,403.1 12,384.7 2,403.1 9,981.6 

 
1.6.1  Торгууль  12,384.7 

 
12,384.7 

 
2,403.1 12,384.7 2,403.1 9,981.6 

 

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

6,321.9 7,640.2 (1,318.3) 3,298.3 2,718.9 9,620.2 10,359.1 (738.9) 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  677.9 2,236.2 (1,558.3) 1,634.1 75.8 2,312.0 2,312.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  108.0 181.8 (73.8) 73.8 

 
181.8 181.8 - 6 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  569.9 2,054.4 (1,484.5) 1,560.3 75.8 2,130.2 2,130.2 - 
7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 

 
 2.2 Төлбөр  5,644.0 5,404.0 240.0 - 240.0 5,644.0 5,644.0 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  5,644.0 5,404.0 240.0 
 

240.0 5,644.0 5,644.0 - 8 

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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Б-110  "Монголчехметалл" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5051134 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэг
дээгүй  

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  - - - 1,664.2 2,403.1 1,664.2 2,403.1 (738.9) 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 1,664.2 2,403.1 1,664.2 2,403.1 (738.9) 

9 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,150.0 1,150.0 - - - 1,150.0 1,150.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,150.0 1,150.0 - - - 1,150.0 1,150.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн  

1,150.0 1,150.0 - 
  

1,150.0 1,150.0 - 
 

 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  281,528.4 241,427.2 40,101.2 

-                
9,129.0 

21,729.5 272,399.4 263,156.7 9,242.7 

 ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага ( - ) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                      9,242,7 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                     9,242,7 
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Б-110  "Монголчехметалл" 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 ба төв оффис нь 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хороонд байрладаг.  ШХ-37/115. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
ААНОАТ ба Гаалийн албан татвар 
Компани нь анхны тайландаа ААНОАТ-г дутуу, гаалийн татварыг огт тусгаагүй нь анхны зөрүү үүсэхэд 
нөлөөлсөн байна. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд анхны тайлангийн дүнг зөв болгон ирүүлсэн тул 
компанийн талд нэмж залруулан, зөрүүг шийдвэрлэв.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр ЗГ-ын дүнг бууруулж тохирууллаа. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа илүү ба зөрүүгийн шалтгаан нь валютийн ханшийн зөрүүгээс үүссэн нь тодорхой 
болсон тул компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч тохирууллаа. 
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа анхлан дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн  явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр компанийн талд нэмж тохируулсан. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа анхлан дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн  явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр компанийн талд нэмж тохируулсан. 
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад  Сүхбаатар дүүргийн 
татварын хэлтсээс  ирүүлсэн мэдээлэл болон компанийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ болон компани аль аль нь ажлын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад  Төв  
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Газрын төлбөр 

Компани нь газрын төлбөрийг анхлан тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр газрын төлбөрийг төлсөн нь нотлогдсон тул компани талд нь нэмж 
тохирууллаа. 
 
Торгууль 

ЗГ болон компани аль аль нь орон нутагт төлсөн торгуулийг анхлан тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр газрын төлбөр нь толсон нь нотдогдсон тул 2 талд нь нэмж 
тохирууллаа. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариу 09 дүгээр сарын 07-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Компани анхны нэгтгэлийн тайландаа торгуулийн дүнг тусгаагүй улмаас  шийдэгдээгүй зөрүү гарлаа. 
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Б-111. “Мөнх ноён суварга” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5314577  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

          464,751.7         68,823.0          395,928.7                -           395,928.7       464,751.7        464,751.7                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж           455,290.0          62,085.0          393,205.0                -            393,205.0       455,290.0        455,290.0                           -    
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар                   195.2                     195.2                   195.2                195.2                 195.2                           -    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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

          432,394.8              432,394.8            432,394.8         432,394.8          432,394.8                           -    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 

            22,700.0          62,085.0            (39,385.0)           (39,385.0)        22,700.0            22,700.0                           -    3 

 1.2 Төлбөр               6,739.2           6,738.0                      1.2                -                       1.2            6,739.2            6,739.2                           -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-111. “Мөнх ноён суварга” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5314577  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

              6,739.2            6,738.0                       1.2                       1.2             6,739.2              6,739.2                           -    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  

                           -                            -                         -                             -    
 

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  

              2,722.5  
                          

-    
            2,722.5                -                2,722.5            2,722.5            2,722.5                           -    

 

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  

             2,677.5                  2,677.5                2,677.5             2,677.5              2,677.5                           -    5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

                   45.0                       45.0                     45.0                  45.0                   45.0                           -    5 

 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  

                    
46.2  

             
26,788.0  

        (26,741.8)               -    
             

(26,741.8) 
               46.2                  46.2                       (0.0) 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                    

46.2  
                     

50.0  
                   (3.8)               -    

                       
(3.8) 

               46.2                  46.2                           -    
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-111. “Мөнх ноён суварга” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5314577  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

                   46.2                 50.0                     (3.8)   
                        

(3.8) 
                46.2                   46.2                           -    6 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
 

 2.2 Төлбөр                           -            26,738.0          (26,738.0)               -            (26,738.0)                     -                         -                             -    
 

2.2.1  Газрын төлбөр                             -                            -                         -                             -    
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр            20,000.0            (20,000.0)           (20,000.0)                     -                         -                             -    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   

           6,738.0              (6,738.0)            (6,738.0)                     -                         -                             -    7 

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                           -         134,570.0        (134,570.0)     9,000.0       (119,157.9)           9,000.0          15,412.1               (6,412.1) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа                           -    
           

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)                     -                         -                             -    8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                           -            34,570.0          (34,570.0)     9,000.0          (19,157.9)           9,000.0          15,412.1               (6,412.1) 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-111. “Мөнх ноён суварга” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5314577  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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            14,000.0            (14,000.0)      9,000.0            (5,000.0)            9,000.0              9,000.0                           -    9 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

          20,570.0            (20,570.0)           (14,157.9)                     -                6,412.1               (6,412.1) 9 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -    
 

   Нийт дүн            464,797.9        230,181.0          234,616.9      9,000.0          250,029.0       473,797.9        480,210.0               (6,412.1)   

              

                 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         6,412.1               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                              6,412.1
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Б-111. “Мөнх ноён суварга” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Мөнх ноён суварга” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд нүүрс олборлох ашиглалтын нэг лицензийн 
эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм. Тус компанийн оффис 
СБ дүүрэг, Энх тайвны өргөн чөлөө, Амбассадор оффис центр, 101 тоот өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаж ирүүлээгүй, ЗГ тусгасан байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүн дээр нэмж тохирууллаа. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгаж ирүүлсэн, компани тайлагнаагүйгээс зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүн дээр нэмж 
тохирууллаа. 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ тусгаж ирүүлсэн, компани илүү дүнгээр тайлагнаснаас зөрүү үүсч байсан ба 
компани ЗГ-т төлсөн дүнгээ биш, тооцсон дүнгээрээ ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад залруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохирууллаа. 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани хоёулаа тайлагнаж ирүүлсэн ба 1,200 төгрөгийн зөрүү үүссэн нь 
материаллаг бус дүн учир ЗГ-ын дүнд үндэслэн компанийн дүн дээр нэмж тохирууллаа. 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тусгаж ирүүлсэн, компани тайлагнаагүйгээс зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлснээр компанийн дүн дээр нэмж 
тохирууллаа. 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани хоёулаа тайлагнаж ирүүлсэн ба 3,800 төгрөгийн зөрүү үүссэн нь 
материаллаг бус дүн учир засгийн газрын дүнд үндэслэн компанийн дүнгээс хасч тохирууллаа. 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани ус, рашаан ашигласны төлбөр болон гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөрийг анхны тайланд тусгаж ирүүлсэн боловч нэгтгэл тайланд тухайн дүнгүүдийг хасч ирүүлсний 
дагуу компанийн дүнгээс хасч тохирууллаа. 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайланд байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүнг 
тусгаж ирүүлсэн боловч нэгтгэл тайланд өмнө тайлагнасан дүнг хасч ирүүлсний дагуу компанийн 
дүнгээс хасч тохирууллаа. 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан боловч, ЗГ тайлагнаагүйгээс зөрүү үүсч байсан ба компани 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй задаргаагаар Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын 
ЗДТГ-т мөнгөн хандив өгсөн гэж ирүүлсний дагуу тус суманд 2/53 тоот албан тоот хүргүүлж тухайн 
дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулав. Мөн компани тухайн хандивын дүнд ТББ-д өгсөн 
хандив, дэмжлэгийг оруулан тайлагнаж ирүүлснийг компани талаас хасч тохируулав. 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан боловч, ЗГ тайлагнаагүйгээс зөрүү үүсч байсан ба компани 
нэгтгэл тайланд дэлгэрэнгүй задаргаагаар Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-т эд 
материалын хандив өгсөн гэж ирүүлсний дагуу тухайн хандивыг баталгаажуулах зорилгоор тус суманд 
2/53 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумаас тухайн хандивыг хаана хэнд 
өгсөн нь тодорхойгүй гэж хариу ирүүлснээр шийдэгдээгүй үлдсэн. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 17-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ыг байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Компанийн тайлагнасан Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумд өгсөн эд материалын хандив тус сумаас 
баталгаажиж ирээгүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үлдсэн. 
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Б-112  "Нордвинд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5003539  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа   
Шийдвэрлэ

гдээгүй  
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  323,947.8 279,138.6 44,809.2 5,651.5 50,460.7 329,599.3 329,599.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 290,644.6 248,245.1 42,399.5 - 42,399.5 290,644.6 290,644.6 - 

 1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  57,715.0 58,020.0 (305.0) 
 

(305.0) 57,715.0 57,715.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  13,301.4 13,236.5 64.9 
 

64.9 13,301.4 13,301.4 - 
2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  27,933.9 
 

27,933.9 
 

27,933.9 27,933.9 27,933.9 - 
3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  156,853.2 156,853.2 - 

  
156,853.2 156,853.2 - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

1,016.4 1,017.3 (0.9) 
 

(0.9) 1,016.4 1,016.4 - 

 
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 

33,824.7 19,118.1 14,706.6 
 

14,706.6 33,824.7 33,824.7 - 
4 

 1.2 Төлбөр  23,723.6 25,242.0 (1,518.4) - (1,518.4) 23,723.6 23,723.6 - 

 
1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  

  
- 

  
- - - 

 
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  23,673.6 25,242.0 (1,568.4) 

 
(1,568.4) 23,673.6 23,673.6 - 

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    

- 
  

- - - 
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№ 

5003539  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа   
Шийдвэрлэ

гдээгүй  
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

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  50.0 

 
50.0 

 
50.0 50.0 50.0 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

9,079.6 5,651.5 3,428.1 5,651.5 9,079.6 14,731.1 14,731.1 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  9,079.6 

 
9,079.6 

 
9,079.6 9,079.6 9,079.6 - 

7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

127.2 (127.2) 127.2 
 

127.2 127.2 - 
7 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
 

690.0 (690.0) 690.0 
 

690.0 690.0 - 7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
 

4,834.3 (4,834.3) 4,834.3 
 

4,834.3 4,834.3 - 
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  500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 - 

 
1.6.1  Торгууль  500.0 

 
500.0 

 
500.0 500.0 500.0 - 

8 

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

45,431.2 37,910.8 7,520.4 - 1,868.9 45,431.2 39,779.7 5,651.5 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,077.8 1,008.8 69.0 - 69.0 1,077.8 1,077.8 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,077.8 1,008.8 69.0 
 

69.0 1,077.8 1,077.8 - 9 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 

 
 2.2 Төлбөр  38,701.9 36,902.0 1,799.9 - 1,799.9 38,701.9 38,701.9 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  871.9 872.0 (0.1) 

 
(0.1) 871.9 871.9 - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  37,830.0 36,030.0 1,800.0 

 
1,800.0 37,830.0 37,830.0 - 

10 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5003539  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа   
Шийдвэрлэ

гдээгүй  
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

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  

5,651.5 - 5,651.5 - - 5,651.5 - 5,651.5 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

2.3.2 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 5,651.5 
 

5,651.5 
  

5,651.5 - 5,651.5 11 

 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  21,000.0 21,200.0 (200.0) 200.0 - 21,200.0 21,200.0 - 

 
 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  6,000.0 6,200.0 (200.0) 200.0 - 6,200.0 6,200.0 - 

 
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 4,000.0 
 

4,000.0 (4,000.0) 
 

- - - 
12 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 2,000.0 6,000.0 (4,000.0) 4,000.0 
 

6,000.0 6,000.0 - 13 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

200.0 (200.0) 200.0 
 

200.0 200.0 - 14 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
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Б-112  "Нордвинд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5003539  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа   
Шийдвэрлэ

гдээгүй  
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

  Нийт дүн 390,379.0 338,249.4 52,129.6 5,851.5 52,329.6 396,230.5 390,579.0 5,651.5 

  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага ( - ) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                 5,651.5 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү                                                                                                               5,651.5 
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Б-112  "Нордвинд" ХХК 
Товч танилцуулга 

“Нордвинд” ХХК нь Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутаг Бичигтийн уурхайд жонш олборлолтын үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна. Тус компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. төв оффис нь Чингэлтэй 
дүүргийн, 5-р хороо, 55б-р байр, 1 давхар, 109 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа 305.0 мянган төгрөгөөр илүү тайлагнасан ба нэгтгэлийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ зөв дүнгээр тусгаж ирүүлсэнээр компанийн талд, хасч тохируулав. 
 
Гаалийн албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа 64.9 мянган төгрөгийн зөрүүтэй ирүүлсэн ба компанид дахин хандаж дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг авснаар компани илүү мэдүүлсэн нь нотлогдож, компанийн дүнд хасах тохируулга хийв. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани нь анхны тайландаа НӨАТ-ыг тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
үндэслэн компани талд нэмж тохируулав. 
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани нь анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр нэмж тохирууллаа. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа ГМААБТ-ийг илүү тусгасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч тохирууллаа. 
 
Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани нь анхны тайландаа агаарын бохирдлын төлбөрийг огт тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани нь гаалийн үйлчилгээний хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлээгүй тул ЗГ-ын 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГХОГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ нь тус компаниас ГХЯ-д төлсөн үйлчилгээний хөлсийг анхны тайландаа тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү 
үүссэн. Бид компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ГХЯ-д хандахад уг үйлчилгээний хөлсийг хүлээн авсан 
болохоо нотолсон тул ЗГ-ын талд нэмж тохирууллаа. 
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ нь тус компаниас ГИХА-д төлсөн үйлчилгээний хөлсийг анхны тайландаа тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү 
үүссэн. Бид компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ГИХА-д хандахад уг үйлчилгээний хөлсийг хүлээн авсан 
болохоо нотолсон тул ЗГ-ын талд нэмж тохирууллаа. 
 
Торгууль 

Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа торгуулийн дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохируууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани нь анхны нэгтгэлийн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж 
компанийн тайлагнасан дүн дээр нэмж тохирууллаа. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компанийн 2010 онд төлсөн ус, рашаан ашигласны төлбөр он дамжиж улсын төсөвт орсноос шалтгаалан 
анхны зөрүү үүссэн нь тодорхой болсон тул компанийн тайлагнасан дүн дээр нэмж тохирууллаа. 
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Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани нь анхны тайландаа нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад хариуцсан нягтлан бодогч нь үйлчилгээний хөлсийг төлсөн баримт нь олдохгүй 
байна гэсэн хариу өгсөн тул нэг талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүг шийдвэрлэх боломжгүй болсон. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа суманд өгсөн хандивыг аймагт өгсөн хандив гэсэн хэсэгт тусгасан тул ЗГ талд хасч 
тохирууллаа. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл ажлын явцад Хэнтий  аймгийн 
Галшар сумаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгийг огт тайлагнаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад Хэнтий аймгийн ЗӨБЦТС-аас хариу мэдээлэл  ирүүлж нотлогдсон тул ЗГ-ын талд нэмж 
тохируулсан. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариу 08 дугаар сарын 23-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй,. Нэгтгэл тайлангийн  явцад нягтлан нь нутгийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс баримтанд байхгүй гэсэн хариу өгсөн улмаас зөрүү 
шийдвэрлэгдээгүй. 
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Б-113  "Ододгоулд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5180252 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  532,128.7 311,694.2 220,434.5 31,660.0 252,094.5 563,788.7 563,788.7 - 
  

1.1 Татвар, хураамж 509,267.3 311,687.1 197,580.2 31,660.0 229,240.2 540,927.3 540,927.3 - 
  

          
 

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  0.1 
 

0.1 
 

0.1 0.1 0.1 - 
  

1.1.2  Гаалийн албан татвар  95,049.2 185,973.1 (90,923.9) 
 

(90,923.9) 95,049.2 95,049.2 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  200,356.7 
 

200,356.7 
 

200,356.7 200,356.7 200,356.7 - 
2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  89,413.2 89,413.3 (0.1) 

 
(0.1) 89,413.2 89,413.2 - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр   

36,300.8 (36,300.8) 31,660.0 (4,640.8) 31,660.0 31,660.0 - 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 

124,448.1 
 

124,448.1 
 

124,448.1 124,448.1 124,448.1 - 
4 

 1.2 Төлбөр  19,926.6 - 19,926.6 - 19,926.6 19,926.6 19,926.6 - 

 
1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  

  
- 

  
- - - 

 
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  19,926.6 

 
19,926.6 

 
19,926.6 19,926.6 19,926.6 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

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

 

Б-113  "Ододгоулд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5180252 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  

2,934.8 7.1 2,927.7 - 2,927.7 2,934.8 2,934.8 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  1,702.0 3.8 1,698.2 

 
1,698.2 1,702.0 1,702.0 - 

 
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
3.3 (3.3) 

 
(3.3) - - - 

6 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  881.8 
 

881.8 
 

881.8 881.8 881.8 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  351.0 
 

351.0 
 

351.0 351.0 351.0 - 6 

 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  

7,587.3 - 7,587.3 - 7,587.3 7,587.3 7,587.3 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  498.5 - 498.5 - 498.5 498.5 498.5 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  498.5 
 

498.5 
 

498.5 498.5 498.5 - 
7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 

 
 2.2 Төлбөр  7,088.8 - 7,088.8 - 7,088.8 7,088.8 7,088.8 - 
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569 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-113  "Ододгоулд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5180252 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

2.2.1  Газрын төлбөр  3,843.2 
 

3,843.2 
 

3,843.2 3,843.2 3,843.2 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,245.6 
 

3,245.6 
 

3,245.6 3,245.6 3,245.6 - 
9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.5  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  157,800.0 181,670.0 (23,870.0) 23,870.0 - 181,670.0 181,670.0 - 

 
 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  157,800.0 181,670.0 (23,870.0) 23,870.0 - 181,670.0 181,670.0 - 

 
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  100,000.0 
 

100,000.0 2,000.0 102,000.0 102,000.0 102,000.0 - 10 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

123,800.0 (123,800.0) 21,800.0 (102,000.0) 21,800.0 21,800.0 - 
10 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  27,000.0 
 

27,000.0 30,000.0 57,000.0 57,000.0 57,000.0 - 10 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  30,800.0 57,870.0 (27,070.0) (29,930.00) (57,000.0) 870.0 870.0 - 10 

3.2.7 Бусад  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

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

 

Б-113  "Ододгоулд" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5180252 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

3.2.8 
байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

  

   Нийт дүн  697,516.0 493,364.2 204,151.8 55,530.0 259,681.8 753,046.0 753,046.0 - 
  

 

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

 

Б-113  "Ододгоулд" ХХК 
Товч танилцуулга 
“Ододгоулд” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг Өлзийт тохойн уурхайд алт олборлолтын үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна. Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг ба оффис нь Сүхбаатар  дүүрэгийн 20-р 
хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, Москвагийн гудамжны 98 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 
Компани нь анхны тайландаа илүү дүнгээр тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ илүү дүнгээр тусгасан нь нотлогдсон тул компанийн талд хасаж тохируулав. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани нь ажлын албанд өгсөн тайландаа НӨАТ-ыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр компанийн талд нэмж тохирууллаа. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ (АМГ) анхны тайландаа уг төлбөрийг огт тусгаагүй, компани нь дутуу тусгасан байна. Нэгтгэлийн ажлын явцад 
буюу 2011-03-21-нд компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-ын мэдээлэлд үндэслэн зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад хүлээн авсан шимтгэлийн дэлгэрэнгүйг 
ирүүлсэн нь компанийн дүнтэй тохирсон тул ЗГ-ын талд нэмж тохируулсан. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Компани нь анхны тайландаа ГМААБТ-ийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмэлт мэдээлэл ирүүлэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан учраас анхны зөрүү үүссэн тул компанийн талд хасаж тохируулсан. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Компани нь Сорьцын албанд төлсөн үйлчилгээний хөлсийг нотолсон анхан шатны баримтыг ирүүлсэн тул 
компанийн талд нэмж тохируулсан. 
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
Компани нь анхны тайландаа хураамжийн төлбөрийг тусгаагүй тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани нь анхны тайландаа АТӨЯХ-ийн албан татварыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 

8. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 

10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани анхны тайландаа аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгийг мөнгөн бус хандив, дэмжлэг гэсэн хэсэгт 
тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-аас гэрээний дагуу 
Хөгжлийн санд 102,000 мянган төгрөгийг хүлээн авсан гэсэн дэлгэрэнгүй  мэдээлэл ирсэн тул зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ-ын анхны тайландаа тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад  Баянхонгор аймагт 
өвлийн 1, зуны 3 хүлэмж хүлээн авсан тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирсэн ба компани нь мөнгөөр олгосон хандивыг 
мөнгөн бус хандив гэсэн мөрөнд хамтад нь тусгасан тул  зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани нь анхны тайландаа суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэгийг мөнгөн бус хэмээн андуурч тайлагнасны улмаас 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанид хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахад Баянхонгор 
аймгийн Бөмбөгөр сумын Сум хөгжүүлэх санд өгсөн гэж хариу ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийж, зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компани нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын ЗДТГ-т 870.0 мянган төгрөгийн суудлын автомашины сэлбэг 
өгсөн байна. ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу тусгасан ба нэмэлт 
мэдээллээр 2 талын дүн тохирсон тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
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Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариу 08 дугаар сарын 21-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-114. “Олова” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2782944  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

               
100,699.3  

             
95,604.6  

            5,094.7  
           

2,576.3  
                 

7,671.0  
     103,275.6        103,275.6  

                     
(0.0) 

 
1.1 Татвар, хураамж 

                  
18,273.8  

             
17,133.2  

            1,140.6  
                 

(0.5) 
                 

1,140.1  
       18,273.3          18,273.3                           -    

 
1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  

                     
0.5  

               10.6                   (10.1)               (0.5) 
                 

(10.6) 
                    -                         -                             -    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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

  
                          

-    
                          -                         -                             -    

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

            
14,802.9  

        14,803.0                     (0.1)   
                   

(0.1) 
         14,802.9  

          
14,802.9  

                         -    
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 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 

             3,470.4           2,319.6                1,150.8    
              

1,150.8  
           3,470.4  

            
3,470.4  

                         -    3 

 1.2 Төлбөр  
                  

81,146.0  
             

78,441.9  
            2,704.1  

                 
(7.0) 

                 
2,697.1  

       81,139.0          81,139.0                           -    

 
1.2.1 

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төлбөр  

                    
81,139.0  

               
78,441.9  

              2,697.1    
                  

2,697.1  
         81,139.0  

          
81,139.0  

                         -    4 

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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Б-114. “Олова” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2782944  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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                      7.0                         7.0                (7.0)                       -                         -                             -    5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

              
1,279.5  

               29.5              1,250.0                       -    
             

1,250.0  
          1,279.5            1,279.5                           -    

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                    29.5                   29.5                         -                       29.5                  29.5                           -    

 
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

                           -                            -                         -                             -    

 
1.3.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

              
1,250.0  

                1,250.0    
             

1,250.0  
           1,250.0  

            
1,250.0  

                         -    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  

                              
-    

                          
-    

                       -    
           

2,583.8  
                  

2,583.8  
           2,583.8  

            
2,583.8  

                      
(0.0) 

 1.6.1  Торгууль                             -              2,583.8              2,583.8            2,583.8            2,583.8                      (0.0) 7 

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

            3,849.6              2,462.2              1,387.4           1,976.0             3,363.4            5,825.6            5,825.6                           -    

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар                  121.6                        -                    121.6                       -                   121.6               121.6                121.6                           -    

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -     

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

                         
121.6  

                   121.6    
                     

121.6  
              121.6  

               
121.6  

                         -    8 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
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Б-114. “Олова” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2782944  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр               3,728.0            2,462.2              1,265.8           1,976.0              3,241.8            5,704.0            5,704.0                           -    

 
2.2.1  Газрын төлбөр              3,728.0             2,462.2                1,265.8           1,976.0             3,241.8             5,704.0          5,704.0                           -    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  

                           -                            -                         -                             -    

 
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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
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Б-114. “Олова” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2782944  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    

 
   Нийт дүн          104,548.9          98,066.8              6,482.1           4,552.3            11,034.4       109,101.2        109,101.2                     (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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Б-114. “Олова” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Олова” ХХК нь Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт тугалга олборлох ашиглалтын нэг, Төв аймгийн 
Баяндэлгэр, Эрдэнэ сумдад хайгуулын нэг лицензтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй 
нэгж байгууллага юм.  
Тус компанийн оффис Сүхбаатар дүүрэг, Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байрны 3-н давхрын 302 тоот 
өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тусгаж ирүүлсэн ч нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
өөрийн тайлагнасан дүнгээ хасч ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. ЧБ-ийн татварын 
хэлтсээс мөн адил тухайн компани дээр ААНОАТ-ын төлөлт байхгүй гэжм ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг 
хасч тохируулсан. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тайлагнасан ба 100 төгрөгийн зөрүү гарсан. Энэ нь 
оронгийн нарийвчлалын алдаа бөгөөд материаллаг бус дүн гэж үзэн ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани 
талаас хасч тохируулсан. 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тайлагнасан ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээс 
анхны зөрүү үүссэн. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэнд үндэслэн 
компанийн дүн дээр нэмж тохируулав. 

4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр  

Компани анхны тайланд дутуу тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайланд дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний 
дагуу компанийн дүнг нэмж тохируулсан. Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын дүнгээс 113.4 мянган 
төгрөгөөр дутуу байсан нь ханшийн зөрүү учир ЗГ-ын дүнд үндэслэж компанийн дүнг нэмж 
тохируулсан. 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ талд 7,000 төгрөг төлөгдсөн гэж тайлагнаж ирсэн ч компани тухайн дүнг 
тайлагнаагүй. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас дахин тодруулахад уг төлбөрийг тайлагнаж 
ирүүлээгүй ба компани  төлөөгүй гэж ирүүлсэн, тухайн дүн нь материаллагийн түвшнээс бага дүн тул 
ЗГ-ын дүнгээс хасч тохирууллаа. 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулсан. 

7. Торгууль 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тусгаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компани талд, уг мэдээллийг үндэслэн АМГ-т албан бичгээр 
хүргүүлсэн ба АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг тус тус нэмж 
тохирууллаа. 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй 
байдлаар тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулсан. 

9. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь дутуу тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компани талд 
нэмж тохируулсан. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Газрын 
албанаас тухайн дүнг баталгаажуулах хүсэлт илгээсэн ба тухайн албаны дансанд орсон нь үнэн гэж 
ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж тохируулав. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-115 “Олон овоот гоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5099005  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

      
4,382,693.0  

                    -        4,382,693.0           140,192.6           4,523,337.7    4,522,885.6    4,523,337.7              (452.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 
       

4,331,275.9  
                    -        4,331,275.9           139,209.6           4,470,485.6    4,470,485.5    4,470,485.6                   (0.0) 

 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
             

4,500.0  
                4,500.0                   4,500.0             4,500.0              4,500.0  

                         
-    

1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
           

14,151.2  
              14,151.2                  14,151.2           14,151.2            14,151.2  

                         
-    

2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
            

29,717.5  
              29,717.5                29,717.5           29,717.5            29,717.5  

                         
-    

3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар  

                           -                            -                         -    
                         

-     

1.1.5 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар  

                           -                            -                         -    
                         

-     

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

      
2,334,144.9  

         2,334,144.9             139,209.6          2,473,354.5      2,473,354.5       2,473,354.5  
                         

-    
4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

         
137,290.5  

            137,290.5                137,290.5         137,290.5          137,290.5  
                         

-    
5 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн 
албан татвар  

      
1,290,686.0  

         1,290,686.0             1,290,686.0      1,290,686.0       1,290,686.0  
                         

-    
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 

         
520,785.8  

            520,785.8               520,785.9         520,785.8          520,785.9                  (0.0) 7 

 1.2 Төлбөр                                                     3,369.6                          -                     3,821.6            3,369.6            3,821.6              (452.0) 
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Б-115 “Олон овоот гоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5099005  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3,369.6  -    

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -    
                         

-     

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

              
3,369.6  

                3,369.6                    3,369.6             3,369.6              3,369.6  
                         

-    
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  

                           -                            -                         -    
                         

-     

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                             -                         452.0                      -                   452.0              (452.0) 9 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

            
37,380.5  

                    -              37,380.5                   (17.0)               37,363.5         37,363.5          37,363.5                       -    
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
                  

35.2  
                     35.2                        35.2                  35.2                   35.2                        -    10 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

                           -                            -                         -    
                         

-     

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

           
37,328.3  

              37,328.3                 37,328.3           37,328.3            37,328.3  
                         

-    
11 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

                  
17.0  

                     17.0                    (17.0)                       -                         -    
                         

-    
12 

 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  
                  

10,667.0  
                          

-    
          10,667.0               1,000.0                11,667.0         11,667.0          11,667.0  

                         
-     

1.6.1  Торгууль  
           

10,667.0  
              10,667.0                 1,000.0                11,667.0           11,667.0            11,667.0                         -    13 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-115 “Олон овоот гоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5099005  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

           
44,078.4  

                          
-    

          44,078.4                          -                  44,078.4         44,078.4          44,078.4  
                         

-     

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                  

15,116.4  
                          

-    
          15,116.4                          -                  15,116.4         15,116.4          15,116.4  

                         
-     

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
             

8,133.4  
                8,133.4                  8,133.4             8,133.4              8,133.4  

                         
-    

14 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

             
6,983.0  

                6,983.0                     6,983.0             6,983.0              6,983.0  
                         

-    
14 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                           -    
 

 2.2 Төлбөр  
           

28,962.0  
                          

-    
          28,962.0                          -                  28,962.0         28,962.0          28,962.0  

                         
-     

2.2.1  Газрын төлбөр  
           

14,295.7  
              14,295.7                 14,295.7           14,295.7            14,295.7                        -    14 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
             

9,170.3  
                9,170.3                    9,170.3             9,170.3              9,170.3                        -    14 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

                           -                            -                         -    
                         

-     

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

             
5,496.0  

                5,496.0                    5,496.0             5,496.0              5,496.0                        -    14 

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  
           

15,175.3  
                   -              15,175.3               2,124.7                17,870.0         17,300.0          17,870.0              (570.0) 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  
                         

-    
                     -                           -                            -                               -                        -                         -                          -    

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

                           -                            -                         -                          -    
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-115 “Олон овоот гоулд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5099005  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
           

15,175.3  
                          

-    
          15,175.3               2,124.7                17,870.0         17,300.0          17,870.0              (570.0) 

 

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  

           
15,175.3  

              15,175.3                 2,124.7               17,870.0           17,300.0            17,870.0              (570.0) 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  
      

4,441,946.7  
                    -        4,441,946.7           142,317.3           4,585,286.1    4,584,264.0    4,585,286.1           (1,022.0)   

 
               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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-115 “Олон овоот гоулд” ХХК  

“Олон овоот гоулд” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нутаг дэвсгэрт алт олборлох ашиглалтын 7,  
Дундговь аймгийн Луус, Хулд сумд, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумдад алтны хайгуулын 8-н лицензтэй 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, 8-р хороо, тусгаар тогтнолын ордны 908 тоотод байрлаж байна. 
Компани ҮТЕГ, Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй, харин ЗГ талд тайлагнасан 
байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас тус компанийн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөрийг дахин ирүүлэхэд өмнө тайлагнасан дүнгээс илүү дүнгээр ирүүлсэн учир ЗГ 
талд нэмж тохируулсан. Харин компани нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн 
тул компань талд нэмж тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

6. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

8. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

9. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд дэлгэрэнгүй 
задаргаатайгаар тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн 
татварын хэлтэсээс тухайн дүнг баталгаажуулах албан тоот хүргүүлсэн боловч манай дансанд 
ороогүй байна гэж хариу ирүүлсэн тул тухайн төлбөрт шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 

10. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

11. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

12. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд тухайн ангилалд ЗГ 17,000 төгрөгөөр тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба тухайн дүнг ЗГ 
талд ангилал хооронд тохируулсан болно. Тухайн дүнг ЗГ талаас хасч 1.2 буюу төлбөр хэсгийн 
гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр хэсэгт нэмж тохируулсан болно. 
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13. Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ талд ТЕГ-аас тавигдсан торгуулийн дүнг тусгаж ирүүлсэн байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад МХЕГ-аас тус компани дээр мөн тайлан хоцроосны торгуулийн дүн ирсэн ба тухайн 
дүнгээр ЗГ талд нэмж тохируулсан. Харин компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлангаа ирүүлсний 
дагуу компани талд нэмж тохируулсан. 
 

14. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулав. 
 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тайлагнаж 
ирүүлэхдээ  ЗГ-ын дүнгээс илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-т албан тоот хүргүүлж тухайн 
хандивыг баталгаажуулсан боловч сумын ЗДТГ-т өгсөн 570.0 мянган төгрөгийн мөнгөн хандив 
баталгаажиж ирээгүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 13-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 19-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-т өгсөн 570.0 мянган төгрөгийн мөнгөн хандив, Өмнөговь 
аймгийн ТЕГ-т төлсөн агаарын бохирдлын төлбөр тус тус баталгаажиж ирээгүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
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Б-116  "ОНТРЭ" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2705133 Анхны нэгтгэл 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  1,417,033.7 - 1,417,033.7 - 1,417,033.7 1,417,033.7 1,417,033.7 -   

1.1 Татвар, хураамж 1,417,033.7 - 1,417,033.7 - 1,417,033.7 1,417,033.7 1,417,033.7 -   

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  266.2 
 

266.2 
 

266.2 266.2 266.2 - 
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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

1,416,767.5 
 

1,416,767.5 
 

1,416,767.5 1,416,767.5 1,416,767.5 - 
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  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    

- 
  

- - - 

 
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    

- 
  

- - - 
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Б-116  "ОНТРЭ" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2705133 Анхны нэгтгэл 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

- - - 115.5 115.5 115.5 115.5 - 

  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  - - - 115.5 115.5 115.5 115.5 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 115.5 115.5 115.5 115.5 - 1 

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  - - - - - - - - 
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Б-116  "ОНТРЭ" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2705133 Анхны нэгтгэл 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  30,400.0 - 30,400.0 30,000.0 60,400.0 60,400.0 60,400.0 - 

  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  30,400.0 - 30,400.0 30,000.0 60,400.0 60,400.0 60,400.0 - 

 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  30,400.0 
 

30,400.0 15,000.0 45,400.0 45,400.0 45,400.0 - 2 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 - 2 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

 3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

    Нийт дүн  1,447,433.7 - 1,447,433.7 30,115.5 1,477,549.2 1,477,549.2 1,477,549.2 -   

 
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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Б-116  "ОНТРЭ" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“ОНТРЭ” ХХК Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Херуга ордод алт олборлолтын лиценз эзэмшдэг. Тус 
компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг ба Сүхбаатар дүүрэгийн 1-р хороо, Жамьян 
гүний гудамж, Ар Монгол травелийн байр, 201 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани нь 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа ажлын албанд гаргаж өгөөгүй тул татварын бүх төрөл дээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЗГ-ын тайлагнасан 
дүнтэй тулган шалгахад зөрүү үүсээгүй тул компанийн талд нэмж тохируулан, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани нь анхны тайландаа гаргаагүй, ЗГ хүлээн авсан мөнгөн хандивыг дутуу тайлагнасан ба Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компани болон ЗГ анхны тайландаа мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд гэрэлтүүлэг төсөлд дэмжлэг үзүүлсэн нь нотлогдсон тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариу 08 дугаар сарын 21-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-117. “Орчлон орд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5152054  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

         336,531.1                      -            336,531.1                       -                336,531.1       336,531.1        336,531.1                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж           320,359.4                      -            320,359.4                        -                320,359.4       320,359.4        320,359.4                           -    
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар            218,968.7              218,968.7                218,968.7         218,968.7          218,968.7                           -    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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

           98,863.9                98,863.9                   98,863.9           98,863.9            98,863.9                           -    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 

             2,526.8                  2,526.8    
                  

2,526.8  
          2,526.8              2,526.8                           -    1 

 1.2 Төлбөр                         -                     -                           -    
                        

-    
                           -                        -                         -                             -    

 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-117. “Орчлон орд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5152054  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

                           -                            -                         -                             -    
 

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  

           16,171.7                      -              16,171.7                       -                  16,171.7         16,171.7          16,171.7                           -    
 

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  

           16,171.7                16,171.7    
                

16,171.7  
         16,171.7            16,171.7                           -    1 

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  

                332.2                      -                    332.2                      -                        332.2               332.2                332.2                           -    
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар                         -                        -                           -                         -                               -                        -                         -                             -    
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Б-117. “Орчлон орд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5152054  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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                  332.2  
                          

-    
                332.2  

                        
-    

                    332.2               332.2                332.2                           -    
 

2.2.1  Газрын төлбөр                  332.2                     332.2                       332.2                332.2                 332.2                           -    1 

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  

                              
-    

                          
-    

                       -    
                        

-    
                           -                        -                         -                             -    

 

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               4,000.0                      -                4,000.0                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               4,000.0                      -                4,000.0                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  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-117. “Орчлон орд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5152054  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

             4,000.0                  4,000.0                 500.0                  4,500.0             4,500.0              4,500.0                           -    3 

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           340,863.3                      -            340,863.3                500.0              341,363.3       341,363.3        341,363.3                           -      

 

               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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Б-117. “Орчлон орд” ХХК  

“Орчлон орд” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант, Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн, Дорноговь аймгийн 
Даланжаргалан, Завхан аймгийн Отгон зэрэг 8-н аймгийн 12 сумдад хайгуулын 16-н лицензтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис БЗД, Манлай баатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, 28-7 тоотод байрлаж байна. 
Компани Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тайлангаа 
ирүүлэхдээ тухайн дүнгүүдийг ЗГ-ын тайлагнасан дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлснээр компани 
талд нэмж тохируулав. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд дэлгэрэнгүй 
задаргаатайгаар тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн тайлагнаж ирүүлсэн дүнгээс ЗГ-ын дүн 504.2 мянган 
төгрөгөөр зөрүүтэй илэрхийлэгдсэн байсныг АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргаатай гүйлгээ тус 
бүрээр нь харьцуулж үзэхэд ханшийн зөрүү байсан тул тухайн дүнг ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани 
талаас хасч тохируулсан болно. 

3. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Тус компанийн Дорноговь аймгийн Баянжаргалан суманд сумын гамшгаас хамгаалах дохиолол авахад 
туслалцаа үзүүлсэн 500,0 мянган төгрөгийг ЗГ тайландаа тусгаагүй байсныг компанийн ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тус суманд хандахад тухайн хандивыг авсан гэж ирүүлсэн тул ЗГ талд нэмж 
тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 31-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-118. “Очир-Ундраа” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав 

№ 

2659603  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

          
3,092,708.90  

                          
-    

    3,092,708.9           164,147.1           3,254,081.6    3,256,856.0    3,254,081.6                 2,774.5  
  

1.1 Татвар, хураамж 
          

3,090,879.60  
                          

-    
    3,090,879.6           164,147.1           3,252,252.3    3,255,026.7    3,252,252.3                 2,774.5  

 
1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар         465,705.40              465,705.4                  465,705.4         465,705.4          465,705.4                           -    

 1.1.2  Гаалийн албан татвар          655,546.20              655,546.2                  655,546.2         655,546.2          655,546.2                           -    

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар      1,878,928.00           1,878,928.0           164,147.1             2,043,075.2    2,043,075.10       2,043,075.2                      (0.0) 

 
1.1.4 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар  

           2,774.50                  2,774.5                 2,774.5                       -                    2,774.5  

 
1.1.5 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар  

                           -                            -                         -                             -    

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

           3,425.50                  3,425.5                      3,425.5             3,425.5              3,425.5                           -    

 
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 

                  
84,500.00  

              84,500.0                    84,500.0           84,500.0            84,500.0                           -    

 
 1.2 Төлбөр  

                          
8.90  

                          
-    

                    8.9                          -                             8.9                    8.9                    8.9                           -    

 
1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн                            -                            -                         -                             -    
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Б-118. “Очир-Ундраа” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав 

№ 

2659603  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

                           -                            -                         -                             -    

 

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                   8.90                         8.9                             8.9                    8.9                     8.9                           -    

  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

           1,820.40                      -                1,820.4                          -                     1,820.4            1,820.4            1,820.4                           -    

 1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж             1,820.40                  1,820.4                      1,820.4             1,820.4              1,820.4                           -    

 
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  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,                 25.90                      -                      25.9                          -                               -                   25.9                       -                        25.9  
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Б-118. “Очир-Ундраа” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав 

№ 

2659603  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар                  25.90                      -                      25.9                          -                               -                   25.9                       -                        25.9  

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар  

                25.90                       25.9                      25.9                       -                         25.9  

 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  

                           -                            -                         -                             -    

 
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                          -                        -                           -                            -                               -                        -                         -                             -    

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

596 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-118. “Очир-Ундраа” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав 

№ 

2659603  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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      3,092,734.80                      -        3,092,734.8           164,147.1           3,254,081.6    3,256,881.9    3,254,081.6                 2,800.4  
  

 
               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага         - 

               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             2,800.4  

               Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их      -              ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                           2,800.4
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Б-118. “Очир-Ундраа” ХХК  

“Очир Ундраа” ХХК нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд алт олборлох ашиглалтын нэг лицензтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-24, Рокмон бюлдинг, 3-р давхарт 
байрлаж байна. 
Компани Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж, тайлагнаж ирүүлснээр компани 
талд нэмж тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй тусгаж ирүүлсний дагуу компанийн дүнг тохируулсан. Харин ЗГ анхны тайланд 
тухайн дүнг дутуу тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас тухайн компанийн төлсөн 
НӨАТ-ын дэлгэрэнгүй задаргааг ирүүлсэн ба уг мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулав. 
  

3. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тухайн дүнг тайлагнаж ирүүлсэн боловч компани тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани мөн л тухайн дүнг тайлагнаж ирүүлээгүй тул 
шийдэгдээгүй зөрүү  үлдсэн болно. 
 

4. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ компанийн агаарын бохирдлын төлбөрт  8,900 төгрөг төлөгдсөн гэж тусгаж 
ирүүлсэн ч нэгтгэл тайлангийн явцад компани тухайн дүнг төлөөгүй гэж ирүүлсэн. Чингэлтэй дүүргийн 
татварын албанаас нэгтгэл тайлангийн явцад дахин ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд ч мөн дээрх 
дүнгүүд төлөгдсөнөөр тусгагдаж ирсэн ба тухайн дүн материаллаг бус дүн тул ЗГ-ын талд үндэслэн 
компани талд нэмж тохирууллаа. 
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ-ын дүн 25.9 мянган төгрөгөөр тайлагнагдаж ирсэн ба компани тухайн дүнг 
тайлагнаагүй. Компани автомашингүй учраас автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар төлдөггүй гэж ирүүлсэн тул шийдэгдээгүй зөрүү үлдсэн болно. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 15-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 2,774.5 мянган төгрөг, Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар 25.9 мянган төгрөгүүдийг компани тайлагнаагүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн.  
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Б-119 “Оюу толгой” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2657457 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

  434,814,904.5  16,189,858.3       118,625,046.2   (58,374,236.2)     60,252,100.1  376,440,668.3  376,441,958.4                 (0.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж    431,867,444.5  187,449,881.2       244,417,563.3  (184,066,221.0)      60,351,342.3   247,801,223.5   247,801,223.5                  (0.0) 
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар        3,109,649.8           66,719.2           3,042,930.6          3,042,930.6      3,109,649.8      3,109,649.8  
                              

-    
1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    118,968,000.0           60,714.5       118,907,285.5    (59,350,680.8)     59,556,604.7    59,617,319.2    59,617,319.2                  (0.0) 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    300,455,686.4  178,011,203.0       122,444,483.4   (124,692,897.8)      (2,248,414.4)  175,762,788.6   175,762,788.6                    0.0  3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

            45,285.9           22,643.5                22,642.4           (22,642.4)            22,643.5            22,643.5                        -    4 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
                              

-    
                          

-    
0     

                           
-    

                          
-    

                              
-     

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

    
                            

-    
    

                           
-    

                          
-    

                              
-     

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

          288,822.4         288,601.0                     221.4                    221.4          288,822.4          288,822.4  
                              

-    
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, 
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 

       9,000,000.0      9,000,000.0  
                            

-    
        9,000,000.0      9,000,000.0                         -    

 

 1.2 Төлбөр        2,652,311.8      2,738,615.9            (86,304.1)              1,391.3            (84,912.8)      2,653,703.1      2,653,703.1                         -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 

ордны нөхөн төбөр  
    

                            

-    
    

                           

-    

                          

-    

                              

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

 

Б-119 “Оюу толгой” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2657457 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

               
2,652,311.8  

          
2,737,226.4  

               
(84,914.6) 

  
               

(84,914.6) 
           

2,652,311.8  
          

2,652,311.8  
                              

-    
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 төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

    
                            

-    
    

                           
-    

                          
-    

                              
-     

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр               1,389.5               (1,389.5)              1,391.3                      1.8             1,391.3             1,391.3                        -    7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

         295,148.2         632,361.2          (337,213.0)         375,733.6             38,520.6         670,881.8         670,881.8                  (0.0) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж           262,356.8         140,386.5             121,970.3          (129,876.0)            (7,905.7)        132,480.8         132,480.8                        -    8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

                               -              28,850.0  8,850.0                           28,850.0           28,850.0         -                       9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

             2,646.4         152,453.4         (149,807.0)          143,187.3             (6,619.7)        145,833.7         145,833.7                        -    10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

           30,145.0         339,521.3           (309,376.3)          333,572.3             24,196.0         363,717.3         363,717.3                        -    11 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
                              

-    
                          

-    
                            

-    
                          

-    
                           

-    
                           

-    
                          

-    
                              

-     

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг                                -                              -                          -                          -    
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого                         -                          -                              -       125,345,000.0    125,345,000.0  125,345,000.0  125,345,000.0  -                        
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

    
                            

-    
    

                           
-    

                          
-    

                              
-     

1.5.2  Үүнээс рояльти                                -      125,345,000.0    125,345,000.0  125,345,000.0   125,345,000.0                        -    12 

 1.6 Бусад                          -    125,369,000.0     (125,369,000.0)                        -    (125,369,000.0)                       -                          -                          -    
 

1.6.1  Торгууль    125,369,000.0    (125,369,000.0)   (125,369,000.0)                       -                          -                           -    12 

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

            
2,990,970.6  

     
15,165,425.5  

     (12,174,454.9) 
        

6,345,806.5  
       

(5,828,648.4) 
         

9,336,777.1  
       

9,336,777.1  
                              

-     

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
               

143,991.5  
       

5,975,571.6  
        

(5,831,580.1) 
                          

-    
       

(5,831,580.1) 
            

143,991.5  
           

143,991.5  
                              

-     

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар           117,052.1         117,052.0                        0.1                       0.1         117,052.1          117,052.1                                13 
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Б-119 “Оюу толгой” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2657457 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

-    

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

           26,939.4           26,939.7                      (0.3)                    (0.3)          26,939.4          26,939.4  
                              

-    
14 

2.1.3  Бусад          5,831,579.9        (5,831,579.9)       (5,831,579.9)                       -                          -                          -    15 

 2.2 Төлбөр        2,846,979.1      9,183,379.4        (6,336,400.3)       6,339,332.0               2,931.7      9,186,311.1      9,186,311.1  
                              

-     

2.2.1  Газрын төлбөр        1,417,840.1      1,414,907.6                 2,932.5                 2,932.5      1,417,840.1     1,417,840.1                        -    16 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр             22,506.4           22,507.2                      (0.8)                     (0.8)           22,506.4            22,506.4                        -    17 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

    
                            

-    
    

                           
-    

                          
-    

                              
-     

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

      1,406,632.6       1,406,632.6                          -            1,406,632.6      1,406,632.6                        -    
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр   

      6,339,332.0        (6,339,332.0)        6,339,332.0        6,339,332.0       6,339,332.0  
                              

-    
18 

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  

                        -               6,474.5               (6,474.5)              6,474.5                          -               6,474.5             6,474.5                        -    
 

2.3.1 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

              6,474.5               (6,474.5)              6,474.5               6,474.5             6,474.5                        -    19 

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           951,975.3    11,491,227.7       (10,539,252.4)     11,598,203.1        1,061,651.2     12,550,178.4    12,552,878.9           (2,700.5) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа           187,720.0         193,445.0               (5,725.0)              5,725.0                          -            193,445.0          193,445.0                         -    
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

         187,720.0         193,445.0              (5,725.0)              5,725.0           193,445.0         193,445.0                        -    20 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг          764,255.3    11,297,782.7       (10,533,527.4)     11,590,478.1        1,059,651.2    12,354,733.4    12,357,433.9         (2,700.5) 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    
          

8,939,883.2  
          

(8,939,883.2) 
           

9,983,143.1  
           

1,043,259.9  
           

9,983,143.1  
          

9,983,143.1  
                              

-    
21 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

         194,362.9           (194,362.9)          213,799.2             19,436.3         213,799.2         213,799.2  -                       21 
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Б-119 “Оюу толгой” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2657457 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                          -           665,978.2           (665,978.2)          663,277.7    663277.72        665,978.2           (2,700.5) 21 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

        144,280.0           (144,280.0)          143,460.0                (820.0)        143,460.0         143,460.0                        -    21 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг           764,255.3        140,907.1  23,348.2         (623,348.2)          140,907.1         140,907.1                                   21 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

        857,633.3           (857,633.3)          857,408.3                (225.0)        857,408.3         857,408.3                        -    21 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               3,000.0               (3,000.0)              1,000.0  (2000,0)             1,000.0             1,000.0                       -    21 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

         351,738.0           (351,738.0)          351,738.0            351,738.0         351,738.0                        -    21 

   Нийт дүн     438,757,850.4  342,846,511.5         95,911,338.9    (40,402,086.6)      55,511,952.9   398,355,763.8  398,358,464.4        (2,700.5)    
 

 

               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      2,700.5            ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                          2,700.5 
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Б-119 “Оюу толгой” ХХК  

“Оюу толгой” ХХК нь  Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд алт, зэс олборлох ашиглалтын гурав, Дорноговь 
аймгийн Мандах суманд хайгуулын нэг лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж 
байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, Чингэсийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхагт байрлаж байна. 
Компани ҮТЕГ, Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч компани уг татварыг дутуу тайлагнаснаас 
томоохон зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн нь 
ЗГ-ын дүнтэй тохирсон  тул компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд компанийн гаалийн албан татварыг ЗГ илүү, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн 
байсан. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас дэлгэрэнгүй задаргаа мэдээлэл ирүүлсэн тул, 
тухайн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнгээс хасч тохируулсан. Компани анхны тайланд тусгасан дүнгээ 
нэмж тайлагнаж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани төлсөн НӨАТ-ыг ЗГ илүү, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн байсан. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайланд тусгасан дүнгээ нэмж 
тайлагнаж ирүүлснээр компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. ГЕГ-аас дэлгэрэнгүй задаргаагаар 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан байсан ч ЗГ илүү дүнгээр тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнгээс 
хасч тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан байсан ч 221.4 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн ба 
энэ нь ханшийн зөрүү байсан тул ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани талд нэмж тохируулсан.  
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч компани илүү дүнгээр тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган өмнөх дүнгээ 
бууруулж тайлагнаснаар компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр  

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. ТЕГ-аас ирүүлсэн 
дүн компанийн тайлагнасан дүнгээс 1,800 төгрөгөөр зөрүүтэй байсныг материаллаг бус дүн гэж үзэн 
компани талд нэмж тохируулсан.  
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тухайн дүнг илүү тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг, ГЕГ-
аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тус тус тохируулсан болно. 
 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тухайн дүнг тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад ЭХЗХ-оос Оюу толгой ХХК-ийн төлсөн тэмдэгтийн хураамжийн мэдээлэл ирснээр ЗГ-ын 
дүнг, компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тус тус тохируулсан 
болно. 
 

10. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ дутуу дүнгээр тайлагнаж ирүүлснээс томоохон зөрүү үүсч байсан ба компанийн 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн холбогдох ЗГ-ын 
байгууллагуудад албан тоот хүргүүлэн тухайн дүнгүүдийг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг нэмж 
тохируулсан. Компанийн ирүүлсэн дүнд УСУГ болон ОБА-нд төлсөн дүнг тайлагнаж ирүүлсэн байсан 
ба тухайн дүнгүүдийг компанийн үйл ажиллагааны зардлын төлбөр гэж үзэн компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
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11. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тухайн дүнг дутуу тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсний дагуу компанийн дүнг нэмж 
тохируулсан. Компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ГИХАЭГ, ХХҮГ-т албан бичиг илгээж 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 

12. Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 
Үүнээс рояалти 

Анхны тайланд компани ЗГ аль аль нь тайлагнаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
Сангийн яамны Төрийн сан-д хөрөнгө оруулалтын гэрээний урьдчилгаа төлбөрт 100 сая ам.доллар 
төлсөн гэж тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн ирүүлсэн мэдээллийг баталгаажуулахаар СЯ-нд 2/53 тоот 
албан бичиг хүргүүлсэн ба СЯ-ны Төрийн сангийн дансанд орсон нь үнэн гэж хариу ирсний дагуу ЗГ-
ын дүнг нэмж тохируулсан. ЗГ-ын дүн компанийн тайлагнасан дүнгээс 24,000 төгрөгөөр бага байсан нь 
ханшийн зөрүү тул ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. Мөн нэгтгэл тайланд 
тухайн дүнг тайлагнах ангилал байхгүй тул компани тухайн дүнг Төрийн өмчийн ногдол ашгийн Бусад 
хэсэгт тайлагнаж ирүүлснийг хасч, ЗГ-ын орлого хэсгийн үүнээс рояалти хэсэгт нэмж тохируулсан. 

 
13. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тусгаж ирүүлсэн ба 100 төгрөгийн буюу оронгийн 
нарийвчлалын зөрүү гарсныг материаллаг бус гэж үзэн ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани талд нэмж 
тохируулсан. 
 

14. Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тусгаж ирүүлсэн ба 300 төгрөгийн буюу оронгийн 
нарийвчлалын зөрүү гарсныг материаллаг бус гэж үзэн ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани талаас хасч 
тохируулсан. 
 

15. Бусад 

Анхны тайланд зөвхөн компани тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба компани уг ангилалд ХХОАТ-т төлсөн 
татварын зардлыг тайлагнаж ирүүлсэн. Энэ нь манай нэгтгэл тайланд хамаарах мөнгөн урсгал биш 
тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

16. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тусгаж ирүүлсэн байсан ба компани дутуу дүнгээр тайлагнаж 
ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

17. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тухайн төлбөрийг тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба 800 
төгрөгийн зөрүү гарсан нь материаллаг бус дүн учир ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани талаас хасч 
тохируулсан. 
 

18. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд зөвхөн компани тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад тухайн 
төлбөр төлсөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлсний дагуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Төрийн 
сангаас тухайн дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ талд нэмж тохируулсан. 
 

19. Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд компанийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд төлсөн тэмдэгтийн хураамжийг 
тайлагнаж ирүүлээгүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тус суманд тухайн дүнг баталгаажуулах хүсэлтийг албан тоотоор хүргүүлснээр 
Ханбогд сумын Төрийн сан баталгаажуулж өгсний дагуу ЗГ талд нэмж тохируулсан. 
 

20. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ талд зөвхөн БОНХЯ-нд төлсөн 
БОНССангийн төлбөр тусгагдсан байсан ба нэгтгэл тайланд компани тухайн төлбөрийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ирүүлснээр Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд албан тоотоор хүргүүлж,  дээрх төлбөр 
орсон тухай хариу ирүүлсний дагуу ЗГ талд нэмж тохируулсан. 
 

21. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ тайлагнаагүйгээс томоохон зөрүү үүсч байсан ба 
компани энэ ангилалд ГИХАЭГ-т, МБСТ-д, ХХҮГ-т өгсөн хандивуудыг тусгаж ирүүлсэн болно. 
Компанийн нэгтгэл тайланд ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргааны дагуу дээрх 3-н газруудад хандивыг 
баталгаажуулж ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу хариуг тус тус ирүүлснээр ЗГ талд 
тохируулсан ба компани МБСТ-д мэргэжлийн боловсролыг санхүүжүүлэх төсөлд өгсөн хандивыг дутуу 
тусгаж ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулсан. 
 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнасан байсан ба компани МХЕГ-т машин хандиваар 
өгснөө энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн байсан. Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн МХЕГ-т 
албан тоотоор тухайн хандивыг баталгаажуулж өгөх хүсэлтийг илгээсний дагуу МХЕГ-аас тухайн 
хандивыг хүлээж авсан нь үнэн гэсэн албан бичиг хүргүүлсний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. Компани 
тухайн хандивыг НӨАТ-гүй дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн ба МХЕГ-ын бүртгэлд тухайн хандивыг НӨАТ-
тай дүнгээр нь орлогод авсан тул ЗГ-ын дүнд үндэслэн зөрүүг компани талд нэмж тохируулсан. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүй ба компани Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ЗГ-ын 
байгууллагуудад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгүүдийг энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн 
нэгтгэл тайланд ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргаанд үндэслэн тус аймгийн ЗДТГ-т тухайн хандивыг 
баталгаажуулж ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу хариу ирүүлсэн ба компанийн 
тайлагнасан хэд хэдэн дүн тус аймгаас баталгаажиж ирээгүй учир шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүй ба компани Өмнөговь аймгийн сумдын ЗГ-ын 
байгууллагуудад өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэгүүдийг энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн. 
Компанийн нэгтгэл тайланд ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргаанд үндэслэн Өмнөговь аймгийн сумдын 
ЗДТГ-т тухайн хандивыг баталгаажуулж ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу хариу 
ирүүлснээр ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ба ЗГ-ын дүнд тухайн компанитай холбоотой 
хандивуудын анхны мэдээллүүдийг бүгдийг нь энэ ангилалд тусгаж ирүүлсэн байснаас тухайн 
ангилалд хамаарахгүй хандивуудыг ЗГ-ын дүнгээс хасч хамаарах ангиллууд дээр нь нэмж 
тохируулсан болно. Дахин зөрүү гарсан хандивуудыг компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
дагуу Өмнөговь аймгаас баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнд нэмж тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүй ба компани Өмнөговь аймгийн сумдад өгсөн мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэгүүдийг энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн нэгтгэл тайлангийн ажпын 
явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тус аймгийн ЗДТГ-т тухайн хандивыг баталгаажуулж 
ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу хариу ирүүлснээр ЗГ-ын дүнг тохируулсан бол Өмнөговь 
аймгийн Сэврэй сумаас компанийн тайлагнасан 225.0 мянган төгрөг хувь хүнд өгсөн хандив гэж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан.  
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад комланийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗЦГ-т өгсөн мөнгөн хандивыг 
баталгаажуулан авч ЗГ-ын дүнд тохируулсан. Компанийн тайлагнаж ирүүлснээр Уул уурхайн Үндэсний 
ассиоцаци, Уул уурхайн аюулгүй ажиллагааны хүрээлэн зэрэг ТББ-уудад өгсөн хандивуудыг 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүй ба компани энэ ангилалд Говьсүмбэр аймгийн Чойр дахь 
МСҮТ-д оюутны дотуур байр барих зориулалттай хуучин байшин худалдаж авч өгснөө тайлагнасан 
байна. МСҮТ-ийн нягтлан бодох бүртгэлд тухайн барилгыг орлогод авсан, хүлээж авах үеийн бүртгэл 
байхгүй байна. Тиймээс Говьсүмбэр аймгийн татварын алба, Оюу толгой ХХК, үл хөдлөх хөрөнгө 
борлуулагч этгээдийн хооронд хийгдсэн  гурвалсан гэрээ болон МСҮТ-ийн хариуцлагатай ажилтны 
тайлбар зэрэгт үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 18-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын  байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т тухайн компанийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу хандивуудыг баталгаажуулж ирүүлэх 
тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу хариу ирүүлсэн ба компанийн тайлагнасан хэд хэдэн дүн тус аймгаас 
баталгаажиж ирээгүй учир шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
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Б-120. “Оюут улаан” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678187  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

109,482.9 109,501.0 (18.1) 2,592.9 2,574.9 112,075.8 112,075.9 (0.1) 
 

1.1 Татвар, хураамж 103,457.1 100,879.3 2,577.8 0.1 2,577.9 103,457.2 103,457.2 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  51,624.0 51,624.0 - 
  

51,624.0 51,624.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  938.7 333.3 605.4 0.1 605.5 938.8 938.8 0.0 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,972.4 
 

1,972.4 
 

1,972.4 1,972.4 1,972.4 - 2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
 

- - 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

12,322.2 12,322.2 (0.0) 
  

12,322.2 12,322.2 (0.0) 
 

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 

36,599.8 36,599.8 (0.0) 
  

36,599.8 36,599.8 (0.0) 
 

 1.2 Төлбөр  5,961.6 5,995.6 (34.0) - (34.0) 5,961.6 5,961.6 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
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Б-120. “Оюут улаан” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678187  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

5,961.6 5,995.6 (34.0) 
 

(34.0) 5,961.6 5,961.6 - 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    

- 
  

- - - 
 

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  

64.2 2,626.0 (2,561.8) 2,592.8 31.0 2,657.0 2,657.0 (0.0) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  22.2 8.2 14.0 
 

14.0 22.2 22.2 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

1,660.0 (1,660.0) 1,660.0 
 

1,660.0 1,660.0 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

42.0 957.8 (915.8) 932.8 17.0 974.8 974.8 - 6 

 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  

- 1,437.7 (1,437.7) 990.0 - 990.0 1,437.7 (447.7) 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 147.7 (147.7) - - - 147.7 (147.7) 
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Б-120. “Оюут улаан” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678187  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар   

147.7 (147.7) 
  

- 147.7 (147.7) 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 1,290.0 (1,290.0) 990.0 - 990.0 1,290.0 (300.0) 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

840.0 (840.0) 840.0 
 

840.0 840.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

450.0 (450.0) 150.0 
 

150.0 450.0 (300.0) 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 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 - 
 

 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 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  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    

- 
  

- - - 
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Б-120. “Оюут улаан” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2678187  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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) 
 

- - - 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  110,482.9 111,938.7 (1,455.8) 3,582.9 2,574.9 114,065.8 114,513.6 (447.8) 
 

               

               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      447.8      ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                           447.8 
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Б-120. “Оюут улаан” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Оюут улаан” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт хайгуулын нэг лицензтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СББ-ийн Олимпийн гудамж-8, Шүрэн байр 2 давхарт байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаснаас 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр залруулж 
ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан ба компани 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэнээр компани талд нэмж 
тохируулсан. 
 

3. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ба компани тухайн дүнг 34.0 мянган төгрөгөөр 
илүү тайлагнаж ирүүлсэн байснаа нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр бууруулж 
ирүүлснээр компани талаас хасч тохируулсан. 
 

4. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн байснаа 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайланд тусгаж ирүүлсэн, ЗГ тайлагнаагүй. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу АМГ-аас тухайн дүнгүүдийг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын 
дүнд нэмж тохируулсан. 
 

6. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайланд тусгаж ирүүлсэн, ЗГ тайлагнаагүй. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ГХЯ, ГИХАЭГ, СББ-ийн татварын хэлтсээс тухайн 
дүнгүүдийг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнд нэмж тохируулсан. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайланд тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ 
ирүүлсний  дагуу Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэсээс тухайн дүнг тодруулсан боловч тус 
компанийн тайлагнасан дүн манай дансанд ороогүй байна гэж хариу ирүүлснээр зөрүү 
шийдвэрлэгдээгүй. 
 

8. Газрын төлбөр 

Компани анхны тайланд тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ 
ирүүлсний  дагуу Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас тухайн дүнг баталгаажуулж ирүүлсэн. Тухайн 
мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнд нэмж тохируулав. 
 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайланд тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ 
ирүүлсний  дагуу Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас тухайн дүнг баталгаажуулах хүсэлт илгээсэн. 
Цогтцэций сумаас компанийн тайлагнасан дүнгээс 300.0 мянган төгрөг сумын дансанд ороогүй байна 
гэж албан тоот ирүүлсний дагуу тухайн дүнг тохируулж чадалгүй, шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайланд компанийн БОНССанд өгсөн хандивыг сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив хэсэгт 
тайлагнаж ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад ЗГ-ын дүнг ангилал хооронд тохируулсан 
болно. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 
дугаар сарын 14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 16-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад 
албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу 
утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан.  
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Б-121. "Өрмөн-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

971,552.6 - 971,552.6 246,911.2 1,218,463.8 1,218,463.8 1,218,463.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 963,082.7 - 963,082.7 246,511.2 1,209,593.9 1,209,593.9 1,209,593.9 - 
 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 243,256.3 
 

243,256.3 
 

243,256.3 243,256.3 243,256.3 - 1 

1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 4,639.8 
 

4,639.8 
 

4,639.8 4,639.8 4,639.8 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 9,743.6 
 

9,743.6 
 

9,743.6 9,743.6 9,743.6 - 3 

1.1.4 
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- 
  

- - - 
 

1.1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр 

556,167.1 
 

556,167.1 238,357.3 794,524.4 794,524.4 794,524.4 - 4 

1.1.7 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð   

- 8,153.9 8,153.9 8,153.9 8,153.9 - 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 

149,275.9 
 

149,275.9 
 

149,275.9 149,275.9 149,275.9 - 6 

1.2 Төлбөр 3.5 - 3.5 - 3.5 3.5 3.5 - 
 

1.2.1 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
  

- 
  

- - - 
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Б-121. "Өрмөн-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр 

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 3.5 
 

3.5 
 

3.5 3.5 3.5 - 7 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

8,466.4 - 8,466.4 400.0 8,866.4 8,866.4 8,866.4 - 
 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 67.4 
 

67.4 
 

67.4 67.4 67.4 - 8 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс 

8,399.0 
 

8,399.0 400.0 8,799.0 8,799.0 8,799.0 - 9 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-121. "Өрмөн-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

16,231.8 - 16,231.8 8,480.0 24,711.8 24,711.8 24,711.8 - 
 

2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 2,599.8 - 2,599.8 - 2,599.8 2,599.8 2,599.8 - 
 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 624.0 
 

624.0 
 

624.0 624.0 624.0 - 10 

2.1.2 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар 

1,975.8 
 

1,975.8 
 

1,975.8 1,975.8 1,975.8 - 11 

2.1.3 Áóñàä 
  

- 
  

- - - 
 

2.2 Төлбөр 13,632.0 - 13,632.0 8,480.0 22,112.0 22,112.0 22,112.0 - 
 

2.2.1 Газрын төлбөр 3,792.0 
 

3,792.0 8,480.0 12,272.0 12,272.0 12,272.0 - 12 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 9,840.0 
 

9,840.0 
 

9,840.0 9,840.0 9,840.0 - 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 
  

- 
  

- - - 
 

2.5 Бусад - - - - - - - - 
 

2.5.1 Торгууль 
  

- 
  

- - - 
 

3. Бусад төлбөр ба зардал 215,000.0 - 215,000.0 (51,057.4) 163,942.6 163,942.6 163,942.6 - 
 

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 215,000.0 - 215,000.0 (51,057.4) 163,942.6 163,942.6 163,942.6 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 
 

3.2.2 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
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Б-121. "Өрмөн-Уул" ХХК 
          

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
  

- 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 - 14 

3.2.4 
Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

- 
  

- - - 
 

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 215,000.0 
 

215,000.0 (59,057.4) 155,942.6 155,942.6 155,942.6 - 14 

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 1,202,784.4 - 1,202,784.4 204,333.8 1,407,118.2 1,407,118.2 1,407,118.2 - 

 

            

            

 
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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Б-121. “Өрмөн-Уул” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Өрмөн-Уул” ХХК нь Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд алт ашиглалтын хоёр лиценз эзэмшдэг. Компани 
нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компани Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, 
Энхтайвны өргөн чөлөө-46, Гранд плаза 1103 тоотод байрладаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                      

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
2.  Гаалийн албан татвар                          

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                 

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр   

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
5.  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирсэн мэдээллийн 
дагуу нэмж тохируулав. Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул нэмж тохируулав. 
6.  Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
7.  Агаарын бохирдлын төлбөр                                  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж       

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс        

ЗГ анхны тайландаа АМГ, СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Усны газарт албан бичиг явуулж, тус газраас ирсэн 
мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  
10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                                               

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                            

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад 2011 оны тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
12. Газрын төлбөр                                       

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Газрын алба, Булган аймгийн Бүрэгхангай аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулж тус газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани ОҮИТБСАА-нд 2011 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайланг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

Компанийн нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
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Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                       

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан ба компанийн нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус сумын ЗДТГ-аас 
ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                   

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн 2012 оны 08 сарын 10-ны 2/38 тоот албан 
бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд илгээсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 30-
ны өдөр  ирүүлсэн байна. 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 үлдээгүй байна. 
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Б-122. “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5198429  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

977,002.9 979,016.6 (2,013.7) 1,433.2 (580.5) 978,436.1 978,436.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 977,002.9 977,572.9 (570.0) - (570.0) 977,002.9 977,002.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  84,320.3 84,890.3 (570.0) 
 

(570.0) 84,320.3 84,320.3 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

892,682.6 892,682.6 - 
  

892,682.6 892,682.6 - 
 

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   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - 1,123.2 (1,123.2) 293.0 (830.2) 293.0 293.0 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

1,123.2 (1,123.2) 293.0 (830.2) 293.0 293.0 - 2 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Б-122. “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5198429  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

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  

- 320.5 (320.5) 1,140.2 819.7 1,140.2 1,140.2 - 
 

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    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

320.5 (320.5) 1,140.2 819.7 1,140.2 1,140.2 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  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    
  

- 
  

- - - 
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Б-122. “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5198429  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 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    

- 
  

- - - 
 

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  - 19,800.0 (19,800.0) 19,800.0 - 19,800.0 19,800.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 19,800.0 (19,800.0) 19,800.0 - 19,800.0 19,800.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

19,800.0 (19,800.0) 19,800.0 
 

19,800.0 19,800.0 - 4 

 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  
  

- 
  

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

 

Б-122. “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5198429  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   

   Нийт дүн  977,002.9 998,816.6 (21,813.7) 21,233.2 (580.5) 998,236.1 998,236.1 - 
  

 
               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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Б-122. “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Алтай, Бугат сумдад хайгуулын нэг лицензтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, Сэнтраул тауэрийн 11 давхарт байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнасан 
байснаа нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад залруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохирууллаа. 
 

2. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани илүү тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүсч байсан.  
Нэгтгэл тайлангийн ажпыг явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ бууруулж 
тайлагнаснаар компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол АМГ-аас дэлгэрэнгүй ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
задаргаанд үндэслэн ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 

3. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн.  Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ өсгөж тайлагнаснаар 
компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан бол ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргаанд үндэслэн ЗГ-
ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч ЗГ тайлагнаагүйгээс зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүйгээр мэдээлэлд тусган ирүүлсний дагуу Говь-Алтай аймгийн 
Цээл сумаас БОНССанд төлсөн дүнгүүдийг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнд тохирууллаа. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 22-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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621 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-123. “Пенинсуламайнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5149703  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

  
             

94,521.6  
        (94,521.6) 

           
39,936.3  

         (54,585.3)        39,936.3          39,936.3                         0.0  
 

1.1 Татвар, хураамж          87,636.1          (87,636.1)          34,733.2           (52,902.9)        34,733.2          34,733.2                         0.0  
 

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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр    

     86,387.4            (86,387.4)         32,354.5           (54,032.9)          32,354.5            32,354.5                         0.0  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   

        1,248.7              (1,248.7)            2,378.7                1,130.0             2,378.7              2,378.7                           -    2 

 1.2 Төлбөр                       -                           -                           -                           -                        -                         -                             -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

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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622 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-123. “Пенинсуламайнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5149703  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  

         3,885.5             (3,885.5)            4,203.1                  317.6            4,203.1            4,203.1                           -    
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                             -                            -                         -                             -    
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

                      
51.0  

                 (51.0)   
                  

(51.0) 
                    -                         -                             -    3 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

         3,834.5              (3,834.5)            4,203.1                   368.6             4,203.1              4,203.1                           -    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             3,000.0             (3,000.0)           1,000.0             (2,000.0)           1,000.0            1,000.0                           -    
 

1.6.1  Торгууль          3,000.0              (3,000.0)             1,000.0             (2,000.0)            1,000.0              1,000.0                           -    5 

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

  
                   

400.0  
              (400.0)                        -                  (400.0)                     -                         -                             -    

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар    
                   

400.0  
              (400.0)                        -                  (400.0)                     -                         -                             -    

 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-123. “Пенинсуламайнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5149703  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3  Бусад                400.0                 (400.0)                 (400.0)                     -                         -                             -    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  

                           -                            -                         -                             -    
 

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               400.0                (400.0)              400.0                         -                 400.0                400.0                           -    
 

 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               400.0                (400.0)            400.0                         -                 400.0                400.0                           -    
 

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                             -                            -                         -                             -    
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Б-123. “Пенинсуламайнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5149703  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               400.0                 (400.0)               400.0                  400.0                 400.0                           -    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          95,321.6          (95,321.6)          40,336.3           (54,985.3)        40,336.3          40,336.3                         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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Б-123. “Пенинсуламайнинг” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Пенинсуламайнинг” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд алт олборлох ашиглалтын нэг,  Дундговь 
аймгийн Луус, Хулд, Архангай аймгийн Ихтамир, Дорнод аймгийн Матад, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар 
сумдад хайгуулын 4-н лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Чингэлтэй дүүрэг, Дипломат корпус-95 байр, 79 тоот өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй ба компани энэ ангилалд өөрийн эзэмшдэг лицензүүдтэй холбоотой 
бүх төлбөрүүдийг оруулж бүртгэсэн ба хувийн компанид төлсөн төлбөрүүдийг оруулж тайлагнасан 
байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын 
дүнг тохирууллаа. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани  тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
НДЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. Компани анхны тайланд тооцсон 
/мөнгөөр төлөөгүй/ дүнгээ тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад зөв дүнгээр 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Компани анхны тайланд тухайн ангилалд 51.0 мянган төгрөг тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тухайн дүнг залруулж, хасч ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохирууллаа. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлж, уг мэдээлэлд үндэслэн ГИХАЭГ, ЭЗХЯам зэрэг ЗГ-ын 
байгууллагуудаас тухайн дүнгүүдийг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

5. Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажпын явцад 
компани анхны дүнгээ бууруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Компанийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-
ын дүнг тохируулсан. 
 

6. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ЗДТГ-т өгсөн мөнгөн хандивыг ЗГ анхны тайланд 
тусгаж ирүүлээгүй ба компанийн нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тус сумаас хандивыг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. Компани тухайн хандивыг 
тайлангийн маягтын 2 ангилалд тайлагнасан байсан тул давхардуупж бичсэн ангиллаас компанийн 
дүнг хасч тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 15-нд илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 25-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын  байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-124  "Петро матад" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2867095  Анхны нэгтгэли 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
  

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,632,930.7 924,055.3 708,875.4 (706,165.6) 3,002.5 926,765.1 927,057.8 (292.7) 
  

1.1 Татвар, хураамж 1,333,642.8 539,977.2 793,665.6 (793,665.6) - 539,977.2 539,977.2 -   

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  163,767.3 163,767.3 - 
  

163,767.3 163,767.3 - 
 1.1.2 Гаалийн албан татвар 263,818.9 24,091.4 239,727.5 (239,727.5) 

 
24,091.4 24,091.4 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  554,019.7 71.1 553,948.6 (553,948.6) 
 

71.1 71.1 (0) 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

352,036.9 352,047.4 (10.5) 10.5 
 

352,047.4 352,047.4 - 
3 

 1.2 Төлбөр  292,606.5 325,003.7 (32,397.2) 32,488.5 91.3 325,095.0 325,095.0 - 

 1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  121,258.8 153,742.3 (32,483.5) 32,483.5 

 
153,742.3 153,742.3 - 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  

37,133.4 37,113.6 19.8 
 

19.8 37,133.4 37,133.4 - 
5 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

128,025.4 127,957.2 68.2 
 

68.2 128,025.4 128,025.4 - 
6 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
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Б-124  "Петро матад" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2867095  Анхны нэгтгэли 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
  

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

6,188.9 6,185.6 3.3 
 

3.3 6,188.9 6,188.9 - 
7 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
 

5.0 (5.0) 5.0 
 

5.0 5.0 - 8 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

6,256.0 59,074.4 (52,818.4) 53,775.0 1,249.3 60,031.0 60,323.7 (292.7) 

 1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
 

1,235.6 (1,235.6) 1,235.6 
 

1,235.6 1,235.6 - 9 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

18,678.4 (18,678.4) 19,894.7 1,216.3 19,894.7 19,894.7 - 
9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

300.0 33,237.4 (32,937.4) 32,644.7 
 

32,944.7 33,237.4 (292.7) 
9 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  5,956.0 5,923.0 33.0 
 

33.0 5,956.0 5,956.0 - 9 

 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  425.4 - 425.4 1,236.5 1,661.9 1,661.9 1,661.9 - 

 
1.6.1  Торгууль  425.4 

 
425.4 1,236.5 1,661.9 1,661.9 1,661.9 - 

10 

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

399.3 203,388.4 (202,989.1) 5,472.9 (197,516.2) 5,872.2 5,872.2 0.0 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  399.3 195,892.7 (195,493.4) 64.5 (195,428.9) 463.8 463.8 0.0 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  399.3 463.8 (64.5) 64.5 
 

463.8 463.8 - 11 

2.1.3  Бусад    
 

195,428.9 (195,428.9) 
 

(195,428.9) - - - 12 

 2.2 Төлбөр  - 4,764.0 (4,764.0) 4,764.0 - 4,764.0 4,764.0 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  
 

3,028.4 (3,028.4) 3,028.4 
 

3,028.4 3,028.4 - 13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

1,735.6 (1,735.6) 1,735.6 
 

1,735.6 1,735.6 - 14 

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  

- 390.4 (390.4) 390.4 - 390.4 390.4 - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-124  "Петро матад" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2867095  Анхны нэгтгэли 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
  

Шийдвэрлэгдэ
эгүй 

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

   Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
 

390.4 (390.4) 390.4 
 

390.4 390.4 - 15 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 

 
 2.5 Бусад  - 2,341.3 (2,341.3) 254.0 (2,087.3) 254.0 254.0 - 

 2.5.1  Торгууль  
 

2,341.3 (2,341.3) 254.0 (2,087.3) 254.0 254.0 - 16 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  39,012.2 95,289.0 (56,276.8) 30,676.7 (25,600.1) 69,688.9 69,688.9 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  24,219.2 48,119.2 (23,900.0) - (23,900.0) 24,219.2 24,219.2 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

24,219.2 48,119.2 (23,900.0) 
 

(23,900.0) 24,219.2 24,219.2 - 17 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  14,793.0 47,169.8 (32,376.8) 30,676.7 (1,700.1) 45,469.7 45,469.7 - 

 3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  14,793.0 14,793.1 (0.1) 
 

(0.1) 14,793.0 14,793.0 - 18 

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 1,000.0 - 18 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

22,676.7 (22,676.7) 22,676.7 
 

22,676.7 22,676.7 - 18 

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  
 

8,700.0 (8,700.0) 7,000.0 (1,700.0) 7,000.0 7,000.0 - 18 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

 
   Нийт дүн  1,672,342.2 1,222,732.7 449,609.5 (670,016.0) (220,113.8) 1,002,326.2 1,002,618.9 (292.7) 

  

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             (292.7) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                  (292.7)



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-124  "Петро матад" ХХК 

 
Товч танилцуулга 

 
“Петро матад” ХХК (LON:MATD) 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 Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
 
Гаалийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа уг татварыг илүү тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компаниас дахин тодруулахад туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн татварыг “Петроматад” ХХК дээр ЗГ 
оруулж тусгасан байна. “Петроматад” ХХК-иас төлөгдсөн татвар биш учраас дэлгэрэнгүйг ирүүлэх боломжгүй 
тухайгаа албан бичгээр ирүүлсэн байна. Албан бичгийг үндэслэн ЗГ талаас хасч, тохируулсан.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа уг татварыг илүү тайлагнасны улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компаниас дахин тодруулахад туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн татварыг “Петроматад” ХХК дээр ЗГ 
оруулж тусгасан байна. “Петроматад” ХХК-иас төлөгдсөн татвар биш учраас дэлгэрэнгүйг ирүүлэх боломжгүй 
тухайгаа албан бичгээр ирүүлсэн байна. Албан бичгийг үндэслэн ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж тохирууллаа. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулахад туслан гүйцэтгэгч компанийн өмнөөс төлсөн төлбөрийг ЗГ тусгаагүйг нэмж, тохирууллаа. 
 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

Валютийн ханшаас зөрүү үүссэнийг ЗГ-н дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

Валютийн ханшаас зөрүү үүссэнийг ЗГ-н дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 

Валютийн ханшаас зөрүү үүссэнийг ЗГ-н дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр  СББ-ийн татварын хэлтэст албан бичиг хүргүүлж төлбөр авсан тухай хариу ирүүлснийг үндэслэн 
тохирууллаа. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхын тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй, компани дутуу тайлагнасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд дутуу тайлагнасан, компани илүү тайлагнасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Торгууль 

Компани анхны тайландаа тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ХХҮГ 
болон Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсээс  ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй  мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
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Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ-ын анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсээс  ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй  мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талдаа 
нэмж тохируулсан. 
 
Бусад    

ЗГ-ын анхны тайланд нэгтгэгдээгүй ба Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 
 
Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж төлбөрийг хүлээн авсан тухай хариу ирүүлсэн тул ЗГ 
талд нэмж тохируулсан. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, болон Дорнод, Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 
хүргүүлж төлбөрийг хүлээн авсан тухайгаа албан бичгээр ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ-ын анхны тайланд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад Дорнод 
аймгийн Матад сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, хариуг  ирүүлсэн тул 2 талын мэдээлэлд үндэслэн  нэмж 
тохирууллаа. 
 
Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирсэн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Компани өмнөх оны барьцааг тайлагнасан тул 
хасч тохирууллаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Дорнод  аймгийн ЗДТГ-с хариу ирсэн тул ЗГ 
талдаа  нэмж тохирууллаа. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод болон 
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-с дэлгэрэнгүй ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГХОГ-д өгсөн 
хандив болхон дэлгэрэнгүй мэдээлэллээр ирсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариу 08 дугаар сарын 30-нд ирсэн. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Францын элчин сайдын яамнаас 292.7 мянган төгрөгийн үйлчилгээний хөлс тус компаниас хүлээн авсан хариу 
ирүүлээгүй тул зөрүү шийдвэрлэгдээгүй. 
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Б-125. “Петрокоал” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5155827 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

35,140.6 59,957.0 (24,816.4) 8,236.5 (16,579.9) 43,377.1 43,377.1 (0.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 13,810.9 48,857.0 (35,046.1) 8,236.5 (26,809.6) 22,047.4 22,047.4 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  1,911.5 
 

1,911.5 
 

1,911.5 1,911.5 1,911.5 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  4,803.4 29,457.0 (24,653.6) 
 

(24,653.6) 4,803.4 4,803.4 - 2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

6,400.0 (6,400.0) 5,840.0 (560.0) 5,840.0 5,840.0 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

2,300.0 (2,300.0) 2,396.5 96.5 2,396.5 2,396.5 - 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 

7,096.0 10,700.0 (3,604.0) 
 

(3,604.0) 7,096.0 7,096.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  21,171.5 11,100.0 10,071.5 - 10,071.5 21,171.5 21,171.5 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

21,171.5 11,100.0 10,071.5 
 

10,071.5 21,171.5 21,171.5 - 6 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
  

- 
  

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

 

Б-125. “Петрокоал” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5155827 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

158.2 - 158.2 - 158.2 158.2 158.2 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  8.2 
 

8.2 
 

8.2 8.2 8.2 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

150.0 
 

150.0 
 

150.0 150.0 150.0 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

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

6,388.0 10,900.0 (4,512.0) 9,356.0 4,844.0 15,744.0 15,744.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  820.0 1,100.0 (280.0) 1,100.0 820.0 1,920.0 1,920.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
 

1,100.0 (1,100.0) 1,100.0 
 

1,100.0 1,100.0 - 8 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

820.0 
 

820.0 
 

820.0 820.0 820.0 - 9 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

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

 

Б-125. “Петрокоал” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5155827 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр  5,568.0 1,700.0 3,868.0 156.0 4,024.0 5,724.0 5,724.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  5,568.0 1,700.0 3,868.0 156.0 4,024.0 5,724.0 5,724.0 - 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 
 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  

- 8,100.0 (8,100.0) 8,100.0 - 8,100.0 8,100.0 - 
 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

8,100.0 (8,100.0) 8,100.0 
 

8,100.0 8,100.0 - 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  - - - - - - - - 
 

 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  
  

- 
  

- - - 
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Б-125. “Петрокоал” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5155827 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

   Нийт дүн  41,528.6 70,857.0 (29,328.4) 17,592.5 (11,735.9) 59,121.1 59,121.1 (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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Б-125. “Петрокоал” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Петрокоал” ХХК нь Төв аймгийн Баян суманд нүүрс олборлох ашиглалтын нэг, Төв аймгийн Баян, 
Баянжаргалан сумдад хайгуулын 2 лицензтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж 
байгууллага юм.  
Тус компанийн оффис Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбэ, 39-30 тоот өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан, компани тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан ба 
компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлснээр компани 
талд нэмж тохируулсан. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани мөнгөөр төлсөн биш, 
тооцсон НӨАТ-ын дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад залруулж 
ирүүлсэн тул компани талаас хасч тохируулсан. 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани илүү тайлагнаж ирүүлсэн байсан ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Уг мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Баян сумын ЗДТГ-аас 
тухайн дүнгүүдийг баталгаажуулж ирүүлэх хүсэлт илгээсэн тул Баян сумын ЗДТГ-ын дансанд дээрх 
дүнгүүд орсон гэдэг нь баталгаажсанаар  ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ханшийн зөрүү гарсан тул ЗГ-ын дүнд 
үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан.   

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани анхны тайланд НДЕГ-т төлсөн 
алдангийг оруулж ирүүлснээр зөрүү үүсч байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 

6. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
зөрүү үүсч байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн тул тухайн 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан, компани тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн тул компанйын дүнг нэмж 
тохируулсан. 

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайланд тусгаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Төв аймгийн Баян сумаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж 
авсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүн 
дээр нэмж тохируулсан. 

10. Газрын төлбөр  

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь дутуу тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлснээр компанийн дүнг, Төв аймгийн Баян сумын 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тус тус нэмж тохируулсан болно. 

11. Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайланд тусгаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажпын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Төв аймгийн Баян сумаас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 18-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 21-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын  байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-126  "Петро чайна дачин тамсаг" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2075385 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээ 

гүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 58,660,558.6 1,035,468.1 57,625,090.5 11,953.3 57,637,043.8 58,672,511.9 58,672,511.9 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,139,370.3 239,619.0 899,751.3 

-           
23,186.7 

876,564.6 1,116,183.6 1,116,183.6 - 

 1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 5.0 
 

5.0 
 

5.0 5.0 5.0 - 1 

1.1.2 Гаалийн албан татвар 186,461.3 89,982 96,479.3 
 

96,479.3 186,461.3 186,461.3 - 2 

1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 384,429.7 
 

384,429.7 (22,991.8) 361,437.9 361,437.9 361,437.9 - 3 

1.1.4 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 534,500.0 
 

534,500.0 (534,500.00) 
 

- - - 4 

1.1.5 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 33,974.3 
 

33,974.3 
 

33,974.3 33,974.3 33,974.3 - 5 

1.1.6 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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  

149,637 (149,637.0) 534,305.1 384,668.1 534,305.1 534,305.1 - 6 

1.2 Төлбөр 2,926,172.8 386,338.3 2,539,834.5 - 2,539,834.5 2,926,172.8 2,926,172.8 - 

 1.2.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 
  

- 
  

- - - 

 1.2.2 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 2,252,584.4 386,338 1,866,246.1 
 

1,866,246.1 2,252,584.4 2,252,584.4 - 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 

257,902.2 
 

257,902.2 
 

257,902.2 257,902.2 257,902.2 - 8 

1.2.6 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

276,101.0 
 

276,101.0 
 

276,101.0 276,101.0 276,101.0 - 9 

1.2.7 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл   

- 
  

- - - 
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Б-126  "Петро чайна дачин тамсаг" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
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№ 

2075385 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээ 

гүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр 

137,916.1 
 

137,916.1 
 

137,916.1 137,916.1 137,916.1 - 10 

1.2.9 Агаарын бохирдлын төлбөр 1,669.1 
 

1,669.1 
 

1,669.1 1,669.1 1,669.1 - 11 

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж 

4,337.8 409,510.8 (405,173.0) 35,140.0 (370,033.0) 39,477.8 39,477.8 - 

 1.3.1 Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
  

- 
  

- - - 

 
1.3.2 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

7,861 (7,861.3) 
 

(7,861.3) - - - 12 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

401,650 (401,649.5) 35,140.0 (366,509.5) 35,140.0 35,140.0 - 12 

1.3.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 4,337.8 
 

4,337.8 
 

4,337.8 4,337.8 4,337.8 - 12 

1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг - - - - - - - - 

 1.4.1 Төрийн өмчийн ногдол ашиг 
  

- 
  

- - - 

 1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 54,590,677.7 - 54,590,677.7 - 54,590,677.7 54,590,677.7 54,590,677.7 - 

 
1.5.1 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого 

53,885,525.3 
 

53,885,525.3 
 

53,885,525.3 53,885,525.3 53,885,525.3 - 13 

1.5.2 
Үүнээс рояльти 
 

705,152.4 
 

705,152.4 
 

705,152.4 705,152.4 705,152.4 - 
14 

1.6 Бусад - - - - - - - - 

 1.6.1 Торгууль 
  

- 
  

- - -  

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

99,419.3 79,198.4 20,220.9 
-           

24,250.4 
(4,029.5) 75,168.9 75,168.9 - 

 
2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 36,459.8 12,688.4 23,771.4 

-           
24,250.4 

(479.0) 12,209.4 12,209.4 - 

 
2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 5,170.3 5,170.3 - 

  
5,170.3 5,170.3 - 

 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 31,289.5 7,518 23,771.4 (24,250.4) (479.0) 7,039.1 7,039.1 - 15 

2.1.3 Бусад 
  

- 
  

- - - 

 
2.2 Төлбөр 62,959.5 66,510.0 (3,550.5) - (3,550.5) 62,959.5 62,959.5 - 

 
2.2.1 Газрын төлбөр 50.0 

 
50.0 

 
50.0 50.0 50.0 - 16 

2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 60,909.5 66,510 (5,600.5) 
 

(5,600.5) 60,909.5 60,909.5 - 17 

2.2.3 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
  

- 
  

- - - 

 2.2.4 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 2,000.0 
 

2,000.0 
 

2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 18 

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 

- - - - - - - - 
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№ 

2075385 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээ 

гүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
Үзүүлэлт ЗГ Компани 

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 205,194.1 408,282.0 (203,087.9) 102,087.9 (101,000.0) 307,282.0 307,282.0 - 

 
3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа - 100,000.0 (100,000.0) - (100,000.0) - - - 

 
3.1.1 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

100,000 (100,000.0) 
 

(100,000.0) - - - 19 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 205,194.1 308,282.0 (103,087.9) 102,087.9 (1,000.0) 307,282.0 307,282.0 - 

 
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 79,530.5 149,875 (70,344.9) 14,000.0 (56,344.9) 93,530.5 93,530.5 - 20 

3.2.2 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

19,056 (19,056.0) 19,056.0 
 

19,056.0 19,056.0 - 20 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 87,437.0 89,437 (2,000.0) 58,344.9 56,344.9 145,781.9 145,781.9 - 20 

3.2.4 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 36,126.6 
 

36,126.6 (36,126.6) 
 

- - -  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

38,127 (38,126.6) 38,126.6 
 

38,126.6 38,126.6 - 
 

3.2.6 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 2,100.0 10,787 (8,687.0) 8,687.0 
 

10,787.0 10,787.0 - 20 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, дэмжлэг 
 

1,000 (1,000.0) 
 

(1,000.0) - - - 20 

3.2.8 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
  

- 
  

- - - 

 
 

Нийт дүн 58,965,172.0 1,522,948.5 57,442,223.5 89,790.8 57,532,014.3 59,054,962.8 59,054,962.8 - 

 

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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Б-126  "Петро чайна дачин тамсаг" ХХК 
Товч  танилуулга. 
"Петро чайна дачин тамсаг" ХХК нь Хятад улсын “”Дачин Ойл Фильд Лимитед” Компанийн охин компани бөгөөд Дорнод 
аймгийн Тамсагын сав газарт голлон хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нийслэлийн ТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Тус компанийн оффис нь: Баянзүрх дүүрэг, Дорлигжавын гудамж, 14-р байранд байрладаг.  
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаж өгөөгүй, нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаж өгөөгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ч гаальд төлсөн татваруудын дүнг салгаж өгч, мөн туслан гүйцэтгэгч компаниудаас 
төлсөн татварын дүнг бүрэн гүйцэд тодорхойлж чадаагүй учраас ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тус компанийн нэр дээр НИК-ийн төлсөн НӨАТ-ыг оруулж тусгасан гэсэн тайлбар 
өгсөн тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани нь онцгой албан татвараас 2011 онд чөлөөлөгдсөн учраас уг татварыг төлөөгүй, манай 
компанийн нэр дээр НИК дизелийн түлш оруулж ирдэг, тэр компаниас төлсөн татвар гэсэн тайлбар 
өгсөн тул ЗГталаас хасч, тохируулсан. 

5. Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгэч компаниудаас төлсөн дүнг тусгаагүй байна. НДЕГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Компани анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниудаас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь ч ЗГ-ын дүнтэй тохирохгүй байсан учраас ХХҮГ-ын мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. Учир нь туслан гүйцэтгэгч компаниуд нь тус компанийн нэр дээр төлсөн анхан шатны 
баримтаа үрэгдүүлсэний улмаас тайланд тусгаагүй байсан. 

8. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Хятад улс дахь толгой компани болох Дачин 
Ойл Фийлд ХХК-с Газрын тосны газарт ам доллараар шилжүүлсэн бөгөөд компани санаачлагын албанд өгсөн 
тайландаа төгрөгт хөрвүүлээгүй тайлагнасныг ГТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

9. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Хятад улс дахь толгой компани болох Дачин 
Ойл Фийлд ХХК-с Газрын тосны газарт ам доллараар шилжүүлсэн бөгөөд компани санаачлагын албанд өгсөн 
тайландаа төгрөгт хөрвүүлээгүй тайлагнасныг ГТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

10. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Хятал улс дахь толгой компани болох Дачин 
Ойл Фийлд ХХК-с Газрын тосны газарт ам доллараар шилжүүлсэн бөгөөд компани санаачлагын албанд өгсөн 
тайландаа төгрөгт хөрвүүлээгүй тайлагнасныг ГТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

11. Агаарын бохирдлын төлбөр 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 

12. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй, Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан гэж тайлбарлаад нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй учраас хасч, тохируулсан. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй, Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан гэж тайлбарлаад нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй учраас хасч, тохируулсан. 

13. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны орлого 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн Хятад улс дахь толгой компани болох Дачин Ойл 
Фийлд ХХК-с Газрын тосны газарт ам доллараар шилжүүлсэн бөгөөд компани санаачлагын албанд өгсөн 
тайландаа төгрөгт хөрвүүлээгүй тайлагнасныг ГТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

14. Үүнээс рояльти 
Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн.Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-аас ирсэн дүнд 
үндэслэн тохирууллаа. 

15. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ болон компани нь анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Энэ нь нэгтгэл тайлангийн явцад гарагж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хасч ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 

16. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа УБ хотод байрладаг оффисын газрын төлбөрийг тусгаагүй байна. Уг газрын төлбөрийг 
42.8 мянган төгрөгөөр ирүүлж 7.2 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн нь материаллаг түвшингийн хэмжээнд байгаа тул 
ЗГ-ын дүнд үндэслэн тохируулсан. 

17. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан, ЗГ дутуу тайлагнасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 

18. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
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Компани анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани анхны 
тайландаа Дорнод аймгийн Матад суманд төлсөн төлбөрийг тусгаагүй болхон  дэлгэрэнгүй мэдээлэллээр ирсэн 
тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

19. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
Компани анхны тайландаа 2010 онд төлсөн барьцааг дараа он руу шилжүүлэн тооцсон дүнг тусгасан тул, хасч 
тохируулсан. 

20. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд дутуу тайлагнасан, компани илүү тайлагнасан зэрэг шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад эдгээр хандивуудиЙг ГТГазарт-79,530.5 мянган төгрөг, ГИХАЭГазарт-9 сая төгрөг, Уул 
уурхайн яам байгууллагад 5 сая төгрөгийн мөнгөн хандив, дэмжлэг өгсөн нь үнэн болхон  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр зохих тохируулгыг хийсэн. 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй шалтгааны улмаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
ГИХАЭГазарт хурууны хээ авах төхөөрөмж авахад өгсөн хандив болхон дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр зохих тохируулгыг хийсэн. 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа Дорнод аймагт өгсөн хандивын дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа Дорнод аймгийн Матад суманд  өгсөн хандивын дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу 
мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа Дорнод аймгийн боксийн холбоонд өгсөн хандивыг тусгасныг хасч 
тохирууллаа. 
 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 
шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-127  "Пибоди винсвэй ресорсиз" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5170672 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 
зөрүү 
,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  396,364.3 1,651,997.2 (1,255,632.9) 929,103.1 (326,529.8) 1,325,467.4 1,325,467.4 -   

1.1 Татвар, хураамж 336,502.3 1,634,728.7 (1,298,226.4) 928,603.1 (369,623.3) 1,265,105.4 1,265,105.4 -   

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  55,107.6 55,107.6 - 
  

55,107.6 55,107.6 -   

1.1.2  Гаалийн албан татвар  71.1 81.8 (10.7) 10.7 
 

81.8 81.8 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  149.4 426,911.8 (426,762.4) 
 

(426,762.4) 149.4 149.4 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр   

958,825.3 (958,825.3) 928,592.4 (30,232.9) 928,592.4 928,592.4 - 
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 

281,174.2 193,802.2 87,372.0 
 

87,372.0 281,174.2 281,174.2 - 
4 

 1.2 Төлбөр  6,739.2 8,589.6 (1,850.4) - (1,850.4) 6,739.2 6,739.2 - 

 1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 

 1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  6,739.2 8,589.6 (1,850.4) 
 

(1,850.4) 6,739.2 6,739.2 - 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    

- 
  

- - - 

 
1.2.8 

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

- 
  

- - - 
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Б-127  "Пибоди винсвэй ресорсиз" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5170672 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 
зөрүү 
,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 

  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

53,122.8 8,161.9 44,960.9 - 44,960.9 53,122.8 53,122.8 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  57.2 

 
57.2 

 
57.2 57.2 57.2 - 

6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 

 1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  53,031.6 8,161.9 44,869.7 
 

44,869.7 53,031.6 53,031.6 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  34.0 
 

34.0 
 

34.0 34.0 34.0 - 
6 

 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  - 517.0 (517.0) 500.0 (17.0) 500.0 500.0 - 

 
1.6.1  Торгууль  

 
517.0 (517.0) 500.0 (17.0) 500.0 500.0 - 

7 

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

18,556.5 23,204.0 (4,647.5) 3,914.5 (733.0) 22,471.0 22,471.0 - 

  2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  13,380.5 13,380.5 - - - 13,380.5 13,380.5 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  13,380.5 13,380.5 - 
  

13,380.5 13,380.5 - 

 2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 

  2.2 Төлбөр  5,176.0 9,823.5 (4,647.5) 3,914.5 (733.0) 9,090.5 9,090.5 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  5,104.0 4,544.0 560.0 

 
560.0 5,104.0 5,104.0 - 

8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  72.0 5,279.5 (5,207.5) 3,914.5 (1,293.0) 3,986.5 3,986.5 - 
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   
  

- 
  

- - - 

 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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Б-127  "Пибоди винсвэй ресорсиз" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5170672 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 
зөрүү 
,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  2,239.8 20,420.7 (18,180.9) 14,239.2 (3,941.7) 16,479.0 16,479.0 - 

  3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 10,000.0 (10,000.0) 10,000.0 - 10,000.0 10,000.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн   

10,000.0 (10,000.0) 10,000.0 
 

10,000.0 10,000.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  2,239.8 10,420.7 (8,180.9) 4,239.2 (3,941.7) 6,479.0 6,479.0 - 

 3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 161.1 161.1 161.1 161.1 - 11 

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  2,239.8 3,330.0 (1,090.2) 1,090.2 
 

3,330.0 3,330.0 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

5,066.2 (5,066.2) 2,987.9 (2,078.3) 2,987.9 2,987.9 - 11 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

1,680.0 (1,680.0) 
 

(1,680.0) - - - 11 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

344.5 (344.5) 
 

(344.5) - - - 11 

   Нийт дүн  417,160.6 1,695,621.9 (1,278,461.3) 947,256.8 (331,204.5) 1,364,417.4 1,364,417.4 -   

 

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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Б-127  "Пибоди винсвэй ресорсиз" ХХК   

Товч танилцуулга. 

"Пибоди винсвэй ресорсиз" ХХК нь гадаадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай компани юм. Тус компани нь Төв 
аймгийн Баянжаргалан сум, Булган аймгийн Сайхан сумдад нүүрс ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг. Тус 
компани нийслэлийн ТЕГ-т бүртгэлтэй. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж 
тохируулав. . 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа уг татварыг илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.  

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. Компани анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний 
хөлс тусгасныг хасч тохируулав.   

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг шимтгэлийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг төлбөрийг илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу хасч тохируулав.  

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураам 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг үйлчилгээний хөлс орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Компани тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж 
тохируулав.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг үйлчилгээний хөлс орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн  явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  

7. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн АМГ-т албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани замын цагдаад 
төлсөн торгууль тусгасныг компаниас хасч тохируулав. 

8. Газрын төлбөр 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа Булган аймагт төлсөн төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ, Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, Дорноговь аймгийн ЗДТГ-уудад 
албан бичиг явуулж тус аймгуудын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв 
аймгийн ЗДТГ, Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ, Хэнтий аймгийн 
ЗДТГ, Увс аймгийн ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус аймгуудын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. 

11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн bөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Улсын хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвд албан бичиг явуулж 
тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ноён сумын ЗДТГ, Дорноговь аймгийн 
Алтанширээ сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ноён сумын ЗДТГ, Төв аймгийн Баян, 
Архуст сумдын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компани анхны тайландаа хандивын ангилал андуурч тусгасан байна. 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. 
Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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№ 

5068827  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

272,774.5 567,325.5 (294,551.0) 127,573.8 (166,977.2) 400,348.3 400,348.3 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 252,595.2 471,835.3 (219,240.1) 54,005.2 (165,234.9) 306,600.4 306,600.4 - 
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  774.1 642.9 131.2 
 

131.2 774.1 774.1 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

289,637.0 (289,637.0) 
 

(289,637.0) - - - 2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
 

- - 
 

- 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

63,358.4 117,363.6 (54,005.2) 54,005.2 
 

117,363.6 117,363.6 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

35,783.6 27,579.9 8,203.7 
 

8,203.7 35,783.6 35,783.6 - 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 

152,679.1 36,611.9 116,067.2 
 

116,067.2 152,679.1 152,679.1 - 5 

 1.2 Төлбөр  7,124.2 67,196.6 (60,072.4) 60,457.5 385.1 67,581.7 67,581.7 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

7,124.2 6,739.2 385.0 
 

385.0 7,124.2 7,124.2 - 6 
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№ 

5068827  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 
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Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
 

60,457.4 (60,457.4) 60,457.5 0.1 60,457.5 60,457.5 - 7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

13,055.1 19,323.4 (6,268.3) 4,691.9 (1,576.4) 17,747.0 17,747.0 0.1 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  10,539.7 11,678.0 (1,138.3) 4,460.3 3,322.0 15,000.0 15,000.0 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

33.6 (33.6) 213.6 180.0 213.6 213.6 0.0 9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

2,499.4 
 

2,499.4 
 

2,499.4 2,499.4 2,499.4 - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

16.0 7,611.8 (7,595.8) 18.0 (7,577.8) 34.0 34.0 - 11 

 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  - 8,970.2 (8,970.2) 8,419.2 (551.0) 8,419.2 8,419.2 - 
 

1.6.1  Торгууль  
 

8,970.2 (8,970.2) 8,419.2 (551.0) 8,419.2 8,419.2 - 12 

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

5,031.5 16,765.7 (11,734.2) 9,753.1 (1,981.1) 14,784.6 14,784.6 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  5,031.5 5,015.2 16.3 - 16.3 5,031.5 5,031.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

5,031.5 5,015.2 16.3 
 

16.3 5,031.5 5,031.5 - 13 
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тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5068827  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 11,750.5 (11,750.5) 9,753.1 (1,997.4) 9,753.1 9,753.1 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

9,289.6 (9,289.6) 7,292.2 (1,997.4) 7,292.2 7,292.2 - 14 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

2,460.9 (2,460.9) 2,460.9 
 

2,460.9 2,460.9 - 15 

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  102,800.0 229,076.4 (126,276.4) 124,825.5 2,901.8 227,625.5 231,978.2 (4,352.7) 
 

 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  102,800.0 229,076.4 (126,276.4) 124,825.5 2,901.8 227,625.5 231,978.2 (4,352.7) 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

10,000.0 (10,000.0) 5,000.0 (5,000.0) 5,000.0 5,000.0 - 16 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

150.9 (150.9) 123.7 (27.2) 123.7 123.7 - 16 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  102,800.0 65,500.0 37,300.0 
 

37,300.0 102,800.0 102,800.0 - 16 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
 

4,352.7 - 4,352.7 (4,352.7) 16 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

110,030.0 (110,030.0) 42,730.0 (67,300.0) 42,730.0 42,730.0 - 16 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

43,095.5 (43,095.5) 66,971.8 23,876.3 66,971.8 66,971.8 - 16 
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Б-128. Редхил Монголиа” ХХК  
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5068827  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

300.0 (300.0) 10,000.0 9,700.0 10,000.0 10,000.0 - 16 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  380,606.0 813,167.6 (432,561.6) 262,152.4 (166,056.5) 642,758.4 647,111.1 (4,352.7) 
 

 

               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     4,352.7            ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                         4,352.7          
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Б-128. “Редхил Монголиа” ХХК   
Товч танилцуулга 

“Редхил Монголиа” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутагт нүүрс олборлох ашиглалтын хоёр, Сэлэнгэ 
аймгийн Түшиг сумын нутагт хайгуулын 4-н лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй 
нэгж байгууллага юм.  
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй бөгөөд СБД 1-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө 
15А-5 Амбултор 2 201-205 1-р тоотод байрлаж байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ч нэгтгэл тайлангийн явцад тухайн дүнг хасч тайлагнаж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсний ба уг мэдээлэлд 
үндэслэн ТЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан.   
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба уг мэдээлэлд үндэслэн СББ-
ийн татварын хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ болон компани аль аль нь дутуу тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ өсгөж тайлагнаж ирүүлсний дагуу компанийн 
дүнг нэмж тохируулсан ба уг мэдээлэлд үндэслэн ГЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг нэмж тохирууллаа. 
 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тусгаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж 
тохируулсан. Уг мэдээлэлд үндэслэн ТСГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар 
ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

10. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

11. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ дутуу, компани илүү тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс 
хасч тохируулсан. Уг мэдээлэлд үндэслэн ХХҮГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж 
авснаар ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
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12. Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй,  компани илүү тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсэн тул компанийн 
дүнгээс хасч тохируулсан. Уг мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн МХЕГ-аас компанийн тайлагнасан 
дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

13. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

14. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба уг мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ 
аймгийн Түшиг сумын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

15. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба уг мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ 
аймгийн Цагааннуур сумын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

16. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан. 
Компанийн нэгтгэл тайланд дэлгэрэнгүй задаргаагаар ирүүлэхдээ өмнө тайлагнасан дүнгээ бууруулж 
ирүүлсний дагуу компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумаас тухайн 
дүнг баталгаажуулж ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнасан байсан ба компани хилийн 0234 дугаар ангид 
дизель түлшний хандив өгснөө энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн байна. Компанийн ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн хилийн 0234 дугаар ангид хандивыг баталгаажуулж өгөх хүсэлтийг илгээсний 
тухайн хандивыг хүлээж авсан нь үнэн гэсэн албан тоот ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнасан байснаас 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө 
тайлагнасан дүнгээ нэмэгдүүлж ирүүлсний дагуу компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан.  
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
тайлагнаж ирүүлсэн. Уг мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-аас тухайн хандивыг 
баталгаажуулах хүсэлт илгээсэн ба хандивыг баталгаажуулж чадаагүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн.  
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн ба мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ хоргодуулж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн 
Зүүнбүрэн, Цагааннуур сумд, хилийн 0234 дугаар ангиудаас компанийн тайлагнасан хандивуудыг 
баталгаажуулж авсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ нэмэгдүүлж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан бол компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн 
Зүүнбүрэн, Цагааннуур сумд, хилийн 0234 дугаар ангиудаас компанийн тайлагнасан хандивуудыг 
баталгаажуулж авсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайланд комланийн 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Уул уурхайн албанд өгсөн мөнгөн хандивыг 
баталгаажуулан авч ЗГ-ын дүнд тохируулсан ба компанийн тайлагнаж ирүүлсэн ШУТИС-д өгсөн 
хандивыг компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
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Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 21-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 
09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан 4,352.7 мянган төгрөгийн мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн 
дүн баталгаажаагүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
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Б-129. “Рэмет” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5268451  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

528,908.7 - 528,908.7 193,720.7 722,629.4 722,629.4 722,629.4                          -    
 

1.1 Татвар, хураамж 527,987.3 - 527,987.3 193,720.7 721,708.0 721,708.0 721,708.0                          -    
 

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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

         518,362.2           518,362.2        193,720.7         712,082.9    712,082.9       712,082.9                           -    1 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

             9,625.1               9,625.1               9,625.1        9,625.1         9,625.1                           -    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  

                           -        
                    

-    
                     -                             -    
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Б-129. “Рэмет” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5268451  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  

               921.4                                               921.4                      -                  921.4           921.4            921.4                           -    
 

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  

                921.4                  921.4                  921.4            921.4              921.4                           -    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                               -                                                 -                             -    
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Б-129. “Рэмет” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5268451  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

-    

 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  

                           -        
                    

-    
                     -                             -    

 

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                             -                         -                         -                             -    
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Б-129. “Рэмет” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5268451  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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            528,908.7                       -            528,908.7        193,720.7          722,629.4    722,629.4        722,629.4                           -    
 

 

               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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Б-129. “Рэмет” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Рэмет” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нутагт төмрийн хүдэр олборлох ашиглалтын нэг 
лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Их үүсгэл компанийн байранд байрлаж байна. 
Компани Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани санаачлагын албанд анхны тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. ЗГ анхны тайланд тухайн төлбөрийг 
дутуу тусгаж ирүүлсэн ба АМГ-аас дахин дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэнд үндэслэн ЗГ-ын дүнг нэмж 
тохируулав. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Компани санаачлагын албанд анхны тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайланд тухайн дүнг дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр тусгаж ирүүлснээр компанийн дүнг тохируулсан. Компанийн ирүүлсэн дүн ЗГ-ын дүнгээс 
57.6 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнагдаж ирсэн ба энэ нь ханшийн зөрүү тул засгийн газрын дүнд 
үндэслэж компанийн дүнд нэмж тохирууллаа. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ба компани нэгтгэл тайланд ирүүлсэн тайландаа тухайн дүнг 
ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тусгаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 31-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-130  "Самтон Морес" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5143926 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  253,961.9 218,247.5 35,714.4 540.0 36,254.4 254,501.9 254,501.9 -   

1.1 Татвар, хураамж 241,210.4 209,176.9 32,033.5 70.9 32,104.4 241,281.3 241,281.3 -   

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  8,715.2 8,449.0 266.2 
 

266.2 8,715.2 8,715.2 - 
1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  1,732.8 1,755.7 (22.9) 22.9 
 

1,755.7 1,755.7 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  4,761.7 3,687.0 1,074.7 48.0 1,122.7 4,809.7 4,809.7 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

206,242.3 175,095.6 31,146.7 
 

31,146.7 206,242.3 206,242.3 - 
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 

19,758.4 20,189.6 (431.2) 
 

(431.2) 19,758.4 19,758.4 - 
5 

 1.2 Төлбөр  - 5.0 (5.0) 5.0 - 5.0 5.0 - 

 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 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    

- 
  

- - - 
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Б-130  "Самтон Морес" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5143926 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
 

5.0 (5.0) 5.0 
 

5.0 5.0 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  12,751.5 8,676.5 4,075.0 75.0 4,150.0 12,826.5 12,826.5 - 

 1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  15.2 20.2 (5.0) 5.0 
 

20.2 20.2 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

70.0 (70.0) 70.0 
 

70.0 70.0 - 7 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  12,736.3 8,586.3 4,150.0 
 

4,150.0 12,736.3 12,736.3 - 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  - 389.1 (389.1) 389.1 - 389.1 389.1 - 

 1.6.1  Торгууль  
 

389.1 (389.1) 389.1 
 

389.1 389.1 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  148.5 1,428.5 (1,280.0) 1,280.0 - 1,428.5 1,428.5 - 

  2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  148.5 148.5 - - - 148.5 148.5 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  148.5 148.5 - 
  

148.5 148.5 - 

 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  
  

- 
  

- - - 

 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  - 1,260.0 (1,260.0) 1,260.0 - 1,260.0 1,260.0 - 

 2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

 
1,260.0 (1,260.0) 1,260.0 

 
1,260.0 1,260.0 - 

9 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
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Б-130  "Самтон Морес" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5143926 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.5 Бусад  - 20.0 (20.0) 20.0 - 20.0 20.0 - 

 2.5.1  Торгууль  
 

20.0 (20.0) 20.0 
 

20.0 20.0 - 10 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,000.0 3,300.0 (2,300.0) 2,900.0 600.0 3,900.0 3,900.0 - 

  3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 900.0 (900.0) 900.0 - 900.0 900.0 - 

 3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  
 

900.0 (900.0) 900.0 
 

900.0 900.0 - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 2,400.0 (1,400.0) 2,000.0 600.0 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  
  

- 500.0 500.0 500.0 500.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 2,000.0 (1,000.0) 1,500.0 500.0 2,500.0 2,500.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

 3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

400.0 (400.0) 
 

(400.0) - - - 12 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

    Нийт дүн  255,110.4 222,976.0 32,134.4 4,720.0 36,854.4 259,830.4 259,830.4 -   

 

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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Б-130  "Самтон Морес" ХХК   
Товч танилцуулга. 
“Самтон Морес” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Шарга, Бигэр, Чандмань сумууд, Завхан аймгийн Завханмандал, Дөрвөлжин, 
Эрдэнэхайрхан сумууд, Баянхонгор аймгийн Баацагаан, Баянцагаан, Баянговь, Жинст, Шинэжинст сумууд, Увс аймгийн 
Наранбулаг, Дорнод аймгийн Баяндун сум, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум, Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр, Есөнзүйл 
сумуудад хайгуулын 14 лиценз эзэмшдэг. Компани ТЕГ-т бүртгэлтэй. Тус компанийн оффис нь: Сүхбаатар дүүргийн  1-р 
хороо, Амбасадар төв, Энхтайваны өргөн чөлөө, 302А тоотод байрладаг. (1-р төрөхийн урд талд) 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа. 

2. Гаалийн албан татвар 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд ОУ-н шуудан илгээмжийн гаалийн хороонд бэлнээр төлсөн татварыг дутуу тусгасныг нэгтгэл 
ажлын явцад ЗГ-н дүн дээр нэмж тохирууллаа. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ, компани хоёр анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцадд ГЕГ-ын ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани 2011 онд Женерал Метал Минералс ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Женерал Метал 
Минералс ХХК нь тус компанийн нэрийн өмнөөс лицензийн төлбөрийг төлж байсныг анхны нэгтгэлийн тайландаа 
компани тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа.  

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа шалгалтын актаарх торгуулийн төлбөрийг тусгасан ба нэгтгэл ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсэн тул хасч тохирууллаа. 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
СБДүүргийн татварын хэлтэст албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл ажлын явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж 
тохируулав.  
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Чигэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани тайландаа дутуу тайлагнасны улмаас 
анхны зөрүү үүссэн. Компани нэгтгэл ажлын явцал өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул нэмж 
тохирууллаа. 

8. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
СБДүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж 
тохируулав.  

9. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж 
тохируулав.  

10. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж 
тохируулав.  

11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн дүнг тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Завхан, Говь-Алтай, Дундговь аймгуудын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус аймгуудын 
ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дундговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус аймгийн 
ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын ЗДТГ, Завхан аймгийн 
Завханмандал сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулж тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав.  
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани хувь хүнд өгсөн хандив тусгасныг хасч тохирууллаа. 
 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 21-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 
шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-131. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5036933  Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

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

        380,191.3      361,038.9            19,152.4         17,231.4         36,383.8       397,422.7        397,422.7                         0.0  
 

1.1 Татвар, хураамж           17,197.2       20,025.8             (2,828.6)       15,174.1          12,345.5         32,371.3          32,371.3                         0.0  
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар                 218.5                     218.5                218.5            218.5                 218.5                           -    1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар            16,305.5       12,516.4                3,789.1             3,789.1         16,305.5            16,305.5                           -    2 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар                 673.2                     673.2                673.2             673.2                 673.2                           -    3 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 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 

         7,509.4              (7,509.4)       15,174.1           7,664.7        15,174.1            15,174.1                         0.0  4 

 1.2 Төлбөр          361,678.9      339,269.8            22,409.1             314.0         22,723.1       361,992.9        361,992.9                           -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр            25,403.7        2,994.6              22,409.1           22,409.1       25,403.7            25,403.7                           -    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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Б-131. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5036933  Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

          90,795.6       90,795.6                         -                 41.3                41.3         90,836.9            90,836.9                           -    
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

        116,744.6     116,744.6                         -               129.7              129.7      116,874.3          116,874.3                           -    
 

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  

        128,735.0  
             

128,735.0  
                       -               143.0              143.0      128,878.0          128,878.0                           -    

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр                             -                            -                         -                             -    
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

            1,213.0         1,743.3                (530.3)         1,743.3           1,213.0            2,956.3            2,956.3                           -    
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж           1,743.3              (1,743.3)         1,743.3            1,743.3              1,743.3                           -    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  

            1,213.0                  1,213.0             1,213.0          1,213.0              1,213.0                           -    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                 102.2                   -                    102.2                    -                102.2               102.2                102.2                           -    
 

1.6.1  Торгууль                 102.2                     102.2                102.2             102.2                 102.2                           -    8 

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

                    
1,980.6  

             
21,462.2  

        (19,481.6) 
           

22,400.0  
                 

2,918.4  
       24,380.6          24,380.6                           -    

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                       

360.6  
                   

360.6  
                       -    

                        
-    

                           
-    

             360.6                360.6                           -    
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

               360.6            360.6                         -        
              

360.6  
               360.6                           -    

 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
 

 2.2 Төлбөр              1,620.0       21,101.6          (19,481.6)       22,400.0           2,918.4         24,020.0          24,020.0                           -    
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Б-131. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5036933  Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

2.2.1  Газрын төлбөр                             -                            -                         -                             -    
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр              1,620.0         1,620.0                         -            2,918.4           2,918.4          4,538.4              4,538.4                           -    
 

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  

       19,481.6          19,481.6          19,481.6            19,481.6                           -    9 

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              8,460.0         2,000.0              6,460.0       (6,460.0)                    -              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              8,460.0         2,000.0              6,460.0        (6,460.0)                     -              2,000.0            2,000.0                           -    
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг              2,000.0         2,000.0                         -        
           

2,000.0  
            2,000.0                           -    

 

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              6,460.0                  6,460.0        (6,460.0)                       -                         -                             -    10 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-131. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5036933  Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

   Нийт дүн          390,631.9     384,501.1              6,130.8       33,171.4         39,302.2       423,803.3        423,803.3                         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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Б-131. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Сансарын геологи хайгуул” ХХК нь газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг, хувийн өмчит аж ахуй 
нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, Энхтайвны гудамж, Сэнтрал тауэр, 10 давхар, 1002 тоот өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

2. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

3. Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээсээ өсгөж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохируулсан ба НДЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын 
дүнг тохируулсан. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад уг төлбөрийг компанийн туслан гүйцэтгэгч 
компаниудаас төлсөн төлбөр болохыг компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсний компанийн 
дүнг нэмж тохируулсан. 
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсний дагуу ГЕГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

7. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан ч компани анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад уг 
төлбөрийг компанийн туслан гүйцэтгэгч компаниудаас төлсөн төлбөр болохыг компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгаж ирүүлсний компанийн дүнг тохируулсан. 
 

8. Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

9. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Дорноговь аймгийн ЗДТГ, 
Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумдаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумд өгсөн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 
хүлээн авсан дэмжлэгийг ЗГ энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад энэ ангиллаас хасч, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг хэсэгт нэмж 
тохируулсан. 
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Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 19-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-132. “Саусгоби сэндс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5084555  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

          
53,003,539.7  

     63,592,814.0     (10,589,274.3)    10,801,893.4  
                

213,322.7  
 63,805,433.1  

       
63,806,136.7  

                    (703.5) 
 

1.1 Татвар, хураамж 
          

44,028,795.1  
     54,453,745.6     (10,424,950.5)    10,727,239.5  

                
302,289.0  

 54,756,034.6  
       

54,756,034.6  
                          0.0  

 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар      10,419,975.5      12,727,781.5       (2,307,806.0) 
 

(2,307,806.0)      10,419,975.5      10,419,975.5                                   -    1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар           706,527.1           689,329.2              17,197.9             17,197.9           706,527.1           706,527.1                               -    2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар        1,509,804.6        1,481,999.8              27,804.8             27,804.8        1,509,804.6        1,509,804.6                               -    3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

                             -                              -    
                            

-    
                             -    

 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар                                                                   -                                   -    
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

    27,459,443.4      35,878,876.8      (8,419,433.4)     8,419,433.5                    0.1      35,878,876.9      35,878,876.9                               -    4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

       1,080,810.0           823,523.8            257,286.2           257,286.2        1,080,810.0        1,080,810.0                         0.0  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 

      2,852,234.5       2,852,234.5                           -              2,852,234.5        2,852,234.5                               -    
 

 1.2 Төлбөр        4,321,646.7         4,320,240.5                 1,406.2                   -               1,406.2     4,321,646.7        4,321,646.7                               -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

                             -                              -    
                            

-    
                             -    

 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

         110,810.2           109,404.0               1,406.2               1,406.2           110,810.2           110,810.2                               -    6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын                              -                                                                   -    
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Б-132. “Саусгоби сэндс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5084555  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

                             -                              -    
                            

-    
                             -    

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр        4,210,836.5       4,210,836.5                           -              4,210,836.5        4,210,836.5                               -    
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

            
4,653,097.9  

       4,818,534.3           (165,436.4) 
           

74,360.3  
                 

(90,372.5) 
   4,727,458.2  

         
4,728,161.8  

                    (703.6) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
               

4,634,219.5  
          

4,628,334.8  
             5,884.7               5,884.7        4,634,219.5  

            
4,634,219.5  

                           
0.0  

7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

           125,075.9          (125,075.9)          10,231.9      (114,844.0)            10,231.9             10,231.9                               -    8 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

           18,189.4            64,554.6           (46,365.2)          64,128.4          18,466.8             82,317.8             83,021.4                    (703.6) 9 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

                 689.0                  569.0                   120.0                  120.0                  689.0                  689.0                               -    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  
                              

-    
                   

293.6  
                 

(293.6) 
                 

293.6  
                               

-    
               293.6  

                     
293.6  

                             -    
 

1.6.1  Торгууль                    293.6                 (293.6)               293.6                    293.6                   293.6                               -    11 

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

         303,896.8         1,665,369.2       (1,361,472.4)           5,469.8   (1,356,002.6)        309,366.6           309,366.6                            0.0  
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
               

126,750.6  
       1,462,760.2       (1,336,009.6) 

                        
-    

           
(1,336,009.6) 

       126,750.6  
             

126,750.6  
                          0.0  

 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
                  

112,366.7  
             

112,366.7  
                         -                 112,366.7           112,366.7                               -    
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Б-132. “Саусгоби сэндс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5084555  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

                    
14,383.9  

               
14,383.8  

                        
0.1  

  
                              

0.1  
           14,383.9  

                 
14,383.9  

                             -    
 

2.1.3  Бусад            1,336,009.7       (1,336,009.7)    (1,336,009.7)                       -                     (0.0)                          0.0  12 

 2.2 Төлбөр           177,146.2          189,980.4             (12,834.2)               333.2        (12,501.0)        177,479.4           177,479.4                               -    
 

2.2.1  Газрын төлбөр           121,161.4          121,161.4                           -                 121,161.4           121,161.4                               -    
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр             11,463.6             11,796.8                 (333.2)               333.2               11,796.8             11,796.8                               -    13 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

                             -                              -    
                            

-    
                             -    

 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

           44,521.2             44,521.2                           -                   44,521.2             44,521.2                               -    
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

  
               

12,501.0  
             

(12,501.0) 
  

                   
(12,501.0) 

                      -    
                            

-    
                             -    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  

                        -                 9,428.6               (9,428.6)            1,936.6          (7,492.0)            1,936.6               1,936.6                               -    
 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж                   275.0                 (275.0)              155.0             (120.0)                 155.0                  155.0                               -    14 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

              9,153.6             (9,153.6)            1,781.6          (7,372.0)              1,781.6              1,781.6                               -    14 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
                              

-    
                          

-    
                         -      

                               
-    

                      -    
                            

-    
                             -    

 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг                               -                              -                            -                                 -    
 

 2.5 Бусад                          -               3,200.0               (3,200.0)            3,200.0                       -               3,200.0               3,200.0                               -    11 

2.5.1  Торгууль                 3,200.0              (3,200.0)            3,200.0                 3,200.0               3,200.0                               -    
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал           704,985.6        969,558.8           (264,573.2)          55,992.7      (202,642.3)        760,978.3           766,916.5                   (5,938.2) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  
               

121,950.0  
           

125,745.0  
             (3,795.0) 

             
3,795.0  

                               
-    

       125,745.0  
             

125,745.0  
                             -    

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

          121,950.0          125,745.0              (3,795.0)            3,795.0             125,745.0           125,745.0                               -    15 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг           583,035.6          843,813.8           (260,778.2)          52,197.7      (202,642.3)        635,233.3           641,171.5                   (5,938.2) 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                 3,600.0              (3,600.0)            2,500.0          (1,100.0)              2,500.0               2,500.0                               -    16 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг             232,262.9          (232,262.9)          35,037.5      (191,387.2)            35,037.5             40,875.7              (5,838.2) 16 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               20,100.0            (20,100.0)          20,000.0               20,000.0             20,100.0                     (100.0) 16 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                               -                              -    
                            

-    
                             -    
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Б-132. “Саусгоби сэндс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5084555  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг           583,035.6             38,370.0            544,665.6       (182,536.8)        362,128.8           400,498.8          400,498.8                               -    16 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг             549,480.9          (549,480.9)        177,197.0      (372,283.9)          177,197.0           177,197.0                          0.0  16 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                               -                              -                            -                                 -    
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                               -                              -                            -                                 -    
 

   Нийт дүн      54,012,422.1       66,227,741.9     (12,215,319.8)    10,863,355.9   (1,345,322.2)  64,875,778.0     64,882,419.7                   (6,641.7)   

               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      6,641.7               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                          6,641.7 
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Б-132. “Саусгоби сэндс” ХХК  
 
Товч танилцуулга 

“Саусгоби сэндс” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Баян-Овоо, Номгон, Ноён сумдад нүүрс олборлох 
ашиглалтын 3, Дорноговь аймгийн Өлзийт, Манлай сумдад; Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Цогтцэций, 
Баяндалай, Баян-Овоо, Номгон, Гурвантэс, Ханбогд, Ноён сумдад хайгуулын 12 лицензтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  
Тус компанийн оффис СБДүүрэг, 1-р хороо Чингэсийн өргөн чөлөө-15 Моннис цамхаг 10 давхарт байрлаж 
байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани НӨАТ-ын авлагаас ААНОАТ-т 
2,307,806 мянган төгрөгийг суутгаж төлснийг нэмж ирүүлсэн байсан ба тухайн дүн нь ЗГ-т мөнгөөр 
төлөгдсөн дүн биш тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани уг татварыг дутуу тусгаснаас 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани уг татварыг дутуу тусгаснаас 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани НӨАТ-ын авлагаас 
АМНАБХТЗТ-т 8,419,433.4 мянган төгрөгийг суутгаж төлснийг нэмж ирүүлсэн байсан ба тухайн дүн нь 
ЗГ-т мөнгөөр төлөгдсөн дүн биш тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани уг төлбөрийг дутуу тусгажж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани уг хураамжийг дутуу тусгаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайландаа уг хураамжийг тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан 
дүнгээ бууруулж ирүүлснийг компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн ЗГ-ын байгууллагуудаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. Мөн компанийн МҮХАҮТ-д төлсөн хураамж нь ТББ-д төлсөн хураамж тул компанийн 
дүнгээс хасч тохируулсан.  

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 

компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж 
тохируулсан ба тухайн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын байгууллагуудаас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. Харин ЦЭГ, СББ-ийн татварын хэлтэс, ГХЯ-наас 
703,6 мянган төгрөгийн дүн баталгаажиж ирээгүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 

10. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд уг хураамжийг ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж 
ирүүлсэн тул уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  

11. Торгууль 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ГИХАЭГ, МХЕГ, Өмнөговь 
аймгийн Төрийн сангаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

12. Бусад   

Компани энэ ангилалд ХХОАТ-аа тайлагнаж ирүүлсэн ба энэ нь манай нэгтгэл тайланд хамаарах 
мөнгөн урсгал биш учир компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ уг төлбөрийг дутуу тусгаж 
ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

ирүүлсний дагуу ТЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

14. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж 
ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Уг мэпээллийн дагуу Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, 
Сэврэй, Ноён сумдаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

15. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн. Уг төлбөрийг ЗГ дутуу тусгаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр 
Өмнөговь аймгийн Төрийн сангаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

16. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол уг мэдээлэлд үндэслэн СХГ-ҮЭХ, ГИХАЭГ-уудаас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан болно. 
 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол уг мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Овоот толгойн 
цэргийн ангиас  компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан болно. 
Шивээ хүрэнгийн гаалийн газраас компанийн тайлагнасан дүнг хүлээн зөвшөөрөөгүй тул 
шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол уг мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан болно. Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад сумаас компанийн тайлагнасан 100.0 мянган төгрөгийг аваагүй гэж ирүүлснээр 
шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ илүү, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг нэмж тохируулсан бол 
Өмнөговь аймгийн сумдаас баталгаажуулж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Мөн иргэдэд өгсөн хандивыг компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан болно. Компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн сумдаас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 17-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Компанийн тайлагнасан яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 703.6 мянган төгрөг, 
Шивээ хүрэнгийн гаальд агсан хандив дэмжлэгүүд баталгаажаагүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн.  
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

        

 

2108291  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

       4,457,934.0       4,048,387.3               409,546.7       (263,114.2)      146,432.5      4,194,819.8      4,194,819.8                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж        4,452,687.6       4,020,321.5               432,366.1       (285,450.2)      146,915.9      4,167,237.4      4,167,237.4                           -    
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар         3,910,306.4       3,624,856.2               285,450.2       (285,450.2)       3,624,856.2      3,624,856.2                           -    1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар                3,496.8              2,953.6                     543.2                543.2             3,496.8             3,496.8                           -    2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар              61,805.1            60,855.1                     950.0                950.0           61,805.1            61,805.1                           -    3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

                           -                              -                           -                             -    
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар                          -                            -                              -                           -                             -    
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                              -                           -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

                   
225,563.3   

              
165,235.0   

              60,328.3    
              

60,328.3  
             

225,563.3  
            

225,563.3  
                         -    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 

                   
251,516.0   

              
166,421.6   

              85,094.4    
              

85,094.4  
             

251,516.0  
            

251,516.0  
                         -    5 

 1.2 Төлбөр  
                      

4,440.0   
                 

2,592.0   
                1,848.0  

                
(2,592.0) 

                 
(744.0) 

                
1,848.0  

                
1,848.0  

                         -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -        
                        

-    
                       -                             -    
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2108291  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

              4,212.0              2,592.0                   1,620.0           (2,592.0)          (972.0)            1,620.0              1,620.0                           -    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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

                           -        
                        

-    
                       -                             -    

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
                         

228.0   
                    228.0    

                  
228.0  

                   
228.0  

                  
228.0  

                         -    7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

                         
806.4   

                
25,473.8   

             (24,667.4) 
               

24,928.0  
                  

260.6  
               

25,734.4  
              

25,734.4  
                         -    

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                   290.2                  29.6                     260.6                260.6                290.2                290.2                           -    8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

                           -        
                        

-    
                       -                             -    

 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

                         
484.2   

                
25,429.2   

             (24,945.0) 
               

24,945.0  
  

               
25,429.2  

              
25,429.2  

                         -    9 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

                           
32.0   

                      
15.0   

                    17.0  
                    

(17.0) 
  

                     
15.0  

                    
15.0  

                         -    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                             -        
                        

-    
                       -                             -    
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2108291  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

                     
83,053.3   

              
184,752.0   

           (101,698.7) 
                 

9,556.4  
             

(92,142.3) 
               

92,609.7  
              

92,609.7  
                        0.0  

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                      

1,011.1   
                

97,353.4   
             (96,342.3) 

                 
4,200.0  

             
(92,142.3) 

                
5,211.1  

                
5,211.1  

                         -    
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -        
                        

-    
                       -                             -    

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

              1,011.1              5,211.0                  (4,199.9)            4,200.0                  0.1             5,211.1              5,211.1                           -    11 

2.1.3  Бусад               92,142.4                (92,142.4)        (92,142.4)                       -                           -                             -    12 

 2.2 Төлбөр  
                     

23,714.9   
                

27,142.9   
               (3,428.0) 

                 
3,428.0  

                       
-    

               
27,142.9  

              
27,142.9  

                        0.0  
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
                     

23,714.9   
                

23,714.9   
                      0.0  

                     
16.0  

                    
16.0  

               
23,730.9  

              
23,730.9  

                        0.0  13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    
                      

16.0   
                   (16.0) 

                 
3,412.0  

               
3,396.0  

                
3,412.0  

                
3,412.0  

                         -    
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

  
                 

1,762.0   
               (1,762.0)   

              
(1,762.0) 

                        
-    

                       -                             -    14 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

  
                 

1,650.0   
               (1,650.0)   

              
(1,650.0) 

                        
-    

                       -                             -    15 

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           58,327.3            60,255.7                  (1,928.4)            1,928.4                    -             60,255.7           60,255.7                           -    
 

2.5.1  Торгууль              58,327.3            60,255.7                  (1,928.4)            1,928.4             60,255.7           60,255.7                           -    16 

 3. Бусад төлбөр ба зардал              15,000.0            59,035.5                (44,035.5)           31,395.5       (12,640.0)          46,395.5           46,395.5                           -    
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа                           -                1,625.0                  (1,625.0)            1,625.0                     -                1,625.0             1,625.0                           -    
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн  
             1,625.0                  (1,625.0)            1,625.0               1,625.0              1,625.0                           -    17 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг              15,000.0             57,410.5                (42,410.5)         29,770.5      (12,640.0)          44,770.5           44,770.5                           -    
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Б-133. “Сентерра гоулд Монголиа” 
ХХК       

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

        

 

2108291  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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              15,000.0                   15,000.0         (15,000.0)                       -                           -                             -    18 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

           37,920.0                (37,920.0)          25,280.0      (12,640.0)          25,280.0           25,280.0                           -    18 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               4,000.0                  (4,000.0)            4,000.0               4,000.0             4,000.0                           -    18 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

           15,490.5                (15,490.5)          15,490.5             15,490.5           15,490.5                           -    18 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                              -                           -                             -    
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                              -                           -                             -    
 

   Нийт дүн         4,555,987.3       4,292,174.8               263,812.5       (222,162.3)        41,650.2      4,333,825.0      4,333,825.0                          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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Б-133. “Сентерра гоулд Монголиа” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Сентерра гоулд Монголиа” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Ерөө, Хонгор сумдад алт, барилыгн материал 
олборлох ашиглалтын 7, Сэлэнгэ, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын сумдад хайгуулын 20-н лицензтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис ЧД, 1-р хороо, Бодьцамхагийн 12-р давхарт байрлаж байна. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлснээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-
ын дүнг хасч тохируулсан. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь илүү тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс 
хасч тохируулсан. ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг хасч тохируулсан. 
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлснээс анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу 
АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

10. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ илүү тайлагнаж ирүүлснээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
ЗГ-ын дүнг хасч тохируулсан. 
 

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлснээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-
ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

12. Бусад   

Компани энэ ангилалд ХХОАТ-аа тайлагнаж ирүүлсэн ба энэ  нь манай нэгтгэл тайланд хамаарах дүн 
биш тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж 
тохируулсан. Уг мэдээлэд үндэслэн Дорнод, Сүхбаатар аймгуудаас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

14. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад өмнө тайлагнасан 
дүнгээ хасч ирүүлснээр компанийн дүнг хасч тохируулав. 
 

15. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад өмнө тайлагнасан 
дүнгээ хасч ирүүлснээр компанийн дүнг хасч тохируулав. 
 

16. Торгууль 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлснээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба уг 
мэдээлэлд үндэслэн ТЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-йн дүнг нэмж 
тохируулсан. 
 

17. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсний дагуу, компанийн тайлагнасан 
дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

18. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр ба уг мэдээлэд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, 
Сүхбаатар аймгийн Цагаан-Овоо сумдын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар 
ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр ба уг мэдээлэд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн 
Түвшинширээ сумын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 15-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-134. “Си Өү Эй Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5261198  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

           66,234.9      424,519.5        (358,284.6)                     -      (358,284.6)        66,234.9          66,234.9                           -      

1.1 Татвар, хураамж            33,375.4         391,659.7        (358,284.3)                       -      (358,284.3)        33,375.4          33,375.4                           -      

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар               3,314.4           83,086.4            (79,772.0)       (79,772.0)        3,314.4           3,314.4                         0.0  
 

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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

         291,264.5          (291,264.5)     (291,264.5)                     -                         -                             -      

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

           30,061.0          17,308.8              12,752.2           12,752.2        30,061.0         30,061.0                           -      

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 

                           -                            -                         -                             -      

 1.2 Төлбөр                          -             20,504.3          (20,504.3)                   -        (20,504.3)                     -                         -                             -      

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -                             -      



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-134. “Си Өү Эй Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5261198  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

                           -                            -                         -                             -      

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             20,504.3            (20,504.3)        (20,504.3)                     -                         -                             -      

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

           32,859.5          12,355.5            20,504.0                       -           20,504.0         32,859.5          32,859.5                           -      

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж             31,009.5          12,000.0              19,009.5           19,009.5        31,009.5        31,009.5                           -      

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

                           -                            -                         -                             -      

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

             1,850.0                  1,850.0             1,850.0          1,850.0          1,850.0                           -      

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

                355.5                 (355.5)           (355.5)                     -                         -                             -      

 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  

           10,000.0          97,854.3          (87,854.3)                      -        (87,854.3)        10,000.0          10,000.0                           -      

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар                          -               2,054.7             (2,054.7)                    -          (2,054.7)                     -                         -                             -      
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Б-134. “Си Өү Эй Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5261198  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -      

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

             2,054.7              (2,054.7)       (2,054.7)                     -                         -                             -      

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -      

 2.2 Төлбөр             10,000.0           94,549.6          (84,549.6)                    -         (84,549.6)        10,000.0          10,000.0                           -      

2.2.1  Газрын төлбөр             10,000.0           10,000.0                         -           10,000.0        10,000.0                           -      

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр               8,000.0              (8,000.0)         (8,000.0)                     -                         -                             -      

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

                           -                            -                         -                             -      

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

          10,000.0            (10,000.0)       (10,000.0)                     -                         -                             -      

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр   

           66,549.6            (66,549.6)       (66,549.6)                     -                         -                             -      

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  

                       -              1,250.0             (1,250.0)                      -          (1,250.0)                     -                         -                             -      

2.3.1 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

             1,250.0              (1,250.0)         (1,250.0)                     -                         -                             -      

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             44,750.0         294,772.0        (250,022.0)                       -     (250,022.0)        44,750.0          44,750.0                           -      

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа             44,750.0         180,520.0        (135,770.0)                        -      (135,770.0)        44,750.0          44,750.0                           -      

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

           44,750.0       180,520.0          (135,770.0)     (135,770.0) 
         

44,750.0  
          

44,750.0  
                         -      

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                          -         114,252.0        (114,252.0)                      -      (114,252.0)                     -                         -                             -      

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -      

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -      



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-134. “Си Өү Эй Эл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5261198  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг           100,000.0          (100,000.0)     (100,000.0)                     -                         -                             -      

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -      

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               6,252.0              (6,252.0)         (6,252.0)                     -                         -                             -      

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -      

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               8,000.0              (8,000.0)         (8,000.0)                     -                         -                             -      

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -      

   Нийт дүн           120,984.9         817,145.8        (696,160.9)                       -       (696,160.9)      120,984.9        120,984.9                       (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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Б-134. “Си Өү Эй Эл” ХХК  
 
Товч танилцуулга 

“Си Өү Эй Эл” ХХК нь Дорноговь аймгийн Мандах, Хөвсгөл сумдын нутагт нүүрс олборлох ашиглалтын нэг, 
хайгуулын хоёр лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис БЗД, Хурд интернэшнлийн байранд байрлаж байна. 
Компани Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлсэн ч ЗГ-ын дүнгээс зөрүүтэй байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад бүх мөнгөн урсгалаа ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж тайлагнаж  ирүүлсэн тул 
компанийн дүнг тохируулсан болно. 
Òîäðóóëãà: 

Тайлангаа ирүүлэхийг хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 
09-нд авсан болно. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Нэгтгэл тайланд компани тайлангаа ирүүлэхдээ бүх дүнг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлсэн тул энэ 
компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-135. “Си Си И Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5460093  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

                        -    
           

130,740.9  
      (130,740.9)        130,740.9                         -         130,740.9        130,740.9                         0.0  

 

1.1 Татвар, хураамж                         -          130,740.9        (130,740.9)        130,740.9                        -         130,740.9        130,740.9                         0.0  
 

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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

       130,740.90          (130,740.9)        130,740.9           130,740.9       130,740.9                         0.0  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  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-135. “Си Си И Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5460093  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  

                              
-    

                          
-    

                       -    
                        

-    
                           

-    
                    -                         -                             -    

 

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  

                              
-    

                          
-    

                       -    
                        

-    
                           

-    
                    -                         -                             -    

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                              

-    
                          

-    
                       -    

                        
-    

                           
-    

                    -                         -                             -    
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5460093  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

                           -                            -                         -                             -    
 

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)            5,200.0             5,100.0            5,200.0            5,200.0                           -    
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  
                              

-    
                   

100.0  
              (100.0)              200.0                100.0               200.0           200.0                           -    

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

  100                (100.0)               200.0                100.0                200.0              200.0                           -    2 

 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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
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Б-135. “Си Си И Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5460093  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг  
                           -                            -                         -                             -    

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -               5,000.0             5,000.0             5,000.0           5,000.0                           -    3 

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                          -           130,840.9        (130,840.9)      135,940.9             5,100.0       135,940.9        135,940.9                         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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Б-135. “Си Си И Эм”  
 
Товч танилцуулга 

“Си Си И Эм” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Номгон, Ханхонгор Хатанбулаг сумдад хайгуулын нэг 
лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, Энх тайвны өргөн чөлөө, Санкт Петербург төв, 201 тоот өрөөнд байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад “Си Си И Эм” ХХК-ийн төлбөрийг салбар компани болох "Эф Эм Ай" ХХК төлсөн 
тухай компани дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн тул, АМГ-аас тухайн дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-
ын дүнг тохируулсан. 
 

2. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тусгаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээсээ илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэний дагуу 
компанийн дүнг нэмж, уг мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумаас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

3. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүсч байсан. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Баян-
Овоо сумаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд дахин хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 
холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-136. “Си Си Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5044804  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

        531,912.6                      -    
 

                        -             531,912.6       531,912.6        531,912.6                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж         530,307.6                     -            530,307.6                          -             530,307.6       530,307.6        530,307.6                           -    
 

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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

        529,977.6              529,977.6              529,977.6       529,977.6          529,977.6                           -    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 

               330.0                     330.0                    330.0              330.0                 330.0                           -    1 

 1.2 Төлбөр  
                            

5.0  
                          

-    
                    5.0                          -    

                         
5.0  

                  
5.0  

                  5.0                           -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-136. “Си Си Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5044804  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
                             

5.0  
                       5.0                        5.0                  5.0                     5.0                           -    1 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

                    
1,400.0  

                          
-    

            1,400.0                          -    
                 

1,400.0  
          1,400.0            1,400.0                           -    

 

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  

            1,400.0                  1,400.0                 1,400.0           1,400.0              1,400.0                           -    1 

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                 200.0  
                          

-    
                200.0                          -                    200.0               200.0                200.0                           -    

 

1.6.1  Торгууль  
               200.0  

                   200.0                    200.0              200.0                 200.0                           -    1 

 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                             -                            -                         -                             -    
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Б-136. “Си Си Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5044804  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

                           -                            -                         -                             -    
 

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              5,200.0                   -                5,200.0              (5,200.0)                         -                        -                         -                             -    
 

 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              5,200.0                     -                5,200.0              (5,200.0) 
                           

-    
                    -                         -                             -    

 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -    
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд  Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
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Б-136. “Си Си Эм” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5044804  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг  
                           -                            -                         -                             -    

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг              5,200.0                  5,200.0             (5,200.0)                       -                         -                             -    2 

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          537,112.6                      -            537,112.6              (5,200.0)         531,912.6       531,912.6        531,912.6                           -    
 

              

               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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Б-136. “Си Си Эм” ХХК  
 
Товч танилцуулга 

“Си Си Эм” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын нутагт хайгуулын нэг лицензтэйгээр үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 1-р дөчин мянгатын 23-19 тоотод байрлаж байна. 
Компани Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүү үүсч байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад тайлангаа ирүүлэх тухай албан тоотыг компанид хүргүүлсний дагуу компани 
бүх мөнгөн урсгалаа ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан 
болно. 

2. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайланд “Си Си И Эм” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-т өгсөн мөнгөн 
хандивыг уг компанид андуурч тайлагнаж ирүүлсэн байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ-аас 
ирүүлсэн анхны тайланд тусгагдсан ЗГ-ын дүнгүүдийн дэлгэрэнгүй жагсаалтад үндэслэн З.Г-ын 
дүнгээс хасч тохируулав. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлангаа ирүүлэхийг хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар сарын 31-нд илгээж, хариуг 09 
дүгээр сарын 26-нд авсан болно. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Нэгтгэл тайланд компани тайлангаа ирүүлэхдээ бүх дүнг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлсэн тул энэ 
компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-137. “Си Эм Кэй Ай” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5288703  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

        151,582.9       193,407.4          (41,824.5)         29,523.8           (12,300.7)      181,106.7    181,106.7                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж            118,471.6       129,053.8          (10,582.2)                    -             (10,582.2)      118,471.6   118,471.6                           -    
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар                 3,856.3           3,764.6                     91.7                      91.7        3,856.3        3,856.3                           -    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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

             74,149.0       101,325.0            (27,176.0)            (27,176.0)        74,149.0      74,149.0                           -    2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

               1,080.6           1,182.5                 (101.9)                 (101.9)          1,080.6        1,080.6                           -    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 

             39,385.7         22,781.7              16,604.0               16,604.0         39,385.7      39,385.7                           -    4 

 1.2 Төлбөр              24,101.7         53,328.6          (29,226.9)         29,226.9                         -           53,328.6      53,328.6                           -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  

              24,101.7         24,255.0                 (153.3)               153.3    
         

24,255.0  
    24,255.0                           -    5 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр           29,073.6            (29,073.6)          29,073.6           29,073.6      29,073.6                           -    6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

                           -                            -    
                     

-    
                         -    
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Б-137. “Си Эм Кэй Ай” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5288703  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  

               9,009.6         11,025.0             (2,015.4)              296.9            (1,718.5)           9,306.5        9,306.5                           -    
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                 9,009.6         10,728.1              (1,718.5)              (1,718.5)         9,009.6        9,009.6                           -    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  

              296.9                 (296.9)               296.9                296.9         296.9                           -    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  

             29,844.0                      -              29,844.0         (29,073.0)                 771.0               771.0           771.0                           -    
 

 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                           -    9 

2.1.3  Бусад                               -                            -                     -                             -    
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Б-137. “Си Эм Кэй Ай” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5288703  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр               29,505.0                     -              29,505.0        (29,073.0)                 432.0               432.0           432.0                           -    
 

2.2.1  Газрын төлбөр                     432.0                     432.0                    432.0             432.0           432.0                           -    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  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                 29,073.0                29,073.0         (29,073.0)                       -                     -                             -    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  

                              
-    

                          
-    

                       -    
                        

-    
                           

-    
                    -    

                     
-    

                         -      

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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                     -                             -      
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Б-137. “Си Эм Кэй Ай” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5288703  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 
өгсөн 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                      -                             -      

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                      -                             -      

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                     -                             -      

   Нийт дүн             181,426.9        193,407.4          (11,980.5)               450.8            (11,529.7)      181,877.7    181,877.7                           -      

 
               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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Б-137. “Си Эм Кэй Ай” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Си Эм Кэй Ай” ХХК нь Хэнтий аймгийн Дархан суманд жонш олборлох хайгуулын хоёр лицензтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис БГБ-ийн 7-р хороо, 4-р хороолол, АОС 13-2 тоотод байрлаж байна. 
Компани Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган анхны 
тайлагнасан дүнгээ нэмэгдүүлж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган анхны 
тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрГаалийн албан 
татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган анхны 
тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган анхны 
тайлагнасан дүнгээ нэмэгдүүлж ирүүлснээр компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан.  

5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн ба тухайн 
мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүн дээр нэмж тохируулсан.  

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ орон нутагт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 
хэсэгт тайлагнасан байсныг тухайн ангиллаас хасч дээрх ангилалд шилжүүлэн тохируулсан. 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган анхны 
тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

8. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлснээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад ХХҮГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн ба тухайн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-
ын дүн дээр нэмж тохируулсан. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан, компани тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган тухайн татварыг тайлагнаж ирүүлсэн ба уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 

10. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнасан, компани тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган тухайн төлбөрийг тайлагнаж ирүүлсэн ба уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 13-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 19-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-138. “Синчи Ойл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2588617  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

        457,988.40                      -            457,988.4                       -             457,988.4       457,988.4        457,988.4                           -    
  

1.1 Татвар, хураамж         453,436.80                       -            453,436.8                        -             453,436.8       453,436.8        453,436.8                           -      

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар             6,439.10                  6,439.1                 6,439.1         6,439.1              6,439.1                           -      

1.1.2  Гаалийн албан татвар              6,938.30                  6,938.3                  6,938.3           6,938.3              6,938.3                           -    . 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар            47,620.70                47,620.7                47,620.7         47,620.7            47,620.7                           -      

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

                           -                            -                         -                             -    
  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар          370,887.70              370,887.7             370,887.7       370,887.7          370,887.7                           -      

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

                       
480.80  

                   480.8    
                     

480.8  
              

480.8  
               480.8                           -    

  

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 

         21,070.20                21,070.2               21,070.2         21,070.2            21,070.2                           -    
  

 1.2 Төлбөр  
                              

-    
                          

-    
                       -    

                        
-    

                           
-    

                    -                         -                             -    
  

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -                             -    
  

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-138. “Синчи Ойл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2588617  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр                             -                            -                         -                             -      

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

                     
846.00  

                          
-    

                846.0  
                        

-    
                    

846.0  
             846.0                846.0                           -    

  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                 146.00                     146.0                    146.0             146.0                 146.0                           -      

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

                           -                            -                         -                             -    
  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

               700.00                     700.0                    700.0             700.0                 700.0                           -    
  

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             3,705.60                      -                3,705.6                       -                 3,705.6            3,705.6            3,705.6                           -      

1.6.1  Торгууль             3,705.60                  3,705.6                 3,705.6          3,705.6              3,705.6                           -      

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

           3,085.40                      -                3,085.4                        -                 3,085.4            3,085.4            3,085.4                           -    
  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар             2,653.40                       -                2,653.4                        -                 2,653.4            2,653.4            2,653.4                           -    
  

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар              1,262.00                  1,262.0                 1,262.0           1,262.0              1,262.0                           -    
  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

                    
1,391.40  

                1,391.4    
                  

1,391.4  
           

1,391.4  
            1,391.4                           -    

  

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-138. “Синчи Ойл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2588617  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр                432.00                      -                    432.0                        -                    432.0               432.0                432.0                           -    
  

2.2.1  Газрын төлбөр                432.00                     432.0                    432.0           432.0                 432.0                           -    
  

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 
 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                500.00                      -                    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                 500.00                      -                    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  

               500.00                     500.0                    500.0             500.0                 500.0                           -    
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702 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-138. “Синчи Ойл” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2588617  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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         461,573.80                      -            461,573.8                        -             461,573.8       461,573.8        461,573.8                           -    
  

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

 

Б-138. “Синчи Ойл” ХХК  
 
Товч танилцуулга 

“Синчи Ойл” ХХК нь Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт олборлолт хийх ашиглалтын нэг лицензтэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис ЧД, 5-р хороо, (Их тойруу, Тасганы овооны хажууд) байрлаж байна. 
Компани Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүү үүсгэж байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад компани руу тайлангаа ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу компанийн бүх 
мөнгөн урсгал ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлэгдэж ирсэн тул компанийн дүнг тохируулсан болно. 
Òîäðóóëãà: 

Тайлангаа ирүүлэхийг хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээж, хариуг 10 
дугаар сарын 11-нд авсан болно. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Нэгтгэл тайланд компани тайлангаа ирүүлэхдээ бүх дүнг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлсэн тул энэ 
компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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704 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-139. “Сод газар” ХХК 
      

№ 

5031974  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

         121,212.1         136,825.1           (15,613.0)        18,350.0              2,737.0       139,562.1        139,562.1                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж         115,494.4        130,515.7           (15,021.3)                     -            (15,021.3)      115,494.4        115,494.4                           -    
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар               4,116.1            1,841.3                 2,274.8               2,274.8             4,116.1          4,116.1                           -    1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар               2,446.1            2,446.2                      (0.1)                   (0.1)            2,446.1           2,446.1                           -    
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар               5,137.0            5,137.0                          -                   5,137.0           5,137.0                           -    
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

           92,725.5        110,021.4             (17,295.9)          (17,295.9)          92,725.5        92,725.5                           -    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 

          11,069.7           11,069.8                      (0.1)                    (0.1)          11,069.7         11,069.7                           -    
 

 1.2 Төлбөр                      8.5                       -                         8.5                   -                       8.5                    8.5                  8.5                           -    
 

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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№ 

5031974  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдэгдээгүй 

зөрүү  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
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                      8.5                          8.5                      8.5                    8.5                 8.5                           -    3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

                   
1,674.6   

                         
-     

            1,674.6  
           

18,350.0  
              

20,024.6  
       20,024.6          20,024.6                           -    

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                     24.6                        24.6                     24.6                  24.6                24.6                           -    4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

             1,650.0                   1,650.0         18,350.0            20,000.0           20,000.0         20,000.0                           -    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               4,034.6            6,309.4              (2,274.8)                     -             (2,274.8)           4,034.6            4,034.6                           -    
 

1.6.1  Торгууль               4,034.6            6,309.4               (2,274.8)            (2,274.8)            4,034.    4,034.6                           -    
 

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

                      
448.2   

              
1,114.9   

              (666.7) 
                 

797.7  
                    

222.3  
          1,245.9            1,337.2                     (91.3) 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                      

348.2   
                  

225.9   
                122.3  

                        
-    

                    
122.3  

             348.2  
              

348.2  
                         -    

 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

                348.2               225.9                    122.3                  122.3                348.2            348.2                           -    6 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
 

 2.2 Төлбөр                          -                 889.0                 (889.0)             797.7                        -                 797.7              889.0                     (91.3) 
 

2.2.1  Газрын төлбөр                889.0                  (889.0)             797.7                  797.7              889.0                    (91.3) 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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5031974  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
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зөрүү  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
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  

                      
100.0   

                         
-     

                100.0  
                        

-    
                    

100.0  
             100.0  

              
100.0  

                         -    
 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж                             -                            -                         -                             -    
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

                 100.0                      100.0                  100.0                100.0              100.0                           -    8 

 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  
                         

50.0   
            

12,257.1   
        (12,207.1) 

             
3,157.1  

                  
(100.0) 

          3,207.1          12,157.1               (8,950.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа                          -              1,502.1              (1,502.1)          1,502.1                         -              1,502.1            1,502.1                           -    
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

           1,502.1               (1,502.1)          1,502.1               1,502.1       1,502.1                           -    9 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                    50.0          10,755.0           (10,705.0)          1,655.0              (100.0)           1,705.0          10,655.0               (8,950.0) 
 

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             8,950.0               (8,950.0)                         -             8,950.0               (8,950.0) 10 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                    50.0            1,805.0               (1,755.0)          1,655.0               (100.0)            1,705.0           1,705.0                           -    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           121,710.3     150,197.1           (28,486.8)        22,304.8             2,859.3       144,015.1        153,056.4               (9,041.3) 
  

               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      9,041.3         ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                              9,041.3 
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Б-139. “Сод газар” ХХК  

 
Товч танилцуулга 

“Сод газар” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Тайшир, Дорнод аймгийн Матад, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Сүхбаатар 
аймгийн Сүхбаатар, Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх, Хатанбулаг, Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Өмнөговь 
аймгийн Баяндалай, Хүрмэн, Өвөрхангай аймгийн Богд сумдад хайгуулын 11-н лицензтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Шүрэн төвийн 5-н давхарт байрлаж байна. 
Компани Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн татварын хяналт шалгалтаар 
төлсөн 2,274.8 мянган төгрөгийг СХБ-ийн татварын хэлтсээс ААНОАТ-т суутган шилжүүлсэн ба тухайн 
дүнг компани торгууль хэсэгт тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн торгууль хэсэгт тайлагнасан дүнг хасч, ААНОАТ хэсэгт нэмж тохируулсан болно. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тусгасан ч компани илүү тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх тайлагнасан дүнгээ 
бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Компанийн тайлагнаж ирүүлсэн дүнгээс 
ЗГ-ын дүн 1,307.2 мянган төгрөгөөр их байсан нь ханшийн зөрүү учир ЗГ-ын дүнд үндэслэн компанийн 
дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

3. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүй учир анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

4. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүй учир анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүй учир анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс илүү дүнгээр тайлагнаж 
ирүүлсэн тул уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулж,  АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тусгаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ 
өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

7. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсний дагуу НГА-наас компанийн тайлагнасан дүнгүүдийг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан ба компанийн тайлагнасан 91.3 мянган төгрөгийг манай 
дансанд ороогүй байна гэж хариу ирүүлснээр шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 

8. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаж ирүүлсэн ч компани тайлагнаагүй учир анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

9. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсний дагуу Говь-Алтай аймгийн Тайшир, Дорнод аймгийн Матад, 
Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх, Хатанбулаг, Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох  зэрэг сумдын ЗДТГ-аас 
компанийн тайлагнасан дүнгүүдийг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан болно. 
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10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани НГА-нд өгсөн хандив гэж дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсний дагуу НГА-нд компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулах хүсэлт хүргүүлсний ба НГА-наас уг компаниас тухайн хандивыг 
аваагүй гэж хариу ирүүлсэн учир шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу дүнгээр тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсний дагуу Говь-
Алтай аймгийн Тайшир, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумдын ЗДТГ-
аас компанийн тайлагнасан дүнгүүдийг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан болно. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 12-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Компанийн тайлагнасан дүнгүүдээс Нийслэлийн ГА-нд өгсөн хандив, дэмжлэг болон, үйлчилгээний хураамж 
болох 9,041.3 мянган төгрөг баталгаажаагүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үлдсэн.  
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Б-140. “Сонор трейд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2590565  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

         340,184.0        317,159.2             23,024.8         3,250.0           26,274.8       343,434.0        343,434.0                           -    
 

1.1 Татвар, хураамж          330,626.2        311,124.2             19,502.0                     -             19,502.0       330,626.2        330,626.2                           -    
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар              91,940.1           83,151.0                 8,789.1               8,789.1           91,940.1            91,940.1                           -    1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар             37,711.6          34,331.8                 3,379.8               3,379.8           37,711.6            37,711.6                           -    2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

         182,020.6        182,020.6                          -               182,020.6          182,020.6                           -    
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

             3,237.7             3,237.7                          -                   3,237.7              3,237.7                           -    
 

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 

           15,716.2            8,383.1                 7,333.1               7,333.1           15,716.2            15,716.2                           -    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  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-140. “Сонор трейд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2590565  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
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  

                   
2,385.6   

              
6,035.0   

           (3,649.4) 
             

3,250.0  
                  

(399.4) 
          5,635.6            5,635.6                           -    

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                             -                            -                         -                             -    
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

  
                

3,250.0   
            (3,250.0) 

               
3,250.0  

             3,250.0              3,250.0                           -    4 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

                     
2,385.6   

                
2,785.0   

               (399.4)   
                    

(399.4) 
           2,385.6              2,385.6                           -    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  
                   

7,172.2   
                         

-     
            7,172.2  

                        
-    

                 
7,172.2  

          7,172.2            7,172.2                           -    
 

1.6.1  Торгууль               7,172.2                   7,172.2               7,172.2             7,172.2              7,172.2                           -    
 

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

                 
20,965.5   

              
9,344.5   

          11,621.0  
                        

-    
              

11,621.0  
       20,965.5          20,965.5                           -    

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                 

11,620.9   
                         

-     
          11,620.9  

                        
-    

              
11,620.9  

       11,620.9          11,620.9                           -    
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар           11,184.8                 11,184.8             11,184.8           11,184.8            11,184.8                           -    6 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

                        
436.1   

                   436.1    
                     

436.1  
              436.1                 436.1                           -    7 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
 

 2.2 Төлбөр                                                       0.1                                                             9,344.6            9,344.6                           -    
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Б-140. “Сонор трейд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2590565  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

9,344.6   9,344.5   -    0.1  

2.2.1  Газрын төлбөр               8,496.0             8,496.0                          -                   8,496.0              8,496.0                           -    
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр                  848.6               848.5                        0.1                       0.1                848.6                 848.6                           -    
 

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  
                   

4,661.0   
              

4,661.0   
                       -    

             
1,300.0  

                 
1,300.0  

          5,961.0            5,961.0                           -    
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  
                   

4,661.0   
              

4,661.0   
                       -    

                 
300.0  

                    
300.0  

          4,961.0            4,961.0                           -    
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

                     
4,661.0   

                
4,661.0   

                       -    
                  

300.0  
                     

300.0  
           4,961.0              4,961.0                           -    

 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
                             

-     
                         

-     
                       -    

             
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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -               1,000.0              1,000.0             1,000.0              1,000.0                           -    8 
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Б-140. “Сонор трейд” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2590565  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг  
                           -                            -                         -                             -    

 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
  

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -    
  

   Нийт дүн           365,810.5         331,164.7             34,645.8             4,550.0           39,195.8       370,360.5        370,360.5                           -    
  

 
               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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Б-140. “Сонор трейд” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Сонор трейд” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дэвсгэрт алт олборлох 
ашиглалтын 3-н лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Сонор плаза, 8 давхарт байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн татварын хяналт шалгалтаар 
төлсөн 8,909.3 мянган төгрөгийг СББ-ийн татварын хэлтсээс ААНОАТ-т суутган шилжүүлсэн ба тухайн 
дүнг компани торгууль хэсэгт тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн торгууль хэсэгт тайлагнасан дүнг хасч, ААНОАТ хэсэгт нэмж тохируулсан болно. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн. Компанийн татварын хяналт шалгалтаар 
төлсөн 3,379.8 мянган төгрөгийг СББ-ийн татварын хэлтсээс НӨАТ-т суутган шилжүүлсэн ба тухайн 
дүнг компани торгууль хэсэгт тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн торгууль хэсэгт тайлагнасан дүнг хасч, НӨАТ хэсэгт нэмж тохируулсан болно. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ЧБ-гийн татварын 
хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

6. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумаас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-141. “Таац мөрөн” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5113075  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

                        -            153,153.1         (153,153.1)       143,225.3           (9,927.8)      143,225.3        143,225.3                         0.0  
 

1.1 Татвар, хураамж                         -            151,451.5         (151,451.5)       141,439.5         (10,012.0)      141,439.5        141,439.5                         0.0  
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар               5,946.1               (5,946.1)           5,946.1               5,946.1              5,946.1                           -    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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

         135,494.5           (135,494.5)                  (135,494.5)                     -                         -                           -  2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

           10,010.9             (10,010.9)          (10,010.9)                     -                         -                             -    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  

                           -                            -                         -                             -    
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Б-141. “Таац мөрөн” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5113075  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
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  

                        -                1,701.6              (1,701.6)           1,785.8                  84.2            1,785.8            1,785.8                           -    
 

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  

             1,701.6               (1,701.6)           1,785.8                  84.2             1,785.8              1,785.8                           -    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  

                        -              34,102.2           (34,102.2)         34,072.2                (30.0)        34,072.2          34,072.2                           -    
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар                          -                   742.5                 (742.5)              712.5                (30.0)              712.5                712.5                           -    
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

                742.5                  (742.5)               712.5               (30.0)               712.5                 712.5                           -    4 
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Б-141. “Таац мөрөн” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5113075  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
 

 2.2 Төлбөр                          -              33,359.7           (33,359.7)         33,359.7                        -           33,359.7          33,359.7                           -    
 

2.2.1  Газрын төлбөр             11,020.8             (11,020.8)      11,020.8             11,020.8            11,020.8                           -    5 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр             22,338.9             (22,338.9)         22,338.9             22,338.9            22,338.9                           -    6 

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                           -              16,600.0           (16,600.0)         16,600.0                        -           16,600.0          16,600.0                           -    
 

 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  
                             

-     
            

16,600.0   
        (16,600.0) 

           
16,600.0  

                           
-    

       16,600.0          16,600.0                           -    
 

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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг             15,000.0             (15,000.0)         15,000.0             15,000.0            15,000.0                           -    7 
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Б-141. “Таац мөрөн” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5113075  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 өгсөн  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг               1,600.0               (1,600.0)           1,600.0               1,600.0              1,600.0                           -    7 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

   Нийт дүн                           -            203,855.3         (203,855.3)       193,897.5           (9,957.8)      193,897.5        193,897.5                         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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Б-141. “Таац мөрөн” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Таац мөрөн” ХХК нь ямар нэгэн лиценз эзэмшдэггүй ба “Хүдэр эрдэнэ” ХХК-ийн оператор компани юм. “Хүдэр 
эрдэнэ” ХХК нь Төв аймгийн Сэргэлэн, Булган аймгийн Орхон сумдад алт болон барилгын материалын ашигт 
малтмал олборлох ашиглалтын 2 лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж 
байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, 2-р хороо, Тээвэрчдийн-39 д байрлаж байна. 
Компани Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Компани нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн ба Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсээс 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Компанийн 
тайлагнасан дүн “Хүдэр эрдэнэ” ХХК-ийн лицензийн төлбөр учир компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Компани нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй байдлаар мэдээллүүдээ ирүүлсэн ба СХГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

4. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан бол, Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг 
нэмж тохируулсан. 
 

5. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулж ирүүлснээр ЗГ-ын дүнг тохируулав. 
 

6.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулж ирүүлснээр ЗГ-ын дүнг тохируулав. 
 

7. Төрийн байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас компанийн тайлагнасан мөнгөн хандивуудыг 
баталгаажуулж ирүүлснээр ЗГ-ын дүнг тохируулав. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-142. “Таван толгой” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2016656  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

136,353,413.7 - 136,353,413.7 (2,418,966.8) 133,934,446.9 133,934,446.9 133,934,446.9 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 128,692,606.5 - 128,692,606.5 (2,400,000.0) 126,292,606.5 126,292,606.5 126,292,606.5 - 

 1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  33,000,000.0 
 

33,000,000.0 
 

33,000,000.0 33,000,000.0 33,000,000.0 - 

 1.1.2  Гаалийн албан татвар  18,887.5 
 

18,887.5 
 

18,887.5 18,887.5 18,887.5 - 

 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  23,249,663.9 
 

23,249,663.9 
 

23,249,663.9 23,249,663.9 23,249,663.9 - 

 
1.1.4 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар    

- 
  

- - - 

 
1.1.5 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар    

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

71,965,000.0 
 

71,965,000.0 (2,400,000.0) 69,565,000.0 69,565,000.0 69,565,000.0 - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

1,055.1 
 

1,055.1 
 

1,055.1 1,055.1 1,055.1 - 

 
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 

458,000.0 
 

458,000.0 
 

458,000.0 458,000.0 458,000.0                          -    
  

 1.2 Төлбөр  6,210,529.4 - 6,210,529.4 (15,163.2) 6,195,366.2 6,195,366.2 6,195,366.2                          -    
  

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул 
хийсэн ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- -                          -    
  

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны 110,203.2 
 

110,203.2 (15,163.2) 95,040.0 95,040.0 95,040.0                          -      



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-142. “Таван толгой” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2016656  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

                               -        
                           

-    
                             

-    
                         -    

  

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  6,100,326.2 
 

6,100,326.2 
 

6,100,326.2 6,100,326.2 6,100,326.2 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,450,277.8 - 1,450,277.8 (3,803.6) 1,446,474.2 1,446,474.2 1,446,474.2 - 
  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  1,445,056.2 
 

1,445,056.2 
 

1,445,056.2 1,445,056.2 1,445,056.2 -   

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  

5,221.6 
 

5,221.6 (3,803.6) 1,418.0 1,418.0 1,418.0 - 
  

 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  

34,978,724.4 - 34,978,724.4 (79.4) 34,978,645.0 34,978,645.0 34,978,645.0                          -    
  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  21,948.0 - 21,948.0 - 21,948.0 21,948.0 21,948.0 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  18,000.0 
 

18,000.0 
 

18,000.0 18,000.0 18,000.0 -   
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721 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-142. “Таван толгой” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2016656  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар  

3,948.0 
 

3,948.0 
 

3,948.0 3,948.0 3,948.0 - 
  

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
  

 2.2 Төлбөр  39,683.4 - 39,683.4 (79.4) 39,604.0 39,604.0 39,604.0 -   

2.2.1  Газрын төлбөр  34,983.4 
 

34,983.4 (79.4) 34,904.0 34,904.0 34,904.0 -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,150.0 
 

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  

1,550.0 
 

1,550.0 
 

1,550.0 1,550.0 1,550.0 - 
  

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  34,917,093.0 - 34,917,093.0 - 34,917,093.0 34,917,093.0 34,917,093.0 - 
  

2.4.1 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг  

34,917,093.0 
 

34,917,093.0 
 

34,917,093.0 34,917,093.0 34,917,093.0                          -    
  

 2.5 Бусад  
                             

-     
                         

-     
                           -    

                        
-    

                           
-    

                           
-    

                             
-    

                         -    
  

2.5.1  Торгууль                                 -        
                           

-    
                             

-    
                         -    

  

 3. Бусад төлбөр ба зардал  22,500.0 - 22,500.0 - 22,500.0 22,500.0 22,500.0                          -    
  

 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  

22,500.0 - 22,500.0 - 22,500.0 22,500.0 22,500.0                          -    
  

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    

- 
  

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

 

Б-142. “Таван толгой” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2016656  Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- -                          -    
  

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

22,500.0 
 

22,500.0 
 

22,500.0 22,500.0 22,500.0                          -    
  

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  171,354,638.1 - 171,354,638.1 (2,419,046.2) 168,935,591.9 168,935,591.9 168,935,591.9                          -    
  

              

               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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723 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-142. “Таван толгой” ХК  
 
Товч танилцуулга 

“Таван толгой” ХК нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт нүүрс олборлох ашиглалтын нэг 
лицензтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувьцаат компани юм.  

Тус компанийн Улаанбаатар хот дахь төлөөлөгчийн газар нь ХУДүүрэг, Чингэсийн өргөн чөлөө гутлын 
үйлдвэрийн баруун талд "Ажнай" корпорацийн байранд байрлаж байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүү үүсгэж байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад компани руу тайлангаа ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу компанийн бүх 
мөнгөн урсгал ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлэгдэж ирсэн тул компанийн дүнг тохируулсан болно. 
Òîäðóóëãà: 

Тайлангаа ирүүлэхийг хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 
14-нд авсан болно. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Нэгтгэл тайланд компани тайлангаа ирүүлэхдээ бүх дүнг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлсэн тул энэ 
компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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724 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-143. “Тайшэн девелопмент” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2777223  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

16,092.9 18,639.8 (2,546.9) 1,741.9 (805.0) 17,834.8 17,834.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 11,336.5 12,105.3 (768.8) - (768.8) 11,336.5 11,336.5 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
 

248.9 (248.9) 
 

(248.9) - - - 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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

8,152.4 8,152.4 - 
  

8,152.4 8,152.4 - 
 

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 

3,184.1 3,704.0 (519.9) 
 

(519.9) 3,184.1 3,184.1 - 2 

 1.2 Төлбөр  3,369.6 3,369.6 - - - 3,369.6 3,369.6 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
3,369.6 3,369.6 

- 
  

3,369.6 3,369.6 - 
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Б-143. “Тайшэн девелопмент” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2777223  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - - 
 

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  

1,386.8 3,164.9 (1,778.1) 1,741.9 (36.2) 3,128.7 3,128.7 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

1,202.4 (1,202.4) 1,166.8 (35.6) 1,166.8 1,166.8 - 3 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,369.8 1,944.9 (575.1) 575.1 
 

1,944.9 1,944.9 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

17.0 17.6 (0.6) 
 

(0.6) 17.0 17.0 - 5 

 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  

25,823.7 11,253.4 14,570.3 3,017.7 17,588.0 28,841.4 28,841.4 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  360.9 3,178.6 (2,817.7) 2,817.7 - 3,178.6 3,178.6 - 
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Б-143. “Тайшэн девелопмент” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2777223  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  360.9 360.9 

- 
  

360.9 360.9 - 
 

2.1.3  Бусад    
 2,817.7 (2,817.7) 

 
(2,817.7) - - - 6 

 2.2 Төлбөр  25,462.8 7,874.8 17,588.0 - 17,588.0 25,462.8 25,462.8 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  25,462.8 7,874.8 17,588.0 
 

17,588.0 25,462.8 25,462.8 - 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 
 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  - 200.0 (200.0) 200.0 - 200.0 200.0 - 

 2.5.1  Торгууль  
 200.0 (200.0) 200.0 

 
200.0 200.0 - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  4,000.0 15,800.0 (11,800.0) 11,300.0 - 15,300.0 15,800.0 (500.0) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 6,500.0 (6,500.0) 6,500.0 - 6,500.0 6,500.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

6,500.0 (6,500.0) 6,500.0 
 

6,500.0 6,500.0 - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  4,000.0 9,300.0 (5,300.0) 4,800.0 - 8,800.0 9,300.0 (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  
 

4,000.0 (4,000.0) 4,000.0 
 

4,000.0 4,000.0 - 9 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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Б-143. “Тайшэн девелопмент” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2777223  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  4,000.0 5,300.0 (1,300.0) 800.0 
 

4,800.0 5,300.0 (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  45,916.6 45,693.2 223.4 16,059.6 16,783.0 61,976.2 62,476.2 (500.0) 

  

 

               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       500.0        ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                            500.0
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Б-143. “Тайшэн девелопмент” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Тайшэн девелопмент” ХХК нь Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутагт төмрийн хүдэр олборлох 
ашиглалтын нэг, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг дэвсгэрт хайгуулын нэг лицензтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис БГД, 2-р хороо, Рокмон бюлдинг, Үндсэн хуулийн гуд, 3 давх, 308 тоот өрөөнд байрлаж 
байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба компанийн тайлагнасан дүн нь 2011 онд татварын ногдуулалт 
хийгдсэн боловч 2012 онд төлөгдсөн дүн учир компанийн дүнг хасч тохируулсан. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч компани илүү тайлагнасан учир анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ 
бууруулж ирүүлсний дагуу компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн байсан. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ бууруулж ирүүлсний дагуу компанийн 
дүнгээс хасч тохируулсан бол ГИХАЭГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсний 
дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ дутуу тайлагнасан учир анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГИХАЭГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж 
ирүүлсний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

5. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч 600 төгрөгийн зөрүү гарсан ба энэ нь 
материаллагийн түвшнөөс доогуур дүн тул ЗГ-ын дүнд үндэслэн компани талаас хасч тохируулсан. 
 

6. Бусад   

Компани энэ ангилалд ХХОАТ-аа тайлагнаж ирүүлсэн ба энэ нь манай нэгтгэл тайланд хамаарах 
мөнгөн урсгал биш учир компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

7. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч компани дутуу тайлагнасан учир анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ 
нэмэгдүүлж ирүүлсэн ба компани энэ ангилалд шинээр худалдаж авсан газрын төлбөрийг оруулахгүй 
гэж үзэн анхны тайланд тайлагнаагүй байна. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба тухайн мэдээлэлд үндэслэн Дундговь аймгийн Баянжаргалан, 
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж 
авсны дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба тухайн хандив нь Дундговь аймгийн ЗДТГ-т өгсөн аймгийн 70-н 
жилийн ойн хандив байсан тул тус аймгийн ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж 
авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ дутуу тайлагнасан тул компанийн 
нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргаанд үндэслэн Дундговь аймгийн 
Баянжаргалан, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулж авсны дагуу ЗГ-ын дүнд нэмж тохируулсан ба  Дорноговь аймгийн Даланжаргалан 
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сумдын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан 500.0 мянган төгрөгийн сум хөгжлийн санд хандивласан 
мөнгөн хандив баталгаажиж ирээгүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан 500.0 мянган төгрөгийн сум 
хөгжлийн санд хандивласан мөнгөн хандив баталгаажиж ирээгүй тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
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Б-144. “Терра-Энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5430682 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

388,237.8 - 388,237.8 54,143.9 442,381.7 442,381.7 442,381.7 (0.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 381,924.9 - 381,924.9 54,143.9 436,068.8 436,068.8 436,068.8 (0.0) 
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  67.5  
67.5 

 
67.5 67.5 67.5 - 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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

310,683.3 
 

310,683.3 54,143.9 364,827.2 364,827.2 364,827.2 (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 

71,174.1 
 

71,174.1 
 

71,174.1 71,174.1 71,174.1 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр    

- 
  

- - - 
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Б-144. “Терра-Энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5430682 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

6,312.9 - 6,312.9 - 6,312.9 6,312.9 6,312.9 - 
 

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  

6,312.9 
 

6,312.9 
 

6,312.9 6,312.9 6,312.9 - 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  

4,000.0 - 4,000.0 - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 
 

 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    

- 
  

- - - 
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Б-144. “Терра-Энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5430682 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  4,000.0 - 4,000.0 - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
4,000.0  

4,000.0 
 

4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 5 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 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  40,899.8 - 40,899.8 200.0 41,099.8 41,099.8 41,099.8 - 
 

 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 - 6 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  40,899.8 - 40,899.8 - 40,899.8 40,899.8 40,899.8 - 
 

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  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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Б-144. “Терра-Энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5430682 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  40,000.0  
40,000.0 

 
40,000.0 40,000.0 40,000.0 - 7 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  899.8  

899.8 
 

899.8 899.8 899.8 - 7 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
  

   Нийт дүн  433,137.6 - 433,137.6 54,343.9 487,481.5 487,481.5 487,481.5 (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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Б-144. “Терра-Энержи” ХХК  
 
Товч танилцуулга 

“Терра энержи” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Гурван тэс, Ноён, Сэврэй; Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, 
Дэлгэрхангай, Хулд  сумдын нутагт хайгуулын 3-н лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж 
ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД, Энхтайвны өргөн чөлөө, Мидтаун Оффис центр, 3-р давхарт байрлаж байна. 
Компани Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс 
зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайлангаа ирүүлэхдээ ЗГ-ын дүнгээс 
зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ дутуу тайлагнасан, харин компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа 
ирүүлээгүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-
ын дүнг нэмж тохируулсан бол компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнг тохируулсан.  
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс 
зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайлангаа ирүүлэхдээ ЗГ-ын дүнгээс 
зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс 
зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайлангаа ирүүлэхдээ ЗГ-ын дүнгээс 
зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

5. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс 
зөрүү үүсч байсан ба компани нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тайлангаа ирүүлэхдээ ЗГ-ын дүнгээс 
зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлангаа ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. Уг мэдээлэлд үндсэлэн 
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын 
дүнг тохируулсан.  
 

7. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгүүдийг тайлагнаж 
ирүүлсэн ба компани анхны тайлангаа ирүүлээгүгээс анхны зөрүү үүсч байсан. Компани нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад тайлангаа ирүүлэхдээ ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-145. “Тефис майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2807459 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

1,098,987.5 - 1,098,987.5 - 1,098,987.5 1,098,987.5 1,098,987.5 0.1 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,047,057.0 - 1,047,057.0 - 1,047,057.0 1,047,057.0 1,047,057.0 0.0 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  50,452.0  
50,452.0 

 
50,452.0 50,452.0 50,452.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  6,506.7  
6,506.7 

 
6,506.7 6,506.7 6,506.7 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,664.2  
13,664.2 

 
13,664.2 13,664.2 13,664.2 - 1 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

817,070.5 
 

817,070.5 
 

817,070.5 817,070.5 817,070.5 0.0 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 

159,363.6 
 

159,363.6 
 

159,363.6 159,363.6 159,363.6 - 
 

 1.2 Төлбөр  3,369.6 - 3,369.6 - 3,369.6 3,369.6 3,369.6 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  3,369.6  

3,369.6 
 

3,369.6 3,369.6 3,369.6 - 1 
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Б-145. “Тефис майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2807459 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

48,560.9 - 48,560.9 - 48,560.9 48,560.9 48,560.9 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
52.6  

52.6 
 

52.6 52.6 52.6 - 1 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

48,483.3 
 

48,483.3 
 

48,483.3 48,483.3 48,483.3 - 1 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

25.0 
 

25.0 
 

25.0 25.0 25.0 - 1 

 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    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-145. “Тефис майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2807459 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - - 
 

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  - - - 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн     

3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 - 2 

 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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-145. “Тефис майнинг” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2807459 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,098,987.5 - 1,098,987.5 3,900.0 1,102,887.5 1,102,887.5 1,102,887.5 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                                                                                                               - 
 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-145. “Тефис майнинг” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Тефис майнинг” ХХК нь Булган ,Увс, Сэлэнгэ, Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Хэнтий, Дундговь, Завхан 
аймгуудад хайгуулын 63-н лицензтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж 
байгууллага юм. 

Тус компанийн оффис ЧД,  1-р хороо, Бодь цамхагийн 501 тоотод байрлаж байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүү үүсч байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад тайлангаа ирүүлэх тухай албан тоотыг компанид хүргүүлсний дагуу дээрх 
мөнгөн урсгалуудыг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүйгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тус бүр нэмж 
тохируулсан болно. 
 

2. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ БОНССангийн төлбөрийг тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тухайн дүнг баталгаажуулж ирүүлэх хүсэлтийг 
Булган ,Увс, Сэлэнгэ, Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Хэнтий, Дундговь, Завхан аймгуудад хүргүүлсэн 
ба тухайн аймгуудаас дүнг баталгаажуулж ирүүлсэн албан тоотод үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-146. “Ти Би И” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5144108  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

459,397.2 - 459,397.2 1,000.0 460,397.2 460,397.2 460,397.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 456,733.2 - 456,733.2 - 456,733.2 456,733.2 456,733.2 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  163,955.6  
163,955.6 

 
163,955.6 163,955.6 163,955.6 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  35,660.0  
35,660.0 

 
35,660.0 35,660.0 35,660.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  231,165.7  
231,165.7 

 
231,165.7 231,165.7 231,165.7 - 1 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  3,688.7  

3,688.7 
 

3,688.7 3,688.7 3,688.7 - 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 

22,263.2 
 

22,263.2 
 

22,263.2 22,263.2 22,263.2 - 1 

 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    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-146. “Ти Би И” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5144108  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

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  

2,164.0 - 2,164.0 - 2,164.0 2,164.0 2,164.0 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
14.0  

14.0 
 

14.0 14.0 14.0 - 1 

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 2,150.0 - 1 

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  500.0 - 500.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  500.0  
500.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 - 2 

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

387.3 - 387.3 320.0 707.3 707.3 707.3 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  387.3 - 387.3 - 387.3 387.3 387.3 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  387.3  

387.3 
 

387.3 387.3 387.3 - 1 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-146. “Ти Би И” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5144108  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр  - - - 320.0 320.0 320.0 320.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 320.0 320.0 320.0 320.0 - 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 
 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    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-146. “Ти Би И” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5144108  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  459,784.5 - 459,784.5 1,320.0 461,104.5 461,104.5 461,104.5 - 
 

 

               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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-146. “Ти Би И” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Ти Би И” ХХК нь Ховд аймгийн Булган суманд хайгуулын нэг лицензтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, 
хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм. 

Тус компанийн оффис ХУД, 2-р хороо, Комит сервис ХХК-ний байранд байрлаж байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  

1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүү үүсч байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад тайлангаа ирүүлэх тухай албан тоотыг компанид хүргүүлсний дагуу дээрх 
мөнгөн урсгалуудыг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүйгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнд тус бүр 
тохируулсан болно. 
 

2. Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ БОНССангийн төлбөрийг тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тухайн дүнг баталгаажуулж ирүүлэх хүсэлтийг 
Булган ,Увс, Сэлэнгэ, Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Хэнтий, Дундговь, Завхан аймгуудад хүргүүлсэн 
ба тухайн аймгуудаас дүнг баталгаажуулж ирүүлсэн албан тоотод үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

3. Газрын төлбөр 

Компани санаачлагын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүй ба ЗГ ч компанийн Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд суманд төлсөн газрын төлбөрийг тайлагнаж ирүүлээгүй. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр тухайн дүнг тайлагнаж ирүүлсний дагуу компани талыг тохируулсан бол 
тухайн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумаас тухайн дүнг баталгаажуулж авсны 
дагуу ЗГ-ын дүнд тохируулсан болно. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 15-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад 
албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны 
байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-147. “Тиенжинсанжо” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5260183  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

457,350.8 - 457,350.8 - 457,350.8 457,350.8 457,350.8 - 
  

1.1 Татвар, хураамж 431,730.3 - 431,730.3 - 431,730.3 431,730.3 431,730.3 - 
  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
8,857.1  

8,857.1 
 

8,857.1 8,857.1 8,857.1 - 
  

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
136,410.7  

136,410.7 
 

136,410.7 136,410.7 136,410.7 - 
. 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  286,462.5  
286,462.5 

 
286,462.5 286,462.5 286,462.5 -   

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
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  24,561.6 - 24,561.6 - 24,561.6 24,561.6 24,561.6 - 
  

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 

ордны нөхөн төбөр    
- 

  
- - - 

  

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

24,105.6 
 

24,105.6 
 

24,105.6 24,105.6 24,105.6 - 
  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-147. “Тиенжинсанжо” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5260183  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  456.0 
 

456.0 
 

456.0 456.0 456.0 -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,058.9 - 1,058.9 - 1,058.9 1,058.9 1,058.9 - 
  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
426.4  

426.4 
 

426.4 426.4 426.4 - 
  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

377.5 
 

377.5 
 

377.5 377.5 377.5 - 
  

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

255.0 
 

255.0 
 

255.0 255.0 255.0 - 
  

 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  

14,406.3 - 14,406.3 - 14,406.3 14,406.3 14,406.3 - 
  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  14,406.3 - 14,406.3 - 14,406.3 14,406.3 14,406.3 - 
  

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  14,406.3  

14,406.3 
 

14,406.3 14,406.3 14,406.3 - 
  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-147. “Тиенжинсанжо” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5260183  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - - 
  

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    

- 
  

- - - 
  



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-147. “Тиенжинсанжо” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5260183  Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  471,757.1 - 471,757.1 - 471,757.1 471,757.1 471,757.1 - 
  

                

               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                                                                                                               - 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-147. “Тиенжинсанжо” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Тиенжинсанжо” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутагт хайгуулын нэг лицензтэйгээр үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компаний оффис Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд байрлаж байна. 

Компани Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Компани санаачлагын ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүү үүсгэж байсан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад компанид  тайлангаа ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсний дагуу компанийн бүх 
мөнгөн урсгал ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлэгдэж ирсэн тул компанийн дүнг тохируулсан болно. 
Òîäðóóëãà: 

Тайлангаа ирүүлэхийг хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 10 дугаар сарын 02-нд илгээж, хариуг 10 
дугаар сарын 11-нд авсан болно. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Нэгтгэл тайланд компани тайлангаа ирүүлэхдээ бүх дүнг ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй илэрхийлж ирүүлсэн тул энэ 
компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-148. “Төгрөг нуурын энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2873575  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

44,707.7 32,402.9 12,304.8 7,207.1 19,511.9 51,914.8 51,914.8 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 44,492.7 32,402.9 12,089.8 7,207.1 19,296.9 51,699.8 51,699.8 - 

 1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

1.0  
1.0 (1.0) 

 
- - - 1 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

400.7 
 

400.7 
 

400.7 400.7 400.7 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

7,210.2 (7,210.2) 7,208.1 (2.1) 7,208.1 7,208.1 - 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 

44,091.0 25,192.7 18,898.3 
 

18,898.3 44,091.0 44,091.0 - 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    

- 
  

- - - 
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Б-148. “Төгрөг нуурын энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2873575  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  

215.0 - 215.0 - 215.0 215.0 215.0 - 

 
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  

215.0 
 

215.0 
 

215.0 215.0 215.0 - 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  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 

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

42,019.9 43,286.6 (1,266.7) 1,266.7 - 43,286.6 43,286.6 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  752.3 752.3 - - - 752.3 752.3 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  524.0 524.0 - 

  
524.0 524.0 - 

 
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

228.3 228.3 - 
  

228.3 228.3 - 

 
2.1.3  Бусад    

  
- 

  
- - - 
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Б-148. “Төгрөг нуурын энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2873575  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр  41,267.6 42,534.3 (1,266.7) 1,266.7 - 42,534.3 42,534.3 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  17,817.6 18,033.6 (216.0) 216.0 

 
18,033.6 18,033.6 - 6 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  23,450.0 24,100.0 (650.0) 650.0 
 

24,100.0 24,100.0 - 7 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   

400.7 (400.7) 400.7 
 

400.7 400.7 - 8 

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  4,925.0 8,525.0 (3,600.0) 1,300.0 - 6,225.0 8,525.0 (2,300.0) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  4,625.0 4,625.0 - - - 4,625.0 4,625.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  4,625.0 4,625.0 

- 
  

4,625.0 4,625.0 - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  300.0 3,900.0 (3,600.0) 1,300.0 - 1,600.0 3,900.0 (2,300.0) 

 
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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  300.0 2,600.0 (2,300.0) 
  

300.0 2,600.0 (2,300.0) 9 
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Б-148. “Төгрөг нуурын энержи” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2873575  Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.6 
өгсөн 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 1,300.0 

(1,300.0) 1,300.0 
 

1,300.0 1,300.0 - 9 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  91,652.6 84,214.5 7,438.1 9,773.8 19,511.9 101,426.4 103,726.4 (2,300.0) 

  

               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        -         ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                            - 
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Б-148. “Төгрөг нуурын энержи” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Төгрөг нуурын энержи” ХХК нь Төв аймгийн Баян сумын нутагт нүүрс олборлох ашиглалтын 4-н лицензтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис СБД 2-р хороо Ланд маркийн 5 давхарт байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс, Төв аймгийн Баян сумын татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

Анхны тайланд ЗГ 1.0 мянган төгрөгөөр тайлагнаж ирүүлсэн ба компани тайлагнаагүй. Тухайн дүн нь 
материаллаг бус дүн учир ЗГ-ын дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу АМГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
  

6. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлснээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Төв 
аймгийн Баян сумаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний 
дагуу УГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

8. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Төв аймгийн Баян сумаас 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлснээр анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Төв 
аймгийн Баян сумын ЗДТГ-т компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулах хүсэлт албан тоотоор 
илгээсэн боловч тухайн хандивыг аваагүй гэж ирүүлснээр шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн.  
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Төв аймгийн Баян сумын 
ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 
 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 19-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
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гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч 
ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Төв аймгийн Баян сумын 
ЗДТГ-т компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулах хүсэлт албан тоотоор илгээсэн боловч тухайн хандивыг 
аваагүй гэж ирүүлснээр шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
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Б-149. “Трейжа маунтайн 
интернейшнл” ХХК       

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5157846  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

                    -           30,746.9           (30,746.9)       19,137.5           (11,609.4)        19,137.5          19,137.5                       (0.0) 
  

1.1 Татвар, хураамж                      -           22,702.3           (22,702.3)        11,455.9          (11,246.4)        11,455.9          11,455.9                       (0.0) 
 

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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

           2,836.7               (2,836.7)          2,836.7               2,836.7           2,836.7                           -    1 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

           2,119.6               (2,119.6)          2,118.5                    (1.1)            2,118.5           2,118.5                        (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 

          17,746.0             (17,746.0)          6,500.7        (11,245.3)            6,500.7          6,500.7                        (0.0) 3 

 1.2 Төлбөр                      -              7,581.6              (7,581.6)          7,581.6                          -              7,581.6            7,581.6                           -    
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

          7,581.6               (7,581.6)          7,581.6               7,581.6         7,581.6                           -    4 
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Б-149. “Трейжа маунтайн 
интернейшнл” ХХК       

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5157846  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр                             -                            -                         -                             -    
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

                    -                 463.0                 (463.0)             100.0                (363.0)              100.0             100.0                           -    
 

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  

                           -                            -                         -                             -    
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

              463.0                  (463.0)             100.0                (363.0)               100.0              100.0                           -    5 

 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  

                             
-     

              
1,475.0   

           (1,475.0) 
                        

-    
               

(1,475.0) 
                    -                         -                             -    

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  
                             

-     
                         

-     
                       -    

                        
-    

                           
-    

                    -                         -                             -    
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                             -                            -                         -                             -    
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Б-149. “Трейжа маунтайн 
интернейшнл” ХХК       

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5157846  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

                           -                            -                         -                             -    
 

2.1.3  Бусад                               -                            -                         -                             -    
 

 2.2 Төлбөр  
                             

-     
              

1,475.0   
           (1,475.0) 

                        
-    

               
(1,475.0) 

                    -                         -                             -    
 

2.2.1  Газрын төлбөр    
                   

625.0   
               (625.0)   

                    
(625.0) 

                    -                         -                             -    6 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    
                   

850.0   
               (850.0)   

                    
(850.0) 

                    -                         -                             -    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   

                           -                            -                         -                             -    
  

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  
                             

-     
            

15,150.0   
        (15,150.0) 

                 
850.0  

             
(14,300.0) 

             850.0  
              

850.0  
                         -    

  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  
                             

-     
                  

750.0   
              (750.0) 

                 
850.0  

                    
100.0  

             850.0  
              

850.0  
                         -    

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

             750.0                  (750.0)             850.0                  100.0                850.0              850.0                           -    8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                      -            14,400.0           (14,400.0)                  -             (14,400.0)                     -                         -                             -    
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив,                            -                            -                         -                             -    
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-149. “Трейжа маунтайн 
интернейшнл” ХХК       

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

5157846  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

         14,400.0             (14,400.0)             (14,400.0)                     -                         -                             -    9 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг                             -                            -                         -                             -    
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

                           -                            -                         -                             -    
  

   Нийт дүн                      -           47,371.9           (47,371.9)        19,987.5          (27,384.4)        19,987.5          19,987.5                       (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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Б-149. “Трейжа маунтайн интернейшнл” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Трейжа маунтайн интернейшнл” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт барилгын материал 
олборлох ашиглалтын нэг лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага 
юм.  
Тус компанийн оффис БГБ-ийн 6-р хороо, 39-р байрны 1 давхарын өргөтгөлд байрлаж байна. 
Компани Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн ба компани анхны тайланд НДЕГ-т төлсөн 
дүнгээрээ биш, тооцсон дүнгээрээ ирүүлсэн байсныг залруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч 
тохируулсан. Мөн НДЕГ-аас -аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан.  
 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ГЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

5. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүйг, комлани илүү тайлагнасан. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлсэний дагуу компанийн 
дүнгээс хасч тохируулсан ба ХХҮГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

6. Газрын төлбөр  

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани өмнө тайлагнасан дүнгүүдээ хасч ирүүлсний дагуу компанийн дүнг хасч 
тохируулсан. 
 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани өмнө тайлагнасан дүнгүүдээ хасч ирүүлсний дагуу компанийн дүнг хасч 
тохируулсан. 
 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй компани дутуу дүнгээр тайлагнасан. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнөх дүнгээ өсгөж ирүүлсний дагуу компани талд нэмж 
тохируулсан ба БОНХЯ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас тухайн 
хандивыг хувь хүмүүст өгсөн хандив гэж ирүүлсэн учир компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 16-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-150. “Тэн хун” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2839717   Анхны нэгтгэл  
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

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

637,772.2 - 637,772.2 67,326.4 705,204.0 705,098.6 705,204.0 (105.3) 
 

1.1 Татвар, хураамж 637,402.0 - 637,402.0 (89,284.3) 548,117.7 548,117.7 548,117.7 0.0 
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  43,902.5 
 

43,902.5 
 

43,902.5 43,902.5 43,902.5 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  92,195.4 
 

92,195.4 
 

92,195.4 92,195.4 92,195.4 - 2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

250,450.4 
 

250,450.4 (89,284.3) 161,166.1 161,166.1 161,166.1 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

6,742.6 
 

6,742.6 
 

6,742.6 6,742.6 6,742.6 - 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, 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 

244,111.1 
 

244,111.1 
 

244,111.1 244,111.1 244,111.1 0.0 5 

 1.2 Төлбөр  238.2 - 238.2 145,670.6 145,908.8 145,908.8 145908.8 0.0 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр    

- 145,670.6 145,670.6 145,670.6 145,670.6 0.0 6 
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Б-150. “Тэн хун” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2839717   Анхны нэгтгэл  
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  238.2 
 

238.2 
 

238.2 238.2 238.2 - 7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

132.0 - 132.0 10,940.1 11,177.5 11,072.1 11,177.5 (105.4) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  132.0 
 

132.0 
 

132.0 132.0 132.0 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 1,408.7 1,408.7 1,408.7 1,408.7 - 9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 8,733.4 8,838.8 8,733.4 8,838.8 (105.4) 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 798.0 798.0 798.0 798.0 - 11 

 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  

41,275.3 - 41,275.3 202,091.6 243,081.5 243,366.9 243,081.5 285.4 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  9,663.3 - 9,663.3 (3,857.9) 5,520.0 5,805.4 5,520.0 285.4 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  8,417.3 
 

8,417.3 (3,857.9) 4,559.4 4,559.4 4,559.4 - 12 
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Б-150. “Тэн хун” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2839717   Анхны нэгтгэл  
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

1,246.0 
 

1,246.0 
 

960.6 1,246.0 960.6 285.4 13 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  31,612.0 - 31,612.0 196,068.0 227,680.0 227,680.0 227,680.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  2,980.0 
 

2,980.0 
 

2,980.0 2,980.0 2,980.0 - 14 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  26,532.0 
 

26,532.0 (13,266.0) 13,266.0 13,266.0 13,266.0 - 15 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

1,600.0 
 

1,600.0 (800.0) 800.0 800.0 800.0 - 16 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

500.0 
 

500.0 (250.0) 250.0 250.0 250.0 - 17 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр     

- 210,384.0 210,384.0 210,384.0 210,384.0 - 18 

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  - - - 9,881.5 9,881.5 9,881.5 9,881.5 - 
  

2.5.1  Торгууль  
  

- 9,881.5 9,881.5 9,881.5 9,881.5 - 19 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  13,450.0 - 13,450.0 21,950.0 35,400.0 35,400.0 35,400.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  7,500.0 - 7,500.0 - 7,500.0 7,500.0 7,500.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

7,500.0 
 

7,500.0 
 

7,500.0 7,500.0 7,500.0 - 20 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  5,950.0 - 5,950.0 21,950.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 10,100.0 10,100.0 10,100.0 10,100.0 - 21 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 21 
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Б-150. “Тэн хун” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2839717   Анхны нэгтгэл  
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

 Тохируулга   Тохируулгын дараа   Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

3.2.4 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  5,600.0 
 

5,600.0 3,700.0 9,300.0 9,300.0 9,300.0 - 21 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

350.0 
 

350.0 (350.0) 
 

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 - 21 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
  

   Нийт дүн  692,497.5 - 692,497.5 291,368.0 983,685.5 983,865.5 983,685.5 180.1 
  

 

               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага          - 

               ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             180.1 

               Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их        -         ,               

               Цэвэр зөрүү                                                                                                            180.1 
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Б-150. “Тэн хун” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Тэнхун” ХХК нь Төв аймгийн Жаргалант сумын нутагт алт олборлох ашиглалтын нэг лицензтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис БГД 1-р хороо БогБ-АР хороолол 2А байр 14 тоот өрөөнд байрлаж байна. 
Компани НТЕГ, Төв аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлснээр компанийн дүнг тохируулсан бол АМГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн ХХҮГ-аас 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн ЗЦГ-аас 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

10. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн БОНХЯ-
аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан. Усны 
газраас компанийн тайлагнасан 105.4 мянган төгрөг ороогүй байна гэж ирүүлсэн тул шийдэгдээгүй 
зөрүү үүссэн. 
 

11. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн ХХҮГ-аас 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
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12. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани тайлагнаагүй ба ЗГ илүү тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэнээр компанийн дүнг тохируулсан бол 
Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

13. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс 285.4 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй 
тайлагнаж ирүүлсэн тул шийдэгдээгүй зөрүү үүссэн. 
 

14. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

15. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэнээр компанийн дүнг тохируулсан 
бол Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

16. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэнээр компанийн дүнг тохируулсан 
бол ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

17. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэнээр компанийн дүнг тохируулсан 
бол ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

18. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн Төв 
аймгаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

19. Торгууль 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн ТЕГ, МХЕГ-
аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэний дагуу ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

20. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

21. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсний дагуу 
компанийн дүнг, уг мэдээлэлд үндэслэн холбогдох ЗГ-ын байгууллагуудаас компанийн дүнг 
баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тус тус тохируулсан болно.  

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 15-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 21-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-151. “Тэнгри терра ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5321611 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 384,938.1 (384,938.1) 481,581.2 96,643.1 481,581.2 481,581.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж - 372,484.5 (372,484.5) 450,281.2 77,796.7 450,281.2 450,281.2 - 
 

1.1.1  Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 40.0 40.0 40.0 40.0 - 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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

372,484.5 (372,484.5) 450,241.2 77,756.7 450,241.2 450,241.2 - 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 

  
- 

  
- - - 

 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
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Б-151. “Тэнгри терра ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5321611 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - - 
 

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  

- 12,453.6 (12,453.6) 31,300.0 18,846.4 31,300.0 31,300.0 - 
 

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   

12,453.6 (12,453.6) 31,300.0 18,846.4 31,300.0 31,300.0 - 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  
  

- 
  

- - - 
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Б-151. “Тэнгри терра ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5321611 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - - 
 

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  - 13,915.0 (13,915.0) 13,915.0 - 13,915.0 13,915.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 6,365.0 (6,365.0) 6,365.0 - 6,365.0 6,365.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   6,365.0 

(6,365.0) 6,365.0 
 

6,365.0 6,365.0 - 4 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 7,550.0 (7,550.0) 7,550.0 - 7,550.0 7,550.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
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Б-151. “Тэнгри терра ресурс” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5321611 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 7,550.0 

(7,550.0) 7,550.0 
 

7,550.0 7,550.0 - 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  - 398,853.1 (398,853.1) 495,496.2 96,643.1 495,496.2 495,496.2 - 

  

               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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Б-151. “Тэнгри терра ресурс” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Тэнгри терра ресурс” ХХК нь Дорноговь, Дорнод, Сэлэнгэ, Говь-Алтай, Булган, Өмнөговь, Завхан аймгуудад 
хайгуулын 13-н лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис БЗБ-ийн 1-р хороо, Сөүл бизнес центр 6 давхарт байрлаж байна. 
Компани Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлснээр компанийн дүнг, тухайн мэдээлэлд үндэслэн Баянгол 
дүүргийн татварын хэлтсээс уг дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тус тус тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг нэмж тохируулсан. Компанийн 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын 
дүнг тус тус тохируулсан. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу компанийн дүнг нэмж тохируулсан. Компанийн 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын 
дүнг тус тус тохируулсан.  
 

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн ба компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн 
Цээл, Завхан аймгийн Яруу, Алдархаан, Өмнөговь аймгийн Номгон, Дорноговь аймгийн Мандах зэрэг 
сумдаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

5. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн ба компанийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн 
Цээл, Завхан аймгийн Яруу, Алдархаан, Эрдэнэхайрхан, Булган аймгийн Баян-Агт, Сэлэнгэ аймгийн 
Цагааннуур зэрэг сумдаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-152. “Улзгол” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2344343 Анхны нэгтгэлийн зөрүү Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

225,068.2 237,288.3 (12,220.1) 17,629.9 5,409.8 242,698.1 242,698.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 218,030.5 223,706.9 (5,676.4) 6,472.5 796.1 224,503.0 224,503.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  787.6 
 

787.6 
 

787.6 787.6 787.6 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  3,137.4 9,659.7 (6,522.3) 
 

(6,522.3) 3,137.4 3,137.4 - 2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

199,024.8 199,024.8 - 
  

199,024.8 199,024.8 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

6,472.5 (6,472.5) 6,472.5 
 

6,472.5 6,472.5 - 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 

15,080.7 8,549.9 6,530.8 
 

6,530.8 15,080.7 15,080.7 - 4 

 1.2 Төлбөр  67.3 67.3 - - - 67.3 67.3 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
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Б-152. “Улзгол” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2344343 Анхны нэгтгэлийн зөрүү Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  67.3 67.3 - 
  

67.3 67.3 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

6,970.4 12,514.1 (5,543.7) 10,157.4 4,613.7 17,127.8 17,127.8 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  28.4 
 

28.4 
 

28.4 28.4 28.4 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

10,157.4 (10,157.4) 10,157.4 
 

10,157.4 10,157.4 - 6 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

6,942.0 2,356.7 4,585.3 
 

4,585.3 6,942.0 6,942.0 - 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  - 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 - 
  

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

18,428.2 18,428.2 - - - 18,428.2 18,428.2 - 
  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,016.8 2,016.8 - - - 2,016.8 2,016.8 - 
  

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,605.8 1,605.8 - 
  

1,605.8 1,605.8 - 
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Б-152. “Улзгол” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2344343 Анхны нэгтгэлийн зөрүү Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

411.0 411.0 - 
  

411.0 411.0 - 
  

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
  

 2.2 Төлбөр  16,411.4 16,411.4 - - - 16,411.4 16,411.4 - 
  

2.2.1  Газрын төлбөр  2,076.8 2,076.8 - 
  

2,076.8 2,076.8 - 
  

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  14,240.6 14,240.6 - 
  

14,240.6 14,240.6 -   

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

94.0 94.0 - 
  

94.0 94.0 - 
  

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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
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Б-152. “Улзгол” ХХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2344343 Анхны нэгтгэлийн зөрүү Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
өгсөн  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  243,496.4 255,716.5 (12,220.1) 17,629.9 5,409.8 261,126.3 261,126.3 - 
  

               

                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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Б-152. “Улзгол” ХХК  
Товч танилцуулга 

“Улзгол” ХХК нь Дорнод аймгийн Баяндум сумын нутагт алт олборлох ашиглалтын нэг лицензтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Дорнод аймаг, Баяндун сум Түргэний 1-р багт байрлаж байна. 
Компани Дорнод аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ГЕГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани илүү тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ бууруулж ирүүлснээр компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу АМГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

5. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан. 
 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ТЕГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 14-нд илгээж, хариуг 09 дүгээр сарын 27-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж холбогдох 
мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-153  "Үүртгоулд" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2766868 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  80,282.7 68,518.4 11,764.3 77.2 11,841.5 80,359.9 80,359.9 -   

1.1 Татвар, хураамж 79,050.3 66,460.5 12,589.8 - 12,589.8 79,050.3 79,050.3 -   

1.1.1  Аж ахуйн 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  29,746.2 29,746.2 - 
  

29,746.2 29,746.2 -   

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  24,817.4 24,817.8 (0.4) 
 

(0.4) 24,817.4 24,817.4 - 

 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 

24,486.7 11,896.5 12,590.2 
 

12,590.2 24,486.7 24,486.7 - 
1 

 1.2 Төлбөр  88.3 836.0 (747.7) - (747.7) 88.3 88.3 - 

 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    

- 
  

- - - 

 
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  88.3 836.0 (747.7) 
 

(747.7) 88.3 88.3 - 2 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  1,144.1 1,221.9 (77.8) 77.2 (0.6) 1,221.3 1,221.3 - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-153  "Үүртгоулд" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2766868 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 

 
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
77.2 (77.2) 77.2 

 
77.2 77.2 - 

3 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  1,144.1 1,144.7 (0.6) 
 

(0.6) 1,144.1 1,144.1 -  

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  12,771.7 12,880.0 (108.3) 20.0 (88.3) 12,791.7 12,791.7 - 

  2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,271.7 1,360.0 (88.3) - (88.3) 1,271.7 1,271.7 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,271.7 1,271.7 - 
  

1,271.7 1,271.7 - 

 2.1.3  Бусад    
 

88.3 (88.3) 
 

(88.3) - - - 4 

 2.2 Төлбөр  11,500.0 11,500.0 - - - 11,500.0 11,500.0 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  9,500.0 9,500.0 - 
  

9,500.0 9,500.0 - 

 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  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  - 20.0 (20.0) 20.0 - 20.0 20.0 - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
20.0 (20.0) 20.0 

 
20.0 20.0 - 5 

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  
  

- 
  

- - - 

 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-153  "Үүртгоулд" ХХК   

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2766868 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,575.0 1,575.0 - - - 1,575.0 1,575.0 - 

  3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,575.0 1,575.0 - - - 1,575.0 1,575.0 - 

 3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  1,575.0 1,575.0 - 
  

1,575.0 1,575.0 - 
 

 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  94,629.4 82,973.4 11,656.0 97.2 11,753.2 94,726.6 94,726.6 -   

 

 

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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Б-153  "Үүртгоулд" ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Үүртгоулд” ХХК нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд алт ашиглалтын хоёр лиценз, хайгуулын гурван лиценз эзэмшдэг. Тус 
компани нь Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Тус компанийн оффис нь: Сүхбаатар дүүрэг, Чех 
элчингийн хажууд Атлант оффис төв, 2давхар 3 тоотод байрладаг.   

 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 
 
Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 

 
1. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа. 

2. Агаарын бохирдлын төлбөр 
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа андуурч тусгасан ба уг төлбөрийг 2.1.3 буюу бусад хэсэгт тусгасан байна. 
Нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохирууллаа 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ГХОГ-т 
албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  

4. Бусад   
Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа андуурч агаарын бохирдлын төлбөрийг тусгасныг хасч зохих мөрөнд 
тохируулав.  

5. Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус 
сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 
 
 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 21-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 оны 09 дүгээр 
сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон компани руу утсаар 
шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-154  "Хангад Эксплорэйшн" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2887134  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
шийдэгдээгүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

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

1,093,890.5 1,096,534.3 (2,643.8) - (6,848.0) 1,093,890.5 1,089,686.3 4,204.2 
  

1.1 Татвар, хураамж 1,060,973.0 1,060,973.2 (0.2) - (0.2) 1,060,973.0 1,060,973.0 -   

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  243,561.4 243,561.4 - 
  

243,561.4 243,561.4 - 

 1.1.2  Гаалийн албан татвар  6,406.6 
 

6,406.6 
 

6,406.6 6,406.6 6,406.6 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

6,406.6 (6,406.6) 
 

(6,406.6) - - - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

196,876.5 196,876.5 - 
  

196,876.5 196,876.5 - 

 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 

614,128.5 614,128.7 (0.2) 
 

(0.2) 614,128.5 614,128.5 - 

  1.2 Төлбөр  27,555.8 35,452.1 (7,896.3) - (7,896.3) 27,555.8 27,555.8 - 

 1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  19,381.7 19,381.7 - 
  

19,381.7 19,381.7 - 

 1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  8,174.1 16,070.4 (7,896.3) 
 

(7,896.3) 8,174.1 8,174.1 - 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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Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2887134  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
шийдэгдээгүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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  
5,361.7 109.0 5,252.7 - 1,048.5 5,361.7 1,157.5 4,204.2 

 1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 

 
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 

 
1.3.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

5,237.7 
 

5,237.7 
 

1,033.5 5,237.7 1,033.5 4,204.2 
4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  117.0 109.0 8.0 
 

8.0 117.0 117.0 - 
4 

 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  

153,690.6 159,445.1 (5,754.4) 9,192.1 3,437.6 162,882.7 162,882.7 - 
  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,789.4 7,929.6 (6,140.2) 6,140.2 - 7,929.6 7,929.6 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
 

2,621.5 (2,621.5) 2,621.5 
 

2,621.5 2,621.5 - 
5 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,789.4 1,870.4 (81.0) 81.0 
 

1,870.4 1,870.4 - 6 

2.1.3  Бусад    
 

3,437.7 (3,437.7) 3,437.7 
 

3,437.7 3,437.7 - 7 

 2.2 Төлбөр  151,901.2 151,515.5 385.7 3,051.9 3,437.6 154,953.1 154,953.1 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  151,453.0 151,067.3 385.7 (385.7) 
 

151,067.3 151,067.3 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  448.2 448.2 - 
  

448.2 448.2 - 
 

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   

  
- 3,437.6 3,437.6 3,437.6 3,437.6 - 9 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

 2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
  

- 
  

- - -   
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Б-154  "Хангад Эксплорэйшн" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2887134  Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
шийдэгдээгүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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  45,986.9 159,200.3 (113,213.4) 103,045.9 (0.1) 149,032.8 159,200.2 (10,167.4) 
  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  30,080.0 30,080.0 - - - 30,080.0 30,080.0 -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

30,080.0 30,080.0 - 
  

30,080.0 30,080.0 -   

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  15,906.9 129,120.3 (113,213.4) 103,045.9 (0.1) 118,952.8 129,120.2 (10,167.4)   

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  
  

- 63,000.0 63,000.0 63,000.0 63,000.0 - 10 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  15,906.9 23,900.0 (7,993.1) (7,006.9) (15,000.0) 8,900.0 8,900.0 - 10 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

105,220.3 (105,220.3) 32,052.8 (63,000.1) 32,052.8 42,220.2 (10,167.4) 10 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 - 10 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

    Нийт дүн  1,293,568.0 1,415,179.7 (121,611.7) 112,238.0 (3,410.5) 1,405,806.0 1,411,769.2 (5,963.2) 

  
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          (5,963.2) 
Цэвэр зөрүү                                                                                                              (5,963.2) 
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Б-154  "Хангад Эксплорэйшн" ХХК 
 

Товч танилцуулга 

"Хангад Эксплорэйшн" ХХК  нь  Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд нүүрс ашиглалтын нэг лиценз,  Өмнөговь 
аймгийн Баян-Овоо, Ханхонгор, Цогтцэций сумдад хайгуулын нэг лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь Чингэлтэй 
дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Мөн компанийн оффис нь : Сүхбаатар дүүрэг, Сентрал тауер,16 
давхарт байрладаг.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
Гаалийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
ажлын явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохируулав.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа гаалын албан татвар тусгасныг хасч тохируулав.  
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа буцаасан ажлын байрны төлбөр тусгасан байсныг нэгтгэл ажлын 
явцад хасч тохирууллаа. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа АМГ, СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасан ба компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн 
тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани АМГ-т төлсөн 
үйлчилгээний хөлсний дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн. Компани СХЗГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсний 
мэдээлэл гаргаж өгөөгүйгээс зөрүү үлдээд байна.  
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани ОҮИТБСАА-нд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа. 
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл ажлын явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст албан бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу нэмж 
тохируулав.  
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав.  
 
Бусад   

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн МХГ-т албан бичиг явуулж тус 
газрын ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл ажлын явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
хасч тохируулав. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус 
сумын ЗДТГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэллд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус 
аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ, компани хоёр анхны тайландаа илүү тусгасан ба компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулж тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн 
дагуу тохируулав.   
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ-т албан 
бичиг явуулж тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Тус сумын ЗДТГ-аас компанийн 
ирүүлсэн дүнгээс бага дүн ирсэн тул зөрүү үлдээд байна. Компани анхны тайландаа аймагт өгсөн хандив 
тусгасныг хасч тохируулав. 
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Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын эмнэлэгт албан 
бичиг явуулж тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ-аас компанийн ирүүлсэн дүнгээс бага дүн ирүүлсэн тул сум, дүүрэгт 
өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг дээр зөрүү үлдээд байна.  
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Б-155  "Ханшижир" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2608758 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  84,556.7 109,353.8 (24,797.1) 52,877.1 28,080.0 137,433.8 137,433.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 82,332.7 97,342.6 (15,009.9) 43,218.1 28,208.2 125,550.8 125,550.8 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  10,000.0 350.3 9,649.7 
 

9,649.7 10,000.0 10,000.0 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  55,612.1 79,445.8 (23,833.7) 23,833.7 
 

79,445.8 79,445.8 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр   

6,933.7 (6,933.7) 19,384.4 12,450.7 19,384.4 19,384.4 - 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 

16,720.6 10,612.8 6,107.8 
 

6,107.8 16,720.6 16,720.6 - 4 

 1.2 Төлбөр  - 57.0 (57.0) - (57.0) - - - 
 

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 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    

- 
  

- - - 
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Б-155  "Ханшижир" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2608758 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
 

57.0 (57.0) 
 

(57.0) - - - 5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  1,900.0 1,971.2 (71.2) - (71.2) 1,900.0 1,900.0 - 
 

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  1,900.0 1,971.2 (71.2) 
 

(71.2) 1,900.0 1,900.0 - 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  324.0 9,983.0 (9,659.0) 9,659.0 - 9,983.0 9,983.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  324.0 9,983.0 (9,659.0) 9,659.0 
 

9,983.0 9,983.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  2,744.4 6,352.2 (3,607.8) 3,550.8 (57.0) 6,295.2 6,295.2 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  690.3 569.7 120.6 (177.6) (57.0) 512.7 512.7 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  690.3 569.7 120.6 (177.6) (57.0) 512.7 512.7 - 8 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  2,054.1 5,782.5 (3,728.4) 3,728.4 - 5,782.5 5,782.5 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

2,400.0 (2,400.0) 2,400.0 
 

2,400.0 2,400.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,054.1 3,382.5 (1,328.4) 1,328.4 
 

3,382.5 3,382.5 - 10 

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  
  

- 
  

- - - 
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Б-155  "Ханшижир" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2608758 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа шийдвэрлэг
дээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  20,000.0 37,150.0 (17,150.0) 10,000.0 (7,000.0) 30,000.0 30,150.0 (150.0) 
 

 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) - - - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  20,000.0 31,150.0 (11,150.0) 10,000.0 (1,000.0) 30,000.0 30,150.0 (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  20,000.0 31,000.0 (11,000.0) 10,000.0 (1,000.0) 30,000.0 30,000.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

150.0 (150.0) 
  

- 150.0 (150.0) 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  107,301.1 152,856.0 (45,554.9) 66,427.9 21,023.0 173,729.0 173,879.0 (150.0) 
 

 

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           (150.0) 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                (150.0) 
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Б-155  "Ханшижир" ХХК   
 

Товч танилцуулга 

“Хан шижир” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутагт алт, мөнгөний олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулах 
лицензтэй бөгөөд  2011 онд олборлох үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж мэдэгдсэн.Тус компани нь Баянгол дүүргийн татварын 
албанд харъяалагддаг. Компанийн оффис нь: Хан-Уул дүүрэг, Гутал ХК-ийн байр, 411 тоотод байрладаг. 

 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ 
нэмэгдүүлж ирүүлсэн тул компанийн дүнг дээр нэмж тохируулсан. 
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, ЗГ дутуу дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээллээо компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулсан тул ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани дутуу тусгаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ нэмгдүүлж ирүүлсэн тул компанийн дүнг дээр нэмж 
тохируулсан бол уг мэдээлэлд үндэслэн АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан.  
 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй 
тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг дээр нэмж тохируулсан. 
 
Агаарын бохирдлын төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ч, нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад агаарын бохирдлын 
төлбөрийг хасч тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч компани илүү тайлагнасан тул анхны зөрүү үүссэн. Энэ 
нь АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс бөгөөд компанийн ирүүлсэн мэдээллээр АМГ-т дахин хандахад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирээгүй тул компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч тохирууллаа. 
 
Торгууль 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба Баянгол дүүргийн татварын 
хэлтсийн дансанд компанийн тайлагнасан дүн орсон байсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн тул уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнгээс хасч тохируулсан бол 
БГД-ийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 
Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба Налайх дүүргийн ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба Баянгол дүүргийн татварын 
хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Анхны тайланд компани тайлагнаж ирүүлсэн ч, нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
ирүүлсэн ба тухайн төлбөр нь 2010 онд төлөгдсөн байсан учир компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
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Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч ЗГ дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тусгасан ч ЗГ тайлагнаагүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаний дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн ба уг мэдээлэлд үндэслэн Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын 
ЗДТГ-аас тухайн хандивыг баталгаажуулах хүсэлтийг албан тоотоор хүргүүлсэн ба тус сумаас хандив аваагүй 
гэсэн хариу өгсөн тул зөрүү шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 17-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-аас компанийн тайлагнасан 150.0 мянган төгрөгийн хандив 
аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул зөрүү шийдэгдээгүй зөрүү үлдсэн. 
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Б-156. “Хартарвагатай” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2001454 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

84,305.9 266,425.0 (182,119.1) 17,323.7 (164,795.4) 101,629.6 101,629.6 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 79,153.8 236,425.0 (157,271.2) 16,823.7 (140,447.5) 95,977.5 95,977.5 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  14,872.8 2,581.8 12,291.0 
 

12,291.0 14,872.8 14,872.8 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
 

7,800.0 (7,800.0) 7,800.0 
 

7,800.0 7,800.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

108,592.1 (108,592.1) 
 

(108,592.1) - - - 3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

30,629.4 45,165.3 (14,535.9) 9,023.7 (5,512.2) 39,653.1 39,653.1 - 4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

16,713.8 16,713.8 - 
  

16,713.8 16,713.8 - 
 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар   

38,634.9 (38,634.9) 
 

(38,634.9) - - - 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 

16,937.8 16,937.1 0.7 
 

0.7 16,937.8 16,937.8 - 6 

 1.2 Төлбөр  - 28,500.0 (28,500.0) - (28,500.0) - - - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төлбөр   

28,500.0 (28,500.0) 
 

(28,500.0) - - - 7 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр    

- 
  

- - - 
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Б-156. “Хартарвагатай” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2001454 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 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  5,152.1 1,500.0 3,652.1 500.0 4,152.1 5,652.1 5,652.1 - 
 

1.6.1  Торгууль  5,152.1 1,500.0 3,652.1 500.0 4,152.1 5,652.1 5,652.1 - 4 

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

7,167.1 4,398.1 2,769.0 1,597.3 4,366.3 8,764.4 8,764.4 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,167.1 3,415.1 3,752.0 614.3 4,366.3 7,781.4 7,781.4 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  7,167.1 2,800.8 4,366.3 
 

4,366.3 7,167.1 7,167.1 - 8 
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Б-156. “Хартарвагатай” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2001454 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар   

586.3 (586.3) 586.3 
 

586.3 586.3 - 9 

2.1.3  Бусад    
 

28.0 (28.0) 28.0 
 

28.0 28.0 - 10 

 2.2 Төлбөр  - 983.0 (983.0) 983.0 - 983.0 983.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

683.0 (683.0) 583.0 (100.0) 583.0 583.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

300.0 (300.0) 400.0 100.0 400.0 400.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 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 35,428.0 (34,928.0) 35,428.0 500.0 35,928.0 35,928.0 - 
 

 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 35,428.0 (34,928.0) 35,428.0 500.0 35,928.0 35,928.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

27,000.0 (27,000.0) 27,000.0 
 

27,000.0 27,000.0 - 13 
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Б-156. “Хартарвагатай” ХК 
      

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

2001454 Анхны нэгтгэл 
Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.4 
өгсөн  Мөнгөн бус хандив, 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

8,428.0 (8,428.0) 8,428.0 
 

8,428.0 8,428.0 - 13 

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 - 13 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  91,973.0 306,251.1 (214,278.1) 54,349.0 (159,929.1) 146,322.0 146,322.0 - 
  

               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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        Б-156. “Хартарвагатай” ХК 
 
 
Товч танилцуулга 

“Хартарвагатай” ХХК нь Увс аймгийн Тариалан сумын нутагт алт, нүүрс олборлох ашиглалтын хоёр 
лицензтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллага юм.  

Тус компанийн оффис Увс аймгийн Тариалан суманд байрлаж байна. 
Компани Увс аймгийн Тариалан сумын татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ нэмэгдүүлж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу ГЕГ-аас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайланд төлсөн биш, тооцоолсон НӨАТ-ын дүнгээ тайлагнаж ирүүлсэн учир 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ дутуу, компани илүү тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнд нэмж тохируулсан. Компани АМГ-т төлсөн торгуулийн дүнг 
энэ ангилалд тайлагнаж ирүүлсэн байсныг компанийн дүнгээс хасч, торгууль хэсгийн дүн дээр нэмж 
тохируулсан. 
 

5. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  

Компани анхны тайланд тайлагнасан боловч нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тухайн дүнг хасч 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг хасч тохируулав.  
 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ч 0.7 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн нь 
материаллаг бус дүн учир засгийн газрын дүнд үндэслэн компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 

Компани анхны тайланд тайлагнасан боловч нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тухайн дүнг хасч 
ирүүлсэн тул компанийн дүнг хасч тохируулав.  
 

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаж ирүүлсэн ба компани дутуу тайлагнаж ирүүлснээр 
анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны 
тайлагнасан дүнгээ өсгөж ирүүлснээр компанийн дүнг нэмж тохируулсан. 
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Увс аймгийн Тариалан 
сумын татварын  хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

10. Бусад   

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Увс аймгийн Тариалан 
сумын татварын  хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
Компани энэ ангилалд бууны албан татварыг тайлагнасан болно. 
 

11. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Увс аймгийн Тариалан 
сумын татварын  хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
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Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Увс аймгийн Тариалан 
сумын татварын  хэлтсээс компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 

13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Увс аймгийн ЗДТГ, 
Цагдаагийн газар, Улаангом Политехник Коллеж зэрэг ЗГ-ын байгууллагуудаас компанийн 
тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг тохируулсан.  
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч  ЗГ тайлагнаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсний дагуу Увс аймгийн Тариалан 
сумын ЗДТГ-ын 32 тоот албан бичгээр компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулснаар ЗГ-ын дүнг 
тохируулсан.  
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул уг 
мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан.  
 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид 2012 оны 08 дугаар 
сарын 23-нд илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 17-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авсан ба хандив, дэмжлэгийн талаар ЗГ-ын байгууллагуудад албан бичгийг 
2012 оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. ЗГ-ын байгууллагууд болон компани руу утсаар шаардаж 
холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-157. "Хера Инвестмент" ХХК 
        

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2787687 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

2,397,361.6 - 2,397,361.6 (949,141.7) 1,448,219.9 1,448,219.9 1,448,219.9 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 2,395,637.3 - 2,395,637.3 (949,141.7) 1,446,495.6 1,446,495.6 1,446,495.6 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  2,374.8 
 

2,374.8 
 

2,374.8 2,374.8 2,374.8 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  859,244.9 
 

859,244.9 
 

859,244.9 859,244.9 859,244.9 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  556,291.4 
 

556,291.4 
 

556,291.4 556,291.4 556,291.4 - 3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

949,141.7 
 

949,141.7 (949,141.7) 
 

- - - 4 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

37.0 
 

37.0 
 

37.0 37.0 37.0 - 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  

28,547.5 
 

28,547.5 
 

28,547.5 28,547.5 28,547.5 - 6 

 1.2 Төлбөр  37.1 - 37.1 - 37.1 37.1 37.1 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-157. "Хера Инвестмент" ХХК 
        

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2787687 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  37.1 
 

37.1 
 

37.1 37.1 37.1 - 7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,687.2 - 1,687.2 - 1,687.2 1,687.2 1,687.2 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  1,687.2 
 

1,687.2 
 

1,687.2 1,687.2 1,687.2 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

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

1,226.9 - 1,226.9 - 1,226.9 1,226.9 1,226.9 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,226.9 - 1,226.9 - 1,226.9 1,226.9 1,226.9 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

 2.1.2  
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

1,226.9 
 

1,226.9 
 

1,226.9 1,226.9 1,226.9 - 9 

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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Б-157. "Хера Инвестмент" ХХК 
        

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2787687 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  2,398,588.5 - 2,398,588.5 (949,141.7) 1,449,446.8 1,449,446.8 1,449,446.8 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-157. “Хера Инвестмент” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Төв аймгийн нутагт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг ба хайгуулын нэг лиценз эзэмшдэг. 
Компани нь нийслэлийн татварын хэлтэст харъяалагддаг байна. Компанийн байршил нь Баянгол дүүрэг, 5-р 
хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Гурвалжингийн гүүр, Хера Бизнес төвд байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав. .  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани анхны тайлангаа огт ирүүлээгүй ба ЗГ анхны тайландаа уг албан татварыг  тайлагнасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй ба компаниас дахин 
тодруулахад 2011 онд тус компаниас салсан "Хера фүүдс" ХХК-ийн  гаалиар оруулж ирсэн барааг "Хера 
инвесимент" ХХК-ний нэр дээр бүрдүүлэлтээ хийж төлбөрийг нь "Хера фүүдс" ХХК төлснөөс үүссэн зөрүү 
байна. . Иймээс энэ албан татварыг тус компаниас ирүүлсэн албан бичигт үндэслэн хасч тохируулгыг 
хийсэн. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлснээр хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
 

7. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд уг төлбөрийг тусгаагүй 
байсан ба ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад уг хураамжийг компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ  үндэслэн 
нэмж тохируулсан.  
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллээ ирүүлснээр хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн.  
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 11-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-158. "Хос Хас" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2100231 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

39,446.1 32,029.2 7,416.9 - 7,416.9 39,446.1 39,446.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 36,552.9 32,028.7 4,524.2 - 4,524.2 36,552.9 36,552.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  15 15 - 
  

15.0 15.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - . 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2456 
 

2,456.1 
 

2,456.1 2,456.1 2,456.1 - 1 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

29488 29479.3 8.9 
 

8.9 29,488.2 29,488.2 - 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 

4594 2534.4 2,059.2 
 

2,059.2 4,593.6 4,593.6 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул 
хийсэн ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр    

- 
  

- - - 
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Б-158. "Хос Хас" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2100231 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 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  2,893.2 0.5 2,892.7 - 2,892.7 2,893.2 2,893.2 - 
 

 1.6.1   Торгууль  2,893.2 0.5 2,892.7 
 

2,892.7 2,893.2 2,893.2 - 4 

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

15,016.0 25,849.3 (10,833.3) - (10,833.3) 15,016.0 15,016.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  16.0 - 16.0 - 16.0 16.0 16.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч 

хэрэгслийн албан татвар  
16.0 

 
16.0 

 
16.0 16.0 16.0 - 5 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
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Б-158. "Хос Хас" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2100231 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.2 Төлбөр  15,000.0 21,000.0 (6,000.0) - (6,000.0) 15,000.0 15,000.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  12,000.0 18,000.0 (6,000.0) 
 

(6,000.0) 12,000.0 12,000.0 - 6 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,000.0 3,000.0 - 
  

3,000.0 3,000.0 - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 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  - 4,849.3 (4,849.3) - (4,849.3) - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

4,849.3 (4,849.3) 
 

(4,849.3) - - - 7 

 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  Мөнгөн хандив, 
  

- 
  

- - - 
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Б-158. "Хос Хас" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2100231 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

байгууллагад 
өгсөн 

дэмжлэг  

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  54,462.1 57,878.5 (3,416.4) - (3,416.4) 54,462.1 54,462.1 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-158. "Хос Хас" ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд ашиглалтын 5 лиценз, Төв аймгийн Заамар суманд 
ашиглалтын 2 лиценз эзэмшиж алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж байна.  Компани нь нийслэлийн татварын 
хэлтэст харъяалагддаг байна. Компанийн байршил нь УБ хот Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын 
гудамж-8, 206 тоот-д байрладаг байна. Утас: 11-320142, Е-мэйл: tsedo66@yahoo.co.uk 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  
1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа НӨАТ-ыг  “Торгууль” хэсэгт буруу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг нэмж тохируулгыг хийсэн.  
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Уг төлбөр хоёр талын мэдээллээс үзэхэд валютын ханшийн зөрүүгээр анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад ЗГ-ын дүнгээр тохируулгыг хийсэн.  
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани анхны тайландаа ажил олгогчоос төлсөн шимтгэлийг тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж тайлбар ирүүлснийг үндэслэн даатгуулагчаас төлсөн НДШ-ийг  
нэмж тохируулсан. 
 

4. Торгууль 

Компани анхны тайландаа уг торгуулийг “орон нутагт төлсөн торгууль” гэж санхүүгийн урсгалыг андуурч 
буруу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
ирүүлснээр санхүүгийн урсгалын зөв болгож тохируулгыг хийсэн.   
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани  уг татварыг анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ирүүлснийг нэмж тохируулсан.   
 

6. Газрын төлбөр  

Компани анхны тайландаа 2010 оны газрын төлбөрийн үлдэгдлийг оруулж тайлагнасан байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн  явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг хасч тохирууллаа. 
 

7. Торгууль /Орон нутагт төлсөн/    

Компани анхны тайландаа уг торгууль дээр төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн торгууль болон 
НӨАТ-ыг санхүүгийн урсгал андуурч тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснээр санхүүгийн урсгалын зөв болгож тохируулгыг хийсэн.   

Òîäðóóëãà: 

 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 22-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

 
Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-159. "Хотгор" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2661128 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

96,806.6 119,032.3 (22,225.7) 39,085.2 16,859.5 135,891.8 135,891.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 96,517.6 115,693.3 (19,175.7) 35,835.2 16,659.5 132,352.8 132,352.8 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  13,888.9 13,888.9 - 
  

13,888.9 13,888.9 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  43,441.7 43,441.7 - 
  

43,441.7 43,441.7 - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр   

35,835.2 (35,835.2) 35,835.2 
 

35,835.2 35,835.2 - 1 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

730.8 736.7 (5.9) 
 

(5.9) 730.8 730.8 - 
 

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 

38,456.2 21,790.8 16,665.4 
 

16,665.4 38,456.2 38,456.2 - 2 

 1.2 Төлбөр  89.0 89.0 - - - 89.0 89.0 - 
 

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 
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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Б-159. "Хотгор" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2661128 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  89.0 89.0 - 
  

89.0 89.0 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  

- 3,250.0 (3,250.0) 3,250.0 - 3,250.0 3,250.0 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

3,250.0 (3,250.0) 3,250.0 
 

3,250.0 3,250.0 - 3 

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  200.0 - 200.0 - 200.0 200.0 200.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  200.0 
 

200.0 
 

200.0 200.0 200.0 - 4 

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

42,838.8 7,172.9 35,665.9 (35,665.9) - 7,172.9 7,172.9 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,077.4 1,046.1 31.3 (31.3) - 1,046.1 1,046.1 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  643.3 612.0 31.3 (31.3) 
 

612.0 612.0 - 5 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

434.1 434.1 - 
  

434.1 434.1 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  41,761.4 5,926.8 35,834.6 (35,834.6) - 5,926.8 5,926.8 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  5,866.2 5,866.8 (0.6) 0.6 
 

5,866.8 5,866.8 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  60.0 60.0 - 
  

60.0 60.0 - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

35,835.2 
 

35,835.2 (35,835.2) 
 

- - - 6 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
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Б-159. "Хотгор" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2661128 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  - 200.0 (200.0) 200.0 - 200.0 200.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

200.0 (200.0) 200.0 
 

200.0 200.0 - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  25,340.0 13,495.0 11,845.0 (11,845.0) - 13,495.0 13,495.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 675.0 (675.0) 675.0 - 675.0 675.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

675.0 (675.0) 675.0 
 

675.0 675.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  25,340.0 12,820.0 12,520.0 (12,520.0) - 12,820.0 12,820.0 - 
 

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  7,100.0 3,700.0 3,400.0 (3,400.0) 
 

3,700.0 3,700.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  18,240.0 9,120.0 9,120.0 (9,120.0) 
 

9,120.0 9,120.0 - 8 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  164,985.4 139,700.2 25,285.2 (8,425.7) 16,859.5 156,559.7 156,559.7 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-159. "Хотгор" ХХК  
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд чулуун нүүрсний ашиглалтын хоёр лиценз эзэмшдэг байна.  
Компани нь Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтэст харъяалагддаг ба Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 
байрладаг байна.  Утас: 0142226510, 01422236 Е-мэйл: kaihar@mongol.net 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар Увс аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, тус компани 35,855.2 мянган төгрөгийн АМНАТ-
төлсөн гэсэн хариу ирүүлсэн тул хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн.   
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани анхны тайлангаар дутуу тайлагнасан ба нэгтгэлийн тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг нэмж тохирууллаа. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгаснаар Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсэн тул 
хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Торгууль 

Компани торгуулийг анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.  
 

5. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Анхны тайлангаар ЗГ болон компани ҮХЭХАТ-ыг тайлагнасан боловч 31.3 мянган төгрөгийн анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад тус компанийн татан буугдсан 
охин компанийн төлсөн татвар тухайн компанийн нэр дээр тайлагнагдсан байна гэсэн хариу ирүүлсэн тул 
хасч тохируулсан.  
  
 

6. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр” 
хэсэгт андуурч тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
үндэслэн тохируулгыг хийсэн.    
 

7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг дагуу Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсэн тул хоёр 
талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

8. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа суманд өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандивыг илүү тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дагуу Увс аймгийн Бөхмөрөн 
сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг хасч тохируулсан.   
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-160. "Хотгор шанага" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2662647 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ гүй 

зөрүү, цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

125,209.2 117,814.3 7,394.9 29,260.3 48,507.0 154,469.5 166,321.3 (11,851.8) 
 

1.1 Татвар, хураамж 89,478.8 63,627.5 25,851.3 29,260.3 55,111.6 118,739.1 118,739.1 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
 

8,632.3 (8,632.3) 8,632.3 
 

8,632.3 8,632.3 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  8,509.4 8,509.5 (0.1) 
 

(0.1) 8,509.4 8,509.4 - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  17,869.9 17,869.9 - 
  

17,869.9 17,869.9 - 
 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр   

1,246.3 (1,246.3) 1,246.3 
 

1,246.3 1,246.3 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

21,059.6 (21,059.6) 19,381.7 (1,677.9) 19,381.7 19,381.7 - 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 

63,099.5 6,309.9 56,789.6 
 

56,789.6 63,099.5 63,099.5 - 4 

 1.2 Төлбөр  33,548.0 29,359.6 4,188.4 - 15,520.4 33,548.0 44,880.0 (11,332.0) 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр  

30,622.0 15,101.6 15,520.4 
 

15,520.4 30,622.0 30,622.0 - 5 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр   

11,332.0 (11,332.0) 
  

- 11,332.0 (11,332.0) 
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Б-160. "Хотгор шанага" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2662647 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ гүй 

зөрүү, цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  2,926.0 2,926.0 - 
  

2,926.0 2,926.0 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,682.4 24,327.2 (22,644.8) - (22,125.0) 1,682.4 2,202.2 (519.8) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7.0 132.0 (125.0) 
 

(125.0) 7.0 7.0 - 6 

 1.3.2  
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

22,000.0 (22,000.0) 
 

(22,000.0) - - - 6 

 1.3.3  
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

1,675.4 2,195.2 (519.8) 
  

1,675.4 2,195.2 (519.8) 
 

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  500.0 500.0 - - - 500.0 500.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  500.0 500.0 - 
  

500.0 500.0 - 
 

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

2,886.0 4,105.6 (1,219.6) 1,454.9 485.3 4,340.9 4,590.9 (250.0) 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,486.0 2,004.0 482.0 - 482.0 2,486.0 2,486.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар  

2,486.0 2,004.0 482.0 
 

482.0 2,486.0 2,486.0 - 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  400.0 1,851.6 (1,451.6) 1,454.9 3.3 1,854.9 1,854.9 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  400.0 1,811.6 (1,411.6) 1,414.9 3.3 1,814.9 1,814.9 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

40.0 (40.0) 40.0 
 

40.0 40.0 - 9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
  

- 
  

- - - 
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Б-160. "Хотгор шанага" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2662647 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ гүй 

зөрүү, цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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) 
 

2.5.1  Торгууль  
 

250.0 (250.0) 
  

- 250.0 (250.0) 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  10,500.0 1,300.0 9,200.0 (10,000.0) (800.0) 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  10,500.0 1,300.0 9,200.0 (10,000.0) (800.0) 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) - - - 10 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   

500.0 (500.0) 
 

(500.0) - - - 10 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 10 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

10,000.0 
 

10,000.0 (10,000.0) 
 

- - - 10 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

300.0 (300.0) 
 

(300.0) - - - 10 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  138,595.2 123,219.9 15,375.3 20,715.2 48,192.3 159,310.4 171,412.2 (12,101.8) 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 12,101.8 
Цэвэр зөрүү      12,101.8
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Б-160. "Хотгор шанага" ХХК  
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Өмнөд Солонгос улсын хөрөнгө оруулалттай  бөгөөд Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд нүүрсний 
ашиглалтын 2 лиценз, хайгуулын 3 лиценз эзэмшдэг байна. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 
татварын хэлтэст харъяалагддаг ба Баянзүрх дүүргийн 13-р хороолол “Сонжин Гранд” зочид буудлын байранд 
байрладаг байна.  Утас: 99119151, 99110757, 91911451 Е-мэйл: amina8348@yahoo.com, 
safety_san@yahoo.com 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав. 
 

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон Увс аймгийн татварын албанаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэслэн нэмж 
тохирууллаа. 
 

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон Увс аймгийн татварын албанаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үлдэслэн нэмж тохирууллаа. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаснаар тохирууллаа. Мөн валютын ханшийн зөрүүг 
ЗГ-ын дүнгээр тохирууллаа. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохируулсан.  
 

8. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг дагуу Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж тус компани нь газрын 
төлбөр 1,814.9 мянган  төгрөгийн төлбөр төлсөн гэсэн хариу ирүүлсэн тул албан бичгийг үндэслэн 
тохирууллаа. 
 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад Увс аймгийн татварын албанаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд  үндэслэн нэмж тохирууллаа. 

10. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Компани илүү тайлагнасныг хасч тохирууллаа.  
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад компаний захирал хувиасаа Увс аймгийн 
Бөхмөрөн сумын ЗДТГ-т өгсөн 10,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг анхны тайландаа тусгасныг хасч 
тохирууллаа. 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар төрийн бус байгууллагад 
өгсөн хандивыг компани анхны тайландаа тайлагнасан тул хасч тохирууллаа.  

 
Òîäðóóëãà: 

 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 



 
 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Торгууль зэрэг дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-161. "Хоту" ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2763788 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

202,885.8 192,804.1 10,081.7 - 10,081.7 202,885.8 202,885.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 184,705.9 151,357.8 33,348.1 - 33,348.1 184,705.9 184,705.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  36,312.1 19,763.0 16,549.1 
 

16,549.1 36,312.1 36,312.1 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - . 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  10,900.5 2,460.4 8,440.1 
 

8,440.1 10,900.5 10,900.5 - 2 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

114,806.5 114,806.4 0.1 
 

0.1 114,806.5 114,806.5 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

5,904.7 4,794.8 1,109.9 
 

1,109.9 5,904.7 5,904.7 - 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 

16,782.1 9,533.2 7,248.9 
 

7,248.9 16,782.1 16,782.1 - 4 

 1.2 Төлбөр  60.0 39.5 20.5 - 20.5 60.0 60.0 - 
 

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 урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Б-161. "Хоту" ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2763788 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  60.0 39.5 20.5 
 

20.5 60.0 60.0 - 5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

2,711.6 500.0 2,211.6 - 2,211.6 2,711.6 2,711.6 - 
 

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  

2,711.6 500.0 2,211.6 
 

2,211.6 2,711.6 2,711.6 - 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  15,408.3 40,906.8 (25,498.5) - (25,498.5) 15,408.3 15,408.3 - 
 

1.6.1  Торгууль  15,408.3 40,906.8 (25,498.5) 
 

(25,498.5) 15,408.3 15,408.3 - 7 

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

15,475.1 18,397.4 (2,922.3) 1,000.0 (1,922.3) 16,475.1 16,475.1 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,029.1 3,080.4 (51.3) - (51.3) 3,029.1 3,029.1 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  2,141.0 2,141.0 - 
  

2,141.0 2,141.0 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

888.1 939.4 (51.3) 
 

(51.3) 888.1 888.1 - 8 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  12,446.0 14,317.0 (1,871.0) - (1,871.0) 12,446.0 12,446.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  6,096.0 7,967.0 (1,871.0) 
 

(1,871.0) 6,096.0 6,096.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  6,350.0 6,350.0 - 
  

6,350.0 6,350.0 - 
 

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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Б-161. "Хоту" ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2763788 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  - 1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 - 10 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  10,000.0 10,000.0 - - - 10,000.0 10,000.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  10,000.0 10,000.0 - - - 10,000.0 10,000.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

10,000.0 10,000.0 - 
  

10,000.0 10,000.0 - 
 

 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  228,360.9 221,201.5 7,159.4 1,000.0 8,159.4 229,360.9 229,360.9 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 



 
 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

 

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

 

Б-161. “ХОТУ” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Төв аймгийн Заамар суманд алтны ашиглалтын 3 лиценз, Дорнод аймгийн Баяндун суманд 
алтны ашиглалтын 1 ба , хайгуулын 1 лиценз, Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд хайгуулын 1 лиценз тус тус 
эзэмшиж байна. Компани нь УТОХГ харъяалагддаг ба Чингэлтэй дүүргийн 2-р хороонд Чоймболын 3/1-д 
байрладаг байна. Утас: 310888, 99115268, 99105268 Е-мэйл: khotu.mining@yahoo.com 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав..  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа  дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ирүүлснийг нэмж тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа 2008-2010 онуудын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан НӨАТ-ын нөхөн 
татвар ногдуулсныг “торгууль” гэсэн санхүүгийн урсгал дээр буруу тайлагнасныг  нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсний дагуу нэмж тохируулсан. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин 
тодруулж хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа уг шимтгэлийг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани  
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж ирүүлснийг тохирууллаа. 
 

5. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа агаарын бохирдлын төлбөр болон Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татварыг нийлсэн дүнгээр тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн  салгаж тохирууллаа.  
 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

7. Торгууль 

Компани анхны тайландаа татварын шалгалтаар ногдуулсан НӨАТ, ААНОАТ, торгууль зэргийг нийлсэн  
дүнгээр тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас  
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн салгаж тохирууллаа.  
 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар     

Компани анхны тайландаа агаарын бохирдлын төлбөр болон Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татварыг нийлсэн дүнгээр тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн салгаж тохирууллаа.  
 

9. Газрын төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ирүүлснийг үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

10. Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин хандаж тус 
торгуулийг төлсөн НББ-ийн анхан шатны баримтыг үндэслэн тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 

 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 17-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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819 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Б-162  "Хуади куонеэ" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5232538 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  1,034,138.7 1,138,014.0 (103,875.3) 110,919.8 7,044.5 1,145,058.5 1,145,058.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,025,978.0 1,024,445.6 1,532.4 - 1,532.4 1,025,978.0 1,025,978.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  385,588.1 385,100.0 488.1 
 

488.1 385,588.1 385,588.1 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  25,451.1 26,614.3 (1,163.2) 
 

(1,163.2) 25,451.1 25,451.1 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  526,947.4 525,883.6 1,063.8 
 

1,063.8 526,947.4 526,947.4 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

2,572.5 1,428.8 1,143.7 
 

1,143.7 2,572.5 2,572.5 - 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 

85,418.9 85,418.9 - 
  

85,418.9 85,418.9 - 
 

 1.2 Төлбөр  30.5 96,578.5 (96,548.0) 97,355.4 807.4 97,385.9 97,385.9 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
 

96,552.0 (96,552.0) 97,328.9 776.9 97,328.9 97,328.9 - 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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820 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-162  "Хуади куонеэ" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5232538 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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  30.5 26.5 4.0 26.5 30.5 57.0 57.0 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

837.7 16,989.9 (16,152.2) 13,564.4 (2,587.8) 14,402.1 14,402.1 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  84.0 116.2 (32.2) 
 

(32.2) 84.0 84.0 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

96.3 (96.3) 96.3 
 

96.3 96.3 - 7 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  753.7 411.4 342.3 66.2 408.5 819.9 819.9 - 7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
 

16,366.0 (16,366.0) 13,401.9 (2,964.1) 13,401.9 13,401.9 - 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  7,292.5 - 7,292.5 - 7,292.5 7,292.5 7,292.5 - 
 

1.6.1  Торгууль  7,292.5 
 

7,292.5 
 

7,292.5 7,292.5 7,292.5 - 8 

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

2,558.2 40,266.4 (37,708.2) (991.8) (38,700.0) 1,566.4 1,566.4 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,558.2 40,266.4 (37,708.2) (991.8) (38,700.0) 1,566.4 1,566.4 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  2,558.2 1,566.4 991.8 (991.8) 
 

1,566.4 1,566.4 - 9 

2.1.3  Бусад    
 

38,700.0 (38,700.0) 
 

(38,700.0) - - - 10 

 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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Б-162  "Хуади куонеэ" ХХК  

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон 
шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5232538 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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  1,036,696.9 1,178,280.4 (141,583.5) 109,928.0 (31,655.5) 1,146,624.9 1,146,624.9 - 
 

 

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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Б-162  "Хуади куонеэ" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Хуади куонеэ” ХХК нь Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Архангай аймгийн Цахир сумдад хайгуулын 2 
лицензтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн өмчит компани юм.  
Тус компани нь Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компанийн оффис нь: Сүхбаатар 
дүүргийн 6-р хороо, Метромалл оффис центр 900 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг дээр нэмж тохируулсан. 
2. Гаалийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани илүү тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг дээр нэмж тохируулсан. 
4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү 
үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр анхны тайлагнасан дүнгээ 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг дээр нэмж тохируулсан. 
5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба ГИХАЭГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсан 
тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. Компани анхны тайланд өөр компанийн нэрийн өмнөөс шилжүүлсэн төлбөрийг 
тусгаснаас илүү дүнгээр тайлагнагдсан ба компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тухайн дүнг 
хасч тохируулсан. 
6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани, ЗГ аль аль нь анхны тайланд дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тус тус нэмж тохируулсан. 
7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй 
тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Анхны тайланд ЗГ, компани аль, аль нь дутуу тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн ажпын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч, компани тусгаж ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тусгаж ирүүлснээр компанийн дүнг тохируулсан. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тусгасан ч ЗГ илүү дүнгээр тусгасан байснаас анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнгээс хасч 
тохируулсан. 
 
Бусад   

Компани анхны тайланд ХХОАТ-ыг тусгаж ирүүлсэн ба энэ нь нэгтгэл тайланд хамаарах мөнгөн урсгал биш 
тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ 

компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-163. "Хүдэн" ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2643227 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

- 323,230.0 (323,230.0) 323.2 (322,906.8) 323.2 323.2 (0.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж - 323,230.0 (323,230.0) 323.2 (322,906.8) 323.2 323.2 (0.0) 
 

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 нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

323,230.0 (323,230.0) 323.2 (322,906.8) 323.2 323.2 (0.0) 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-163. "Хүдэн" ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2643227 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

- - - - - - - - 
 

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  

- - - - - - - - 
 

 2.1 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  
  

- 
  

- - - 
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Б-163. "Хүдэн" ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад 
хийгдсэн тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2643227 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

- - - - - - - - 
 

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  - 323,230.0 (323,230.0) 323.2 (322,906.8) 323.2 323.2 (0.0) 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-163. "Хүдэн" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Увс аймгийн Давст суманд нүүрсний ашиглалтын нэг лиценз эзэмшдэг байна. Компани Увс 
аймгийн Татварын хэлтэст харъяалагддаг ба Увс аймгийн  Улаангом сумын 3-р багийг БНБ 5-6 тоотод 
байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав. 
 

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба компани анхны тайландаа тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн  дүнг мянган 
төгрөгөөр илэрхийлээгүйгээс  анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-íä 
хүргэсэн боловч компани хариуг ирүүлээгүй байна. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч ажилласан.   
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-164  "Хунан жинлэн" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2881934 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  53,604.9 58,039.1 (4,434.2) 4,576.6 142.4 58,181.5 58,181.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 11,958.9 11,958.9 - - - 11,958.9 11,958.9 - 
 

1.1.1  Аж ахуйн  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 нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
 

5,258.9 (5,258.9) 
 

(5,258.9) - - - 1 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

5,258.9 
 

5,258.9 
 

5,258.9 5,258.9 5,258.9 - 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 

6,700.0 6,700.0 - 
  

6,700.0 6,700.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  40,238.6 40,352.6 (114.0) 114.0 - 40,352.6 40,352.6 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  40,238.6 40,238.6 - 
  

40,238.6 40,238.6 - 
 

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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Б-164  "Хунан жинлэн" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2881934 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  
 

114.0 (114.0) 114.0 
 

114.0 114.0 - 3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

1,265.0 5,727.6 (4,462.6) 4,462.6 - 5,727.6 5,727.6 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - 75.0 (75.0) 75.0 
 

75 75.0 - 4 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  1,265.0 5,652.6 (4,387.6) 4,387.6 
 

5,652.6 5,652.6 - 4 

 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  142.4 - 142.4 - 142.4 142.4 142.4 - 
 

1.6.1  Торгууль  142.4 
 

142.4 
 

142.4 142.4 142.4 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  3,480.0 5,804.4 (2,324.4) 
-             

1,278.0 
(3,602.4) 2,202.0 2,202.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,056.0 4,988.0 (1,932.0) 
-             

1,528.0 
(3,460.0) 1,528.0 1,528.0 - 

 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  3,056.0 1,528.0 1,528.0 (1,528.0) 
 

1,528.0 1,528.0 - 6 

2.1.3  Бусад    
 

3,460.0 (3,460.0) 
 

(3,460.0) - - - 7 

 2.2 Төлбөр  424.0 424.0 - - - 424.0 424.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  424.0 424.0 - 
  

424.0 424.0 - 
 

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  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    

- 
  

- - - 
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Б-164  "Хунан жинлэн" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2881934 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү,цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  - 392.4 (392.4) 250.0 (142.4) 250.0 250.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

392.4 (392.4) 250.0 (142.4) 250.0 250.0 - 8 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,000.0 - 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 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 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  62,084.9 63,843.5 (1,758.6) 3,298.6 1,540.0 65,383.5 65,383.5 - 
 

 

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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Б-164  "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 Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. Мөн 
компанийн оффис нь: Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо, Метромалл оффис центр 900 тоотод байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Анхны тайланд компани мөр андуурч тусгаж ирүүлснээ нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад залруулж ирүүлсэн 
тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд компани тухайн дүнг АМНАТ хэсэгт мөр андууран тусгаж ирүүлснээс анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан болно. 
 
3. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ анхны нэгтгэлд тусгаагүй, компани тусгаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад Сүхбаатар дүүргийн татварын  хэлтэст төлсөн нь баталгаажсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны нэгтгэлд тусгаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад Сүхбаатар дүүргийн татварын  хэлтэсээс 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
5. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд ЗГ дутуу, компани илүү тайлагнасан тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
комдани дэлгэрэнгүй мэдээллээр залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан ба ГИХАЭГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
6. Торгууль 

Анхны тайланд ЗГ тусгаж ирүүлсэн ч компани тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан. 
 
7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны тайланд илүү тусгаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн ба  ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдсон тул ЗГ-ын дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
8. Бусад   

Компани анхны тайланд ХХОАТ-аа тусгаж ирүүлсэн ба уг мөнгөн урсгал нь нэгтгэл тайланд хамрагдахгүй тул 
компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. 
 
9. Торгууль 

Анхны тйаланд ЗГ тайлагнаагүй, компани илүү тусгаж ирүүлснээр анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүнг, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-
аас  компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж ирүүлсэн тул ЗГ-ын дүнг тус тус тохируулсан болно. 
 
10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн Мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайланд Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгийг тайлагнаж ирүүлээгүй ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг тохируулсан 
болно. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-165  "Хурай" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2019086 Анхны нэгтгэл 

Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  165,497.5 185,024.0 (19,526.5) 38,611.1 19,084.6 204,108.6 204,108.6 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 161,904.5 181,017.6 (19,113.1) 37,760.4 18,647.3 199,664.9 199,664.9 - 
 

1.1.1  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  3,127.3 3,127.4 (0.1) 
 

-                
0.1 

3,127.3 3,127.3 - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  6,567.4 6,545.5 21.9 
 

21.9 6,567.4 6,567.4 - 1 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  83,440.9 119,201.3 (35,760.4) 35,760.4 
 

119,201.3 119,201.3 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

8,439.0 10,439.0 (2,000.0) 2,000.0 
 

10,439.0 10,439.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  18,864.6 18,864.6 - 
  

18,864.6 18,864.6 - 
 

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 

41,465.3 22,839.8 18,625.5 
 

18,625.5 41,465.3 41,465.3 - 4 

 1.2 Төлбөр  112.5 112.5 - - - 112.5 112.5 - 
 

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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Б-165  "Хурай" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2019086 Анхны нэгтгэл 

Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  112.5 112.5 - 
  

112.5 112.5 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

3,480.5 3,893.9 (413.4) 850.7 437.3 4,331.2 4,331.2 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  44.6 78.9 (34.3) 25.0 (9.3) 69.6 69.6 - 5 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

224.2 (224.2) 187.5 (36.7) 187.5 187.5 - 6 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  3,435.9 3,590.8 (154.9) 638.2 483.3 4,074.1 4,074.1 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  3,541.1 15,012.6 (11,471.5) 11,471.5 - 15,012.6 15,012.6 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,541.1 4,091.1 (550.0) 550.0 - 4,091.1 4,091.1 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  2,215.1 2,765.1 (550.0) 550.0 
 

2,765.1 2,765.1 - 8 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,326.0 1,326.0 - 
  

1,326.0 1,326.0 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 9,739.6 (9,739.6) 9,739.6 - 9,739.6 9,739.6 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

5,299.2 (5,299.2) 5,299.2 
 

5,299.2 5,299.2 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

4,440.4 (4,440.4) 4,440.4 
 

4,440.4 4,440.4 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
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Б-165  "Хурай" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 2019086 Анхны нэгтгэл 

Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү,цэвэр 

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  - 1,181.9 (1,181.9) 1,181.9 - 1,181.9 1,181.9 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

1,181.9 (1,181.9) 1,181.9 
 

1,181.9 1,181.9 - 11 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  12,000.0 15,285.0 (3,285.0) 3,285.0 - 15,285.0 15,285.0 - 
 

 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  12,000.0 15,285.0 (3,285.0) 3,285.0 - 15,285.0 15,285.0 - 
 

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 - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,000.0 10,000.0 - 
  

10,000.0 10,000.0 - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

3,285.0 (3,285.0) 3,285.0 
 

3,285.0 3,285.0 - 12 

   Нийт дүн  181,038.6 215,321.6 (34,283.0) 53,367.6 19,084.6 234,406.2 234,406.2 - 
 

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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Б-165  "Хурай" ХХК 
 

Товч танилцуулга 

“Хурай” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул суманд алт олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Компани нь 
Хан-Уул дүүргийн татварын албанд харъяалагддаг ба оффис нь МУИС 2-р байрны урд, Канион төвийн 2 
давхарт байрладаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. 
 
2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд Сэлэнгэ аймагт төлсөн 30%-ийн төлбөр тусгагдаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн тул компанийн ЗГ-ын дүнг 
нэмж тохируулсан. 
 
3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Анхны тайланд ЗГ дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас нэмэлт 
мэдээллүүд авсны дагуу ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан. 
 
4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч, компани дутуу дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны 
зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр өмнө тайлагнасан дүнгээ 
залруулж ирүүлсэн тул компанийн дүн дээр нэмж тохируулсан. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
5. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа дутуу, компани илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ 
болон компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тус тус тохируулсан. 
 
6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тайлагнаагүй, компани тайлагнаж илүү тайлагнаж ирүүлсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусган ирүүлсэн тул компанийн дүнгээс хасч тохируулсан. Уг мэдээлэлд 
үндэслэн ЗГ-ын холбогдох байгууллагуудаас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авсны дагуу ЗГ-ын 
дүнг тохируулсан. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
Анхны тайланд компани болон ЗГ аль аль нь илүү дүнгээр тайлагнаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
7. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Анхны тайланд ЗГ, компани аль аль нь тайлагнасан ч ЗГ дутуу тайлагнаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад Сэлэнгэ аймгаас нэмэлт мэдээлэл ирсэн тул уг мэдээнд үндэслэн ЗГ-ын дүнг 
нэмж тохируулсан. 
 
8. Газрын төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба ТЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсан тул ЗГ-ын 
дүнг тохируулсан. 
 
9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба ТЕГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсан тул ЗГ-ын 
дүнг тохируулсан. 
 
10. Торгууль 

Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба АМГ-аас компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулсан тул ЗГ-ын 
дүнг тохируулсан. 
 
11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
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Анхны тайланд компани тайлагнасан ч, ЗГ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн ба Сэлэнгэ аймгийн БОАЖГазраас компанийн тайлагнасан дүнг 
баталгаажуулсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-166  "Хургатай хайрхан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5104424 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  258,093.0 - 258,093.0 13,252.5 271,345.5 271,345.5 271,345.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 232,125.0 - 232,125.0 (672.6) 231,452.4 231,452.4 231,452.4 - 
 

1.1.1  Аж ахуйн  нэгжийн орлогын албан татвар  33,681.3 
 

33,681.3 
 

33,681.3 33,681.3 33,681.3 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  1,145.1 
 

1,145.1 
 

1,145.1 1,145.1 1,145.1 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,404.8 
 

2,404.8 
 

2,404.8 2,404.8 2,404.8 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

72,167.9 
 

72,167.9 (672.6) 71,495.3 71,495.3 71,495.3 - 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 

122,725.9 
 

122,725.9 
 

122,725.9 122,725.9 122,725.9 - 5 

 1.2 Төлбөр  14,673.4 - 14,673.4 - 14,673.4 14,673.4 14,673.4 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  14,666.4 
 

14,666.4 
 

14,666.4 14,666.4 14,666.4 - 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 
  

- 
  

- - - 
 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-166  "Хургатай хайрхан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5104424 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  

11,294.6 - 11,294.6 13,925.1 25,219.7 25,219.7 25,219.7 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  41.0 
 

41.0 
 

41.0 41.0 41.0 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  11,213.6 
 

11,213.6 11,658.4 22,872.0 22,872.0 22,872.0 - 9 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  40.0 
 

40.0 2,266.7 2,306.7 2,306.7 2,306.7 - 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  

37,110.4 - 37,110.4 15,260.5 15,352.9 52,370.9 15,352.9 37,018.0 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  92.4 - 92.4 160.5 252.9 252.9 252.9 - 11 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  92.4 
 

92.4 160.5 252.9 252.9 252.9 - 12 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 15,100.0 15,100.0 15,100.0 15,100.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 28.0 28.0 28.0 28.0 - 13 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-166  "Хургатай хайрхан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5104424 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 14,684.5 14,684.5 14,684.5 14,684.5 - 14 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 387.5 387.5 387.5 387.5 - 15 

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  

37,018.0 - 37,018.0 - 37,018.0 37,018.0 - 
  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  37,018.0 
 

37,018.0 
 

37,018.0 37,018.0 - 
  

 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  7,100.0 - 7,100.0 45,300.0 52,400.0 52,400.0 52,400.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 - 16 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  7,100.0 - 7,100.0 44,000.0 51,100.0 51,100.0 51,100.0 - 
 

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  
  

- 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 - 17 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,900.0 
 

3,900.0 24,000.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 - 18 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  3,200.0 
 

3,200.0 
 

3,200.0 3,200.0 3,200.0 - 19 

3.2.7 Бусад байгууллагад  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

Б-166  "Хургатай хайрхан" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү, нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав. 

№ 

 5104424 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүү,цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэ
гдээгүй 

зөрүү,цэвэр 
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
өгсөн 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  302,303.4 - 302,303.4 73,813.0 339,098.4 376,116.4 339,098.4 
  

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 зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

 

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

 

Б-166  "Хургатай хайрхан" ХХК 
 
Товч танилцуулга 

"Хургатай хайрхан" ХХК  нь Сэлэнгэ аймгийн Орхон сум болон Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг,  Бүрэнтогтох, 
Цагаан-Уул, Төмөрбулаг, Цагаан-Уул сумдад хайгуулын лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь Чингэлтэй дүүргийн 
татварын хэлтэст харъалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү 

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх тайлбарыг дор харуулав. 
 
Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж 

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч, компани ажлын албанд анхны тайлангаа гаргаж ирүүлээгүйгээс томоохон зөрүүг 
үүсгэж байсан. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй задаргаа мэдээлэлтэйгээр тайлангаа 
ирүүлсэн ба уг мэдээлэлд үндэслэн компанийн дүнг тохируулсан болно. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүй ба ЗГ илүү тусгаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг, компанийн 
тайлагнасан дүнг үндэслэн компанийн дүнг тус тус тохируулсан болно. 
 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 

Компани ажлын албанд анхны тайлангаа ирүүлээгүй ба ЗГ дутуу тусгаж ирүүлсэн тул анхны зөрүү үүссэн. 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг, компанийн 
тайлагнасан дүнг үндэслэн компанийн дүнг тус тус тохируулсан болно. 
 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Анхны тайланд компани тайлагнаагүй, ЗГ дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул компанийн дүнг, ГИХАЭГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тус тус нэмж тохируулсан болно. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст төлсөн АТБӨЯХ-ийн татварыг ЗГ-ын анхны тайланд тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг тохируулсан. Компани анхны 
тайлангаа ирүүлээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр тайлагнаж ирүүлсэн тул 
компанийн дүнг тохируулсан. 
 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж  

Анхны тайланд компани, ЗГ аль аль нь тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусган тайлагнаж ирүүлснээр компанийн дүнг тохируулсан бол холбогдох ЗГ-ын байгууллагуудаас 
компанийн тайлагнасан дүнг баталгаажуулж авсан тул ЗГ-ын дүнг тохируулсан. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг  

Анхны тайланд ЗГ тусгасан ч компани тайлангаа ирүүлээгүй тул анхны зөрүү үүссэн. Нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын дүнгээс зөрүүгүй тайлагнас ирүүлсэн тул компанийн дүнг 
тохируулсан. 
 
Тодруулга: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 16-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласаны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-167. "Хүрээдэл" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2697734 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

136,270.7 753,436.0 (617,165.3) - (617,834.3) 136,270.7 135,601.7 669.0 
 

1.1 Татвар, хураамж 82,512.4 694,648.4 (612,136.0) - (612,136.0) 82,512.4 82,512.4 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  55,209.2 55,209.2 - 
  

55,209.2 55,209.2 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - . 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,504.3 13,504.2 0.1 
 

0.1 13,504.3 13,504.3 - 
 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр   

619,013.2 (619,013.2) 
 

(619,013.2) - - - 1 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

2,760.3 540.1 2,220.2 
 

2,220.2 2,760.3 2,760.3 - 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 

11,038.6 6,381.7 4,656.9 
 

4,656.9 11,038.6 11,038.6 - 3 

 1.2 Төлбөр  9.5 9.5 - - - 9.5 9.5 - 
 

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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Б-167. "Хүрээдэл" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2697734 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  9.5 9.5 - 
  

9.5 9.5 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

53,748.8 58,778.1 (5,029.3) - (5,698.3) 53,748.8 53,079.8 669.0 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  52,077.4 53,687.0 (1,609.6) 
 

(1,609.6) 52,077.4 52,077.4 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,671.4 
 

1,671.4 
 

1,002.4 1,671.4 1,002.4 669.0 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

5,091.1 (5,091.1) 
 

(5,091.1) - - - 6 

 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  

104.0 170.4 (66.4) - (66.4) 104.0 104.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  104.0 170.4 (66.4) - (66.4) 104.0 104.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

104.0 170.4 (66.4) 
 

(66.4) 104.0 104.0 - 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 төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр     

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн 
  

- 
  

- - - 
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Б-167. "Хүрээдэл" ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2697734 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  136,374.7 753,606.4 (617,231.7) - (617,900.7) 136,374.7 135,705.7 669.0 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   669.0 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
Цэвэр зөрүү       669.0 
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Товч танилцуулга 

Тус компани нь Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутаг дэвсгэрт жоншны хайгуулын лицензтэй.  
Компани нь Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. Компаний хаяг Өмнөговь аймаг, Даланзадгад 
сум, Данлан багт байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав. 
1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компанийн анхны тайландаа уг төлбөрийн урсгал дээр тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компаниас дахин тодруулахад “Хүрээдэл” ХХК нь “Таван толгой” ХК-иас нүүрс худалдан авахтай 
холбоотойгоор төлсөн төлбөрийг тайлагнасан байгаа тул хасч тохирууллаа.  

 
2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани ХХҮГ-т төлсөн 
үйлчилгээний хөлсийг уг санхүүгийн урсгал дээр нийлсэн дүнгээр нь тайлагнасныг салгаж тохирууллаа.  
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ гаалийн хураамжийг тусгаагүй тул 
ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани ХХҮГ-т төлсөн 
үйлчилгээний хөлсийг уг санхүүгийн урсгал дээр нийлсэн дүнгээр нь тайлагнасаныг тус бүрд нь салгаж 
тохирууллаа.  
 

6. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулж хариу ирүүлсэн тул хасч тохирууллаа. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа захирлын хувийн машины татварт төлсөн дүнг оруулж тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулж ирүүлсэн хариуг үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үлдээд байна.  
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Б-168. "Хүслэмж" ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2872722 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ гүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

61,589.8 60,391.1 1,198.7 - 1,198.7 61,589.8 61,589.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 50,597.2 49,891.1 706.1 - 706.1 50,597.2 50,597.2 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  2,100.0 380.7 1,719.3 
 

1,719.3 2,100.0 2,100.0 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

38,088.6 38,088.6 - 
  

38,088.6 38,088.6 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

10,408.6 11,421.8 (1,013.2) 
 

(1,013.2) 10,408.6 10,408.6 - 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  35.6 - 35.6 - 35.6 35.6 35.6 - 
 

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    

- 
  

- - - 
 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

 

846 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
                                          Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2872722 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ гүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 

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  35.6 
 

35.6 
 

35.6 35.6 35.6 - 3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

10,957.0 10,500.0 457.0 - 457.0 10,957.0 10,957.0 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

10,950.0 10,500.0 450.0 
 

450.0 10,950.0 10,950.0 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

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

615.5 4,010.4 (3,394.9) 3,395.0 0.1 4,010.5 4,010.5 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  615.5 615.4 0.1 - 0.1 615.5 615.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

615.5 615.4 0.1 
 

0.1 615.5 615.5 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 3,395.0 (3,395.0) 3,395.0 - 3,395.0 3,395.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

895.0 (895.0) 895.0 
 

895.0 895.0 - 5 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

2,500.0 (2,500.0) 2,500.0 
 

2,500.0 2,500.0 - 6 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 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, - - - - - - - - 
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Б-168. "Хүслэмж" ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2872722 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ гүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  1,050.0 1,450.0 (400.0) - (400.0) 1,050.0 1,050.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,050.0 1,450.0 (400.0) - (400.0) 1,050.0 1,050.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

1,050.0 1,450.0 (400.0) 
 

(400.0) 1,050.0 1,050.0 - 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  63,255.3 65,851.5 (2,596.2) 3,395.0 798.8 66,650.3 66,650.3 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
Цэвэр зөрүү       - 
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Б-168. "Хүслэмж" ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь  Төв аймгийн Заамар суманд алтны ашиглалтын 2 лиценз, Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд 
алтны ашиглалтын 1 лиценз, хайгуулын 2 лиценз, Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хайгуулын 1 лиценз тус 
тус эзэмшиж байна.Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  Баянгол 
дүүргийн 14-р хорооны 10-11 тоотод байрладаг байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав. 
 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны  тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа.   
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг  үндэслэн хасч тохирууллаа.   
 

3. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн  
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохируулсан. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн  ирүүлсэн  
дэлгэрэнгүй дагуу Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ЗДТГ-т албан бичиг  хүргүүлж хариу ирүүлснийг   
үндэслэн нэмж тохируулгыг хийсэн. 
 

6. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн  ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн  дагуу Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ЗДТГ-т албан бичиг  хүргүүлж хариу ирүүлснийг  
үндэслэн нэмж тохируулгыг хийсэн. 
 

7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснээр хасч тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 11-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-169. "Хэрлэн Энерго" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2871114 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

81,271.2 139,866.1 (58,594.9) 5,326.7 (53,268.2) 86,597.9 86,597.9 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 53,327.1 104,406.1 (51,079.0) - (51,079.0) 53,327.1 53,327.1 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  2,927.0 
 

2,927.0 
 

2,927.0 2,927.0 2,927.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
 

5,328.0 (5,328.0) 
 

(5,328.0) - - - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

46,138.7 88,178.1 (42,039.4) 
 

(42,039.4) 46,138.7 46,138.7 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

547.4 500.0 47.4 
 

47.4 547.4 547.4 - 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 

3,714.0 10,400.0 (6,686.0) 
 

(6,686.0) 3,714.0 3,714.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  26,769.1 28,500.0 (1,730.9) - (1,730.9) 26,769.1 26,769.1 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

16,660.3 16,700.0 (39.7) 
 

(39.7) 16,660.3 16,660.3 - 6 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

10,108.8 11,800.0 (1,691.2) 
 

(1,691.2) 10,108.8 10,108.8 - 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-169. "Хэрлэн Энерго" ХХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2871114 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

175.0 6,960.0 (6,785.0) 5,326.7 (1,458.3) 5,501.7 5,501.7 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
 

5,280.0 (5,280.0) 5,326.7 46.7 5,326.7 5,326.7 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

25.0 
 

25.0 
 

25.0 25.0 25.0 - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

150.0 1,680.0 (1,530.0) 
 

(1,530.0) 150.0 150.0 - 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  1,000.0 - 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 - 9 

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

- 15,300.0 (15,300.0) - (15,300.0) - - - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 300.0 (300.0) - (300.0) - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар   

300.0 (300.0) 
 

(300.0) - - - 10 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 14,000.0 (14,000.0) - (14,000.0) - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

2,000.0 (2,000.0) 
 

(2,000.0) - - - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

200.0 (200.0) 
 

(200.0) - - - 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    

11,800.0 (11,800.0) 
 

(11,800.0) - - - 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  

- - - - - - - - 
 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2871114 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  - 1,000.0 (1,000.0) - (1,000.0) - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

1,000.0 (1,000.0) 
 

(1,000.0) - - - 14 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  4,250.0 6,350.0 (2,100.0) - (2,100.0) 4,250.0 4,250.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  4,250.0 4,250.0 - - - 4,250.0 4,250.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

4,250.0 4,250.0 - 
  

4,250.0 4,250.0 - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 2,100.0 (2,100.0) - (2,100.0) - - - 
 

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  
 

2,100.0 (2,100.0) 
 

(2,100.0) - - - 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  85,521.2 161,516.1 (75,994.9) 5,326.7 (70,668.2) 90,847.9 90,847.9 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-169. “Хэрлэн Энерго” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Хэнтий аймгийн Дархан суманд хайлуур жонш олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бөгөөд 
ашиглалтын нэг лиценз эзэмшиж байна. Компани Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг ба 
компанийн байршил нь Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороолол, 11-р байр 01 тоотод байрладаг байна.  Утас:88000012, 
Факс:77288788 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийг гаалийн албан татвар хэсэгт андуурч 
тайлагнасан ба  нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон 
нэмэлт тодруулгаар дахин хандаж, хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулсан.    
 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нэмэлт тодруулгаар дахин хандаж хариу ирүүлснийг үндэслэн 
тохируулсан. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа уг шимтгэлийг илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

6. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 

Компани төлбөрийг анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон дахин тодруулгаар компаниас хариу ирүүлснийг үндэслэн 
тохируулсан. 
 

7. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани төлбөрийг анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн тохирууллаа. 
 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

ЗГ хураамжийг анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж тохирууллаа.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани хураамжийг анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу 
дахин хандаж хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулгыг хийсэн.  
 

9. Торгууль 

Компани торгуулийг анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талын ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани татварыг анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талын 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

11. Газрын төлбөр 

Компани анхны тайландаа төлбөрийг илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа төлбөрийг илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

13. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийн хэсэгт өөр татварыг андуурч тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа.  
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14. Орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль 

Компани анхны тайландаа уг торгуулийг илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайландаа уг хандивыг тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй бөгөөд компани руу дахин тодруулахад манай компаниас ийм хандив, 
дэмжлэг өгөөгүй гэсэн хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулсан.  

Тодруулга: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 29-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Б-170. “Цайртминерал” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2548747 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

22,082,371.3 18,653,701.7 3,428,669.6 1,098.3 3,436,690.8 22,083,469.6 22,090,392.5 (6,922.9) 
 

1.1 Татвар, хураамж 21,827,643.4 18,377,310.7 3,450,332.7 15,524.5 3,465,857.2 21,843,167.9 21,843,167.9 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  13,065,810.7 9,803,891.6 3,261,919.1 
 

3,261,919.1 13,065,810.7 13,065,810.7 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  212,454.8 209,483.5 2,971.3 
 

2,971.3 212,454.8 212,454.8 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  464,178.2 447,165.0 17,013.2 
 

17,013.2 464,178.2 464,178.2 - 3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар  

214.0 
 

214.0 
 

214.0 214.0 214.0 - 4 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр болон нэмэлт төлбөр  

7,639,323.8 7,639,323.9 (0.1) 
 

(0.1) 7,639,323.8 7,639,323.8 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр   

15,516.5 (15,516.5) 15,524.5 8.0 15,524.5 15,524.5 (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 

445,661.9 261,930.2 183,731.7 
 

183,731.7 445,661.9 445,661.9 - 6 

 1.2 Төлбөр  148,059.3 142,344.0 5,715.3 150.1 5,865.4 148,209.4 148,209.4 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

148,059.3 142,344.0 5,715.3 
 

5,715.3 148,059.3 148,059.3 - 7 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Б-170. “Цайртминерал” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2548747 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  
  

- 150.1 150.1 150.1 150.1 - 8 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

106,668.6 134,047.0 (27,378.4) (14,576.3) (35,031.8) 92,092.3 99,015.2 (6,922.9) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  102,924.4 3,727.6 99,196.8 (99,196.8) 
 

3,727.6 3,727.6 0.00 9 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

81.8 106,718.9 (106,637.1) 78,262.5 (22,723.0) 78,344.3 83,995.9 (5,651.6) 9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

2,218.4 9,847.7 (7,629.3) 6,358.0 
 

8,576.4 9,847.7 (1,271.3) 9 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

1,444.0 13,752.8 (12,308.8) 
 

(12,308.8) 1,444.0 1,444.0 - 9 

 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  

404,850.8 418,969.2 (14,118.4) 13,968.0 (150.4) 418,818.8 418,818.8 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  198,210.3 198,360.7 (150.4) - (150.4) 198,210.3 198,210.3 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  196,158.3 196,158.3 - 
  

196,158.3 196,158.3 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар  

2,052.0 2,202.4 (150.4) 
 

(150.4) 2,052.0 2,052.0 - 10 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  206,640.5 206,736.5 (96.0) 96.0 - 206,736.5 206,736.5 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  4,833.5 4,833.5 - 
  

4,833.5 4,833.5 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  50,499.0 50,499.0 - 
  

50,499.0 50,499.0 - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
 

96.0 (96.0) 96.0 
 

96.0 96.0 - 11 
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Б-170. “Цайртминерал” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2548747 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

нөөц ашигласны төлбөр  

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр   

151,308.0 151,308.0 - 
  

151,308.0 151,308.0 - 
 

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  

- 13,872.0 (13,872.0) 13,872.0 - 13,872.0 13,872.0 - 
 

2.3.1 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

13,165.4 (13,165.4) 13,165.4 
 

13,165.4 13,165.4 - 12 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

706.6 (706.6) 706.6 
 

706.6 706.6 - 12 

 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  230,684.0 281,489.0 (50,805.0) 39,764.9 (11,040.1) 270,448.9 270,448.9 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 5,550.0 (5,550.0) - (5,550.0) - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн   

5,550.0 (5,550.0) 
 

(5,550.0) - - - 13 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  230,684.0 275,939.0 (45,255.0) 39,764.9 (5,490.1) 270,448.9 270,448.9 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

8,490.1 (8,490.1) 3,000.0 (5,490.1) 3,000.0 3,000.0 - 14 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

217,000.0 237,000.0 (20,000.0) 20,000.0 
 

237,000.0 237,000.0 - 14 

3.2.4 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

13,684.0 13,684.0 - 
  

13,684.0 13,684.0 - 
 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

16,764.9 (16,764.9) 16,764.9 
 

16,764.9 16,764.9 - 14 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  22,717,906.1 19,354,159.9 3,363,746.2 54,831.2 3,425,500.3 22,772,737.3 22,779,660.2 (6,922.9) 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их        - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 6 922,9 
Цэвэр зөрүү      6 922,9
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Б-170. “Цайртминерал” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Цайртминерал” ХХК нь Монгол улсын Металимпекс компани (49%), Хятад улсын NFCкомпанийн (51%) 
оролцоотой хамтарсан компани юм. “Цайртминерал”ХХК Сүхбаатар аймгийн төвөөс 16 километр зайтай 
орших цайрын орд газрыг түшиглэн цайрын үйлдвэр ажиллуулж байгаа болно. Тус компани нь цайрын 
хайгуулын хоёр лиценз эзэмшдэг. “Цайртминерал”ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
компанийн байршил нь Сүхбаатар аймаг, Сүхбаатар сум, 5-р багт байрладаг байна.  
  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

 
1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  тохирууллаа.   

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ болон 
компани руу дахин хандаж албан бичиг хүргүүлсэн. ГЕГ-ын хариу болон  компанийн ирүүлсэн  
дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэслэн тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ болон 
компани руу дахин хандаж албан бичиг хүргүүлсэн. ГЕГ-ын  хариу болон  компанийн ирүүлсэн  
дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад АМГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж тохирууллаа. Мөн валютын ханшийн зөрүүг ЗГ-ын дүнгээр 
тохируулсан.   
 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани нь анхны тайландаа байгууллагаас төлсөн шимтгэлийн  дүнг тайлагнаж анхны зөрүүг үүсгэсэн 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж 
тохирууллаа. 
 

7. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн төлбөрийг дутуу тайлагнасан ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

8. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ болон компани анхны тайландаа уг төлбөрийг тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ 
болон компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хоёр тал тусгаснаар нэмж тохирууллаа.  
 

9. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-т дахин хандаж албан 
бичиг хүргүүлж тус компанийн төлсөн гаалийн үйлчилгээний хураамжийг дэлгэрэнгүйгээр авсан боловч 
ГЕГ-аас өмнө нь ирүүлсэн мэдээлэл хоорондоо зөрүүтэй байгаа тул компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс-т албан бичиг хүргүүлж 78,262.5 
мянган төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн гэсэн хариу ирүүлсийг тохируулсан.  
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу СХЗГ-т албан бичиг хүргүүлж 6,358.0 мянган төгрөгийн  үйлчилгээний хөлс 
төлсөн гэсэн хариу ирүүлсийг тохируулсан.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа компанийн төлсөн бүх үйлчилгээний  
хураамжийг  “Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж” хэсэгт тайлагнасан ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
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10.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татвар дээр агаарын бохирдлын төлбөрийг нийлүүлж тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тус тус-д салгаж 
тохирууллаа. 
 

11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлснийг үндэслэн 
тохируулсан. 
 

12. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ-ын анхны тайланд орон нутгийн мэдээлэл тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу орон нутагт албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсийг үндэслэн 
тохируулсан. 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ-ын анхны тайланд орон нутгийн мэдээлэл тусгагдаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу орон нутагт албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсийг үндэслэн 
тохируулсан. 
 

13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа 2007, 2008, 2010 онуудад төлсөн төлбөрийг нийлүүлсэн дүнгээр тайлагнасан 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч 
тохируулсан. 
 

14. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн 

Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээс харахад төрийн бус байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийг тусгасан 
байгаа тул  хасч тохируулгыг хийсэн. 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив дэмжлэг 

Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээс харахад анхны зөрүү үүсгэж байгаа 20,000.0 мянган төгрөгийн 
хандив, дэмжлэгийг Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т өгсөн ба хандивыг хүлээн авсан тухайгаа албан бичгээр 
ирүүлснийг үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
Бусад байгууллагад өгсөн хандив дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасны дагуу МҮОНРТ, ГИХАЭГ зэрэг байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж хариу 
ирүүлснийг үндэслэн тохируулсан.  
 

Тодруулга: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 03-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 

Энэ компанийн хувьд гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Торгууль зэрэг дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-171. “Цэвдэг” ХХК 

        Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2587025 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

210,885.2 186,453.9 24,431.3 1,450.0 25,881.3 212,335.2 212,335.2 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 188,579.4 177,592.3 10,987.1 - 10,987.1 188,579.4 188,579.4 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  984 
 

983.9 
 

983.9 983.9 983.9 - 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 нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

128966 128965.6 - 
  

128,965.6 128,965.6 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

9922 9917.3 4.4 
 

4.4 9,921.7 9,921.7 - 
 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

9999 
 

9,998.8 
 

9,998.8 9,998.8 9,998.8 - 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 

38709 38709.4 - 
  

38,709.4 38,709.4 - 
 

 1.2 Төлбөр  6,180.5 6,097.9 82.6 - 82.6 6,180.5 6,180.5 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

6098 6097.9 (0.4) 
 

-                             
0.4 

6,097.5 6,097.5 - 
 

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    

- 
  

- - - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-171. “Цэвдэг” ХХК 

        Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2587025 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  83 
 

83.0 
 

83.0 83.0 83.0 - 3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,313.7 2,763.7 (1,450.0) 1,450.0 - 2,763.7 2,763.7 - 
 

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  

1314 2763.7 (1,450.0) 1,450.0 
 

2,763.7 2,763.7 - 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  14,811.6 - 14,811.6 - 14,811.6 14,811.6 14,811.6 - 
 

1.6.1  Торгууль  14812 
 

14,811.6 
 

14,811.6 14,811.6 14,811.6 - 5 

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

12,708.8 12,648.8 60.0 - 60.0 12,708.8 12,708.8 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  811.1 751.1 60.0 - 60.0 811.1 811.1 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

811 751.1 60.0 
 

60.0 811.1 811.1 - 6 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  11,897.7 11,897.7 - - - 11,897.7 11,897.7 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  4704 4704 - 
  

4,704.0 4,704.0 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  7194 7193.7 - 
  

7,193.7 7,193.7 - 
 

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     

- 
  

- - - 
 

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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№ 

2587025 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  3,100.0 3,100.0 - - - 3,100.0 3,100.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  3,100.0 3,100.0 - - - 3,100.0 3,100.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

3100 3100 - 
  

3,100.0 3,100.0 - 
 

 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  226,694.0 202,202.7 24,491.3 1,450.0 25,941.3 228,144.0 228,144.0 - 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                - 
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Б-171. “Цэвдэг” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд алт олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Компани нь 
ашиглалтын гурван лиценз эзэмшдэг ба компанийн байршил нь Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж Атлант- 4 
тоотод байрладаг байна.  Утас: 99118326 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

 
1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас  болон 
ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

2. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниасболон , 
ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

3. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг татварыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас болон 
ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу АМГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулсан. 
 

5. Торгууль 

Компани анхны тайландаа уг торгуулийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулахад тус компанийн зарсан автомашины эзэмшигчийн нэрийг шилжүүлээгүйн улмаас уг машины 
албан татвар нь компанийн нэрээр бүртгэгдснийг ЗГ-ын тайланд үндэслэн тохируулсан. 
 

Тодруулга: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

 

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

 
 

Б-172. “Чингисийн хар алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5031869 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

97,903.9 60,648.0 37,255.9 - 37,393.7 97,903.9 98,041.7 (137.8) 
 

1.1 Татвар, хураамж 66,266.8 46,983.9 19,282.9 - 19,282.9 66,266.8 66,266.8 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  2,332.0 
 

2,332.0 
 

2,332.0 2,332.0 2,332.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  4,898.2 4,254.6 643.6 
 

643.6 4,898.2 4,898.2 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

34,705.2 
 

34,705.2 
 

34,705.2 34,705.2 34,705.2 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

1,641.9 20,039.6 (18,397.7) 
 

(18,397.7) 1,641.9 1,641.9 - 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 

22,689.5 22,689.7 (0.2) 
 

(0.2) 22,689.5 22,689.5 - 
 

 1.2 Төлбөр  11,210.5 13,664.1 (2,453.6) - (2,453.6) 11,210.5 11,210.5 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

6,962.4 9,384.1 (2,421.7) 
 

(2,421.7) 6,962.4 6,962.4 - 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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Б-172. “Чингисийн хар алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5031869 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  4,248.1 4,280.0 (31.9) 
 

(31.9) 4,248.1 4,248.1 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

19,926.6 - 19,926.6 - 20,064.4 19,926.6 20,064.4 (137.8) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  16,882.8 
 

16,882.8 
 

16,882.8 16,882.8 16,882.8 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

2,765.8 
 

2,765.8 
 

2,903.6 2,765.8 2,903.6 (137.8) 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

278.0 
 

278.0 
 

278.0 278.0 278.0 - 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  500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 8 

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

2,700.5 847.1 1,853.4 504.0 2,357.4 3,204.5 3,204.5 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,240.5 78.1 1,162.4 - 1,162.4 1,240.5 1,240.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
1,240.5 78.1 1,162.4 

 
1,162.4 1,240.5 1,240.5 - 9 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  1,460.0 265.0 1,195.0 - 1,195.0 1,460.0 1,460.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  1,335.0 140.0 1,195.0 
 

1,195.0 1,335.0 1,335.0 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  125.0 125.0 - 
  

125.0 125.0 - 
 

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  - - - - - - - - 
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Б-172. “Чингисийн хар алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5031869 Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 504.0 (504.0) 504.0 - 504.0 504.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

504.0 (504.0) 504.0 
 

504.0 504.0 - 11 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 5,600.0 (5,600.0) 3,100.0 250.0 3,100.0 5,850.0 (2,750.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,500.0 (2,500.0) - 250.0 - 2,750.0 (2,750.0) 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

2,500.0 (2,500.0) 
 

250.0 - 2,750.0 (2,750.0) 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 3,100.0 (3,100.0) 3,100.0 - 3,100.0 3,100.0 - 
 

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  
 

3,100.0 (3,100.0) 3,100.0 
 

3,100.0 3,100.0 - 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  100,604.4 67,095.1 33,509.3 3,604.0 40,001.1 104,208.4 107,096.2 (2,887.8) 
 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  2,887.8 
Цэвэр зөрүү       2,887.8 
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Б-172. “Чингисийн хар алт” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд нүүрс олборлох үйл ажиллагаа эрхэлдэг ба 
ашиглалтын 2 лиценз эзэмшдэг. Компани Чингэлтэй дүүрэг, 1-хороо Энхтайваны өргөн чөлөө 50-25 тоотод 
байрладаг.   

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани анхны тайландаа  тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.   

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ХХҮГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа  тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хураамжийг ажлын байрны төлбөртэй нийлүүлж тайлагнасан ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн салгаж тохируулсан. 

8. Торгууль 

Компани анхны тайландаа  тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа татварыг дутуу тайлагнасан  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

10. Газрын төлбөр 

Компани анхны тайландаа татварыг дутуу тайлагнасан  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

11. Орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль 

ЗГ анхны тайландаа торгуулийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2 талын мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компаниас ирүүлсэн Дорноговь аймгийн Айраг сумын ЗДТГ-т  мөнгөн хандив, дэмжлэг өгсөн гэсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд  ү  тухайн орон нутгаас хандивыг хүлээн авсан тухайхариу албан бичгийг 
үндэслэн  тохируулгыг хийсэн. 

Тодруулга: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Хураангуй тайлбар: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Байгаль хамгаалах 
зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн зэрэг дээр  шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-173. “Чинхуа МАК нарийн сухайт” 
ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2697947 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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

20,121,463.1 17,873,371.8 2,248,091.3 (1,733,206.9) 526,515.1 18,388,256.2 18,399,886.9 (11,630.7) 
 

1.1 Татвар, хураамж 16,395,659.8 13,928,370.0  2,467,289.8 (2,015,719.9) 451,569.9 14,379,939.9 14,379,939.9 0.0 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  4,141,114.3 3,806,860.8 334,253.5 - 334,253.5 4,141,114.3 4,141,114.3 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  834,694.4 3,445,880.0 (2,611,185.6) 
 

-                 
2,611,185.6 

834,694.4 834,694.4 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,629,287.4 
 

2,629,287.4 
 

2,629,287.4 2,629,287.4 2,629,287.4 - 3 

1.1.4 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой 
албан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
болон нэмэлт төлбөр  

6,521,529.6 6,521,529.6 - 
  

6,521,529.6 6,521,529.6 - 
 

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 

2,269,034.1 154,099.6 2,114,934.5 (2,015,719.9) 99,214.6 253,314.2 253,314.2 0.0 4 

 1.2 Төлбөр  1,052,899.5 720,146.6 332,752.9 - 332,752.9 1,052,899.5 1,052,899.5 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
байрны төлбөр  

1,051,833.0 720,146.6 331,686.4 
 

331,686.4 1,051,833.0 1,051,833.0 - 5 
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Б-173. “Чинхуа МАК нарийн сухайт” 
ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2697947 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  1,066.5 
 

1,066.5 
 

1,066.5 1,066.5 1,066.5 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

2,672,903.8 3,224,855.2 (551,951.4) 282,513.0 -       257,807.7 2,955,416.8 2,967,047.5 (11,630.7) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  2,664,619.8 2,717,319.6 (52,699.8) 
 

-                    
52,699.8 

2,664,619.8 2,664,619.8 - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

1,247.6 (1,247.6) 280.8 
 

280.8 1,247.6 (966.8) 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

1,428.0 333,682.1 (332,254.1) 282,232.2 
-                    

37,500.0 
283,660.2 296,182.1 (12,521.9) 

 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

6,856.0 172,605.9 (165,749.9) 
 

-                   
167,607.9 

6,856.0 4,998.0 1,858.0 
 

 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  

87,364.6 87,393.0 (28.4) 299.2 270.8 87,663.8 87,663.8 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  75,999.2 75,728.4 270.8 - 270.8 75,999.2 75,999.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  28,781.7 28,781.6 0.1 
 

0.1 28,781.7 28,781.7 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

47,217.5 46,946.8 270.7 
 

270.7 47,217.5 47,217.5 - 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  11,365.4 11,664.6 (299.2) 299.2 - 11,664.6 11,664.6 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  8,314.4 8,613.6 (299.2) 299.2 
 

8,613.6 8,613.6 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,051.0 3,051.0 - 
  

3,051.0 3,051.0 - 
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Б-173. “Чинхуа МАК нарийн сухайт” 
ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэл ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

2697947 Анхны нэгтгэл 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэгдээ 
гүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт  ЗГ Компани 
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  3,500.0 102,449.9 (98,949.9) 55,691.9 -         43,258.0 59,191.9 59,191.9 - 
 

 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  3,500.0 102,449.9 (98,949.9) 55,691.9 -         43,258.0 59,191.9 59,191.9 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

2,000.0 (2,000.0) 2,000.0 
 

2,000.0 2,000.0 - 9 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

52,484.5 (52,484.5) 52,484.5 
 

52,484.5 52,484.5 - 9 

3.2.5 Сум, 
дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,500.0 2,820.0 680.0 
-                         

1,500.0 
-                          

820.0 
2,000.0 2,000.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

2,707.4 (2,707.4) 2,707.4 
 

2,707.4 2,707.4 - 9 

3.2.7 Бусад 
байгууллага

д өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

42,438.0 (42,438.0) 
 

-                    
42,438.0 

- - - 9 

   Нийт дүн  20,212,327.7 18,063,214.7 2,149,113.0 (1,677,215.8) 483,527.9 18,535,111.9 18,546,742.6 (11,630.7) 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 11,630.7 
Цэвэр зөрүү      11,630.7 
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Б-173. “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Чинхуа Мак нарийн сухайт” ХХК нь Хятадын “Чинхуа” групп болон “Монголын алт МАК” компанийн 50:50%-ийн 
хөрөнгө оруулалт бүхий Монгол-Хятадын хамтарсан компани болно. Тэрээр Өмнөговь аймгийн Гурван Тэс 
сумын нутагт нүүрсний уурхайтай бөгөөд Хятад улс руу нүүрс экспортлодог ба ашиглалтын нэг лиценз 
эзэмшиж байна. Компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй ба Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Урт багт байрладаг 
байна. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  
 

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа 334,253.5 мянган төгрөгийн ногдол ашгийн татварыг дутуу тайлагнасан ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар болон гаальд төлсөн НӨАТ-уудыг бөөн дүнгээр 
тайлагнасан нь анхны томоохон зөрүүг үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ мөн л бөөн дүнгээр нь илэрхийлсэн. Компани руу дахин хандаж 2 татварын дүнг 
тус бүрд нь салгаж харуулахыг хүссэн боловч салгах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул ГЕГ-т дахин 
хандаж тус компанийн гаальд төлсөн татвар, хураамжийг дэлгэрэнгүй авч ГЕГ-ын   мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулгыг хийсэн.  
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар болон гаальд төлсөн НӨАТ-уудыг бөөн дүнгээр 
тайлагнасан нь анхны томоохон зөрүүг үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ мөн л бөөн дүнгээр нь илэрхийлсэн. Компани руу дахин хандаж 2 татварын дүнг 
тус бүрд нь салгаж харуулахыг хүссэн боловч салгах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул ГЕГ-т дахин 
хандаж тус компанийн гаальд төлсөн татвар, хураамжийг дэлгэрэнгүйгээр авч  ГЕГ-ын  мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулгыг хийсэн.  
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа илүү, компани дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулга 
хийсэн. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулахад гэрээт компаниуд тус компанийн нэр дээр төлсөн байдаг гэсэн хариу ирүүлсэн тул ХХҮГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулгаар 
хариу ирүүлснээр тохируулгыг хийсэн. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулахад хувийн машинд төлсөн албан татвар компанийн нэр дээр тайлагнагдсан байна гэсэн хариуг 
ирүүлснийг үндэслэн  тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа уг  төлбөрийг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлийн дагуу Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, хүлээн авсан 
тухай хариу ирүүлснийг үндэслэн нэмж тохируулгыг хийсэн.  

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
        Яам, агентлагт өгсөн 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу ЭБЭХЯам, ГХОГ-т  өгсөн мөнгөн хандив, тухай албан 
бичиг хүргүүлж, хүлээн авсан тухай хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулыг хийсэн. 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Өмнөговь аймагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн 
талаар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, 24,758.4 мянган төгрөгийн усны машин, 27,427.0 мянган 
төгрөгийн түргэн тусламжийн машин авсан тухайгаа хариу албан бичгээр ирүүлснийг үндэслэн нэмж 
тохирууллаа.    
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Өмнөговь аймгийн Олон овоот сумын ЗДТГ, Гурвантэс 
сумын ЗДТГ-уудад өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн талаар сумдын ЗДТГ-т албан 
бичиг хүргүүлж тус компаниас хандив авсан тухай хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
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Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн дэмжлэг 

Компанийн нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Шивээ хөрөнгийн гаалийн газарт өгсөн 42,438.0 
мянган төгрөгийн мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн талаар  дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар ГЕГ-т 
албан бичиг хүргүүл  тус компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй түр хугацаанд орон сууцны зориулалтаар 
контейнерийг нь ашиглаж байгаа буцааж өгнө гэсэн хариу ирүүлсэн тул хасч тохируулсан. 
 
  

Тодруулга: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 

Энэ компанийн хувьд гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр, яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс зэрэг дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-174. “Шанлун” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2784904 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

1,138,698.4 1,237,490.3 (98,791.9) 223.0 (98,568.9) 1,138,921.4 1,138,921.4 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 973,197.7 1,013,059.3 (39,861.6) - (39,861.6) 973,197.7 973,197.7 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  300.0 52,263.6 (51,963.6) 
 

(51,963.6) 300.0 300.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  57,795.2 59,639.4 (1,844.2) 
 

(1,844.2) 57,795.2 57,795.2 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  128,334.1 128,004.8 329.3 
 

329.3 128,334.1 128,334.1 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр  

725,572.6 725,572.6 - 
  

725,572.6 725,572.6 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

27,441.3 27,531.4 (90.1) 
 

(90.1) 27,441.3 27,441.3 - 
 

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 

33,754.5 20,047.5 13,707.0 
 

13,707.0 33,754.5 33,754.5 - 4 

 1.2 ТөлБөр  159,400.4 211,681.8 (52,281.4) - (52,281.4) 159,400.4 159,400.4 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр  

159,339.6 211,681.8 (52,342.2) 
 

(52,342.2) 159,339.6 159,339.6 - 5 
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Б-174. “Шанлун” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2784904 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлБөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  60.8 
 

60.8 
 

60.8 60.8 60.8 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

5,100.3 361.3 4,739.0 223.0 4,962.0 5,323.3 5,323.3 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  3,198.4 358.8 2,839.6 
 

2,839.6 3,198.4 3,198.4 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

2.5 (2.5) 
 

(2.5) - - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

747.9 
 

747.9 
 

747.9 747.9 747.9 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

1,154.0 
 

1,154.0 223.0 1,377.0 1,377.0 1,377.0 - 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  1,000.0 12,387.9 (11,387.9) - (11,387.9) 1,000.0 1,000.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,000.0 12,387.9 (11,387.9) 
 

(11,387.9) 1,000.0 1,000.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

32,475.7 80,617.7 (48,142.0) - (48,142.0) 32,475.7 32,475.7 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  15,870.7 15,942.5 (71.8) - (71.8) 15,870.7 15,870.7 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  13,931.0 13,937.0 (6.0) 
 

(6.0) 13,931.0 13,931.0 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

735.5 801.3 (65.8) 
 

(65.8) 735.5 735.5 - 9 

2.1.3  Бусад    1,204.2 1,204.2 - 
  

1,204.2 1,204.2 - 
 

 2.2 ТөлБөр  16,605.0 64,675.2 (48,070.2) - (48,070.2) 16,605.0 16,605.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  6,105.0 6,105.0 - 
  

6,105.0 6,105.0 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  10,500.0 10,500.0 - 
  

10,500.0 10,500.0 - 
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Б-174. “Шанлун” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2784904 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр   

48,070.2 (48,070.2) 
 

(48,070.2) - - - 10 

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  13,800.0 9,032.6 4,767.4 1,000.0 5,767.4 14,800.0 14,800.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,000.0 - 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 2,000.0 - 11 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  11,800.0 9,032.6 2,767.4 1,000.0 3,767.4 12,800.0 12,800.0 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентла
гт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

1,000.0 (1,000.0) 1,500.0 500.0 1,500.0 1,500.0 - 12 

3.2.2  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэл
д өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

500.0 (500.0) 
 

(500.0) - - - 12 

3.2.4  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
 

1,300.0 (1,300.0) 
 

(1,300.0) - - - 12 

3.2.5 Сум, 
дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  4,800.0 6,232.6 (1,432.6) (500.0) (1,932.6) 4,300.0 4,300.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  7,000.0 
 

7,000.0 
 

7,000.0 7,000.0 7,000.0 - 12 

3.2.7 Бусад 
Байгуул
лагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,184,974.1 1,327,140.6 (142,166.5) 1,223.0 (140,943.5) 1,186,197.1 1,186,197.1 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их            - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-174. “Шанлун” ХХК 
Товч танилцуулга 

Хятадын хөрөнгө оруулалттай “Шанлун” ХХК нь Дорнод аймгийн Чойбалсан суманд хар тугалга болон цайрын 
баяжмал олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг ба ашиглалтын нэг лиценз эзэмшдэг байна. Компани нь  СБД, 
4-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө, Хөх сүлд группын байрны 4 давхарт байрлаж байна.Тус компани нь 
нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа татварыг илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ГЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа татварыг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхын тайландаа уг шимтгэлийг дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа ГХЯ-нд төлсөн төлбөр, үйлчилгээний хураамж, ХХҮГ-т төлсөн ажлын байрны 
төлбөр зэргийг нийлүүлж тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч 
тохирууллаа. 
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа агаарын бохирдлын төлбөр  болон АТӨЯХАТ 2-ыг нийлсэн дүнгээр 
тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл  тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд болон ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  хасч  тохирууллаа. 
 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Компани анхны тайландаа хураамжийг дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу тайлагнасан тул ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани уг үйлчигээний хөлсийг анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснээр нэмж тохирууллаа.   
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа ГХЯ-нд төлсөн төлбөр, үйлчилгээний хураамж, ХХҮГ-т төлсөн ажлын байрны 
төлбөр зэргийг нийлүүлж тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж 
тохирууллаа. 
 
 

8. Торгууль 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа агаарын бохирдлын төлбөр  болон АТӨЯХАТ 2-ыг нийлсэн дүнгээр 
тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл  тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд болон ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн  хасч  тохирууллаа. 
 

10. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хасч тайлагнасныг үндэслэн тохирууллаа. 
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11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн нэмж тохирууллаа. 
 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийг дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийн дагуу 
ЭБЭХЯ-нд өгсөн 1,500,0 мянган төгрөгийн хандивыг баталгаажуулах үүднээс тус яаманд албан бичиг 
хүргүүлэхэд тус компаниас уг хандивыг хүлээн авсан тухайгаа албан бичгээр хариу ирүүлснийг үндэслэн 
нэмж тохируулсан. 
 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

Компани анхны тайландаа тайлагнаж, ЗГ тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үзэхэд ямар нэгэн аймагт өгсөн хандивын 
мэдээлэл байхгүй байсан тул компаниас дахин тодруулахад аймагт хандив, дэмжлэг өгөөгүй гэсэн хариу 
ирүүлснийг үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

ЗГ анхны тайландаа суманд өгсөн мөнгөн, мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийг тусад нь тайлагнасан, компани 
мөнгөн, мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийг нийлүүлж тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хандив, дэмжлэгийг дэлгэрэнгүй байдлаар 
ирүүлсний дагуу бид Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын ЗДТГ-т өгсөн мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэгийг авсан эсэх талаар албан бичиг хүргүүлэхэд тус компаниас уг хандивуудыг хүлээн авсан гэсэн 
хариуг албан бичгээр ирүүлсэн тул зохих  тохируулгыг хийсэн.  

 
Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 03-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  

 

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

 

 

Б-175. “Шар нарст” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2618621 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

337,870.3 326,468.1 11,402.2 54,282.5 65,855.7 392,152.8 392,323.8 (171.0) 
 

1.1 Татвар, хураамж 335,508.7 326,297.1 9,211.6 54,282.5 63,494.1 389,791.2 389,791.2 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  59,945.1 
 

59,945.1 
 

59,945.1 59,945.1 59,945.1 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  9,630.9 9,364.8 266.1 
 

266.1 9,630.9 9,630.9 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  20,472.6 19,666.0 806.6 
 

806.6 20,472.6 20,472.6 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар  

2,476.3 
 

2,476.3 
 

2,476.3 2,476.3 2,476.3 - 4 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр  

210,183.8 247,275.0 (37,091.2) 37,091.2 
 

247,275.0 247,275.0 - 5 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр   

17,191.3 (17,191.3) 17,191.3 
 

17,191.3 17,191.3 - 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 

32,800.0 32,800.0 - 
  

32,800.0 32,800.0 - 
 

 1.2 ТөлБөр  - 171.0 (171.0) - - - 171.0 (171.0) 
 

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    

- 
  

- - - 
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Б-175. “Шар нарст” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2618621 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  
 

171.0 (171.0) 
  

- 171.0 (171.0) 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

2,361.6 - 2,361.6 - 2,361.6 2,361.6 2,361.6 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  43.2 
 

43.2 
 

43.2 43.2 43.2 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

2,318.4 
 

2,318.4 
 

2,318.4 2,318.4 2,318.4 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

1,510.0 13,865.0 (12,355.0) 619.0 (11,736.0) 2,129.0 2,129.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,510.0 1,865.0 (355.0) - (355.0) 1,510.0 1,510.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

1,510.0 1,510.0 - 
  

1,510.0 1,510.0 - 
 

2.1.3  Бусад    
 

355.0 (355.0) 
 

(355.0) - - - 8 

 2.2 ТөлБөр  - 12,000.0 (12,000.0) - (12,000.0) - - - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
 

12,000.0 (12,000.0) 
 

(12,000.0) - - - 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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Б-175. “Шар нарст” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2618621 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  

- - - 619.0 619.0 619.0 619.0 - 
 

2.3.1 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 619.0 619.0 619.0 619.0 - 10 

 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  4,000.0 8,105.0 (4,105.0) 4,105.0 - 8,105.0 8,105.0 - 
 

 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  4,000.0 8,105.0 (4,105.0) 4,105.0 - 8,105.0 8,105.0 - 11 

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  

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   
4,105.0 (4,105.0) 4,105.0 

 
4,105.0 4,105.0 - 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  343,380.3 348,438.1 (5,057.8) 59,006.5 54,119.7 402,386.8 402,557.8 (171.0) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   171.0 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
Цэвэр зөрүү       171.0



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

 

Б-175. “Шар нарст” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Сэлэнгэ аймгийн Түшиг суманд алтны ашиглалтын нэг лиценз, Мандал суманд алтны 
ашиглалтын нэг лиценз, Булган аймгийн Сэлэнгэ суманд алтны ашиглалтын уу нэг лиценз тус тус эзэмшдэг 
байна. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй ба Сүхбаатар дүүргийн 16-р 
хорооны Бэлхийн 30-262 тоот-д байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа уг татварыг тусгасан боловч компани тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тайлагнаж, компани дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тайлагнаж, компани дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа тайлагнаж, компани тайлагнаагүйгээс анхын зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-
аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг нэмж тохирууллаа. 
 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-
аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг нэмж тохирууллаа. 

 
7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 

Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй тул ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани  дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн нэмж тохирууллаа. 
 

8. Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар 
Бусад 

Компани анхны тайландаа уг санхүүгийн урсгал дээр орон нутагт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг 
тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж ирүүлснийг үндэслэн хасч тохирууллаа. 

 
9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрийг илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн хасч 
тохирууллаа. 
 

10. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

ЗГ болон компани уг үйлчилгээний хөлсийг анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснээр бид Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, 
үйлчилгээний хөлс төлсөн гэсэн хариуг албан бичгээр ирүүлснийг үндэслэн компани болон ЗГ-ын дүнг 
нэмж тохирууллаа. 
 

11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснээр Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
хүргүүлэхэд, 4,105.0 мянган төгрөгийн хандивыг хүлээн авсан гэсэн хариу ирүүлснийг үндэслэн ЗГ-ын дүнг 
нэмж тохирууллаа. 
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Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 03-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Агаарын бохирдлын төлбөр дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-176. “Шарын гол” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2050374 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

1,750,546.4 2,350,753.4 (600,207.0) 16,331.3 (588,466.3) 1,766,877.7 1,762,287.1 4,590.6 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,590,256.5 2,246,368.8 (656,112.3) 16,831.3 (640,321.6) 1,607,087.8 1,606,047.2 1,040.6 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  277,560.5 277,560.2 0.3 
 

0.3 277,560.5 277,560.5 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  
  

- 5,400.8 5,400.8 5,400.8 5,400.8 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  444,854.1 1,101,918.1 (657,064.0) 11,341.7 (645,722.3) 456,195.8 456,195.8 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний 
онцгой алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний 
алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр  

277,213.1 277,213.5 (0.4) 
 

(0.4) 277,213.1 277,213.1 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын 
Болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлБөр  

12,714.5 11,673.9 1,040.6 
  

12,714.5 11,673.9 1,040.6 
 

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  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.1
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 

577,914.3 578,003.1 (88.8) 88.8 
 

578,003.1 578,003.1 - 
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Б-176. “Шарын гол” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2050374 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1.2 ТөлБөр  155,224.9 104,384.6 50,840.3 - 50,840.3 155,224.9 155,224.9 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул 
хийсэн ордны нөхөн төБөр  

50,620.3 
 

50,620.3 
 

50,620.3 50,620.3 50,620.3 - 3 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны 
ажлын Байрны төлБөр  

3,369.6 3,384.6 (15.0) 
 

(15.0) 3,369.6 3,369.6 - 
 

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 төлөөлөгчийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлБөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  101,235.0 101,000.0 235.0 
 

235.0 101,235.0 101,235.0 - 4 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

3,565.0 - 3,565.0 - 15.0 3,565.0 15.0 3,550.0 
 

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  

3,550.0 
 

3,550.0 
  

3,550.0 - 3,550.0 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

15.0 
 

15.0 
 

15.0 15.0 15.0 - 
 

 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  

     
- - - 
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Б-176. “Шарын гол” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2050374 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
     

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,500.0 - 1,500.0 (500.0) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,500.0 
 

1,500.0 (500.0) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан 
татвар, төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

188,082.1 95,807.9 92,274.2 (92,274.5) (0.3) 95,807.6 95,807.6 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  21,290.4 21,290.5 (0.1) - (0.1) 21,290.4 21,290.4 - 
 

2.1.1 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан 
татвар  

19,085.9 19,085.9 - 
  

19,085.9 19,085.9 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

2,204.5 2,204.6 (0.1) 
 

(0.1) 2,204.5 2,204.5 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  166,791.7 74,517.4 92,274.3 (92,274.5) (0.2) 74,517.2 74,517.2 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  38,772.2 38,772.2 - 
  

38,772.2 38,772.2 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  35,745.0 35,745.2 (0.2) 
 

(0.2) 35,745.0 35,745.0 - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ 
Бэлтгэж, ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлБөр  

92,274.5 
 

92,274.5 (92,274.5) 
 

- - - 6 

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  32,815.0 34,646.0 (1,831.0) (5,654.7) (5,481.7) 27,160.3 29,164.3 (2,004.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын 
урьдчилгаа  

- - - - - - - - 
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Б-176. “Шарын гол” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2050374 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 
хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн  

  
- 

  
- - - 

 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

32,815.0 34,646.0 (1,831.0) (5,654.7) (5,481.7) 27,160.3 29,164.3 (2,004.0) 
 

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  

25,000.0 26,000.0 (1,000.0) 1,000.0 
 

26,000.0 26,000.0 - 7 

3.2.4 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, 
дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

2,115.0 6,642.0 (4,527.0) (954.7) (5,481.7) 1,160.3 1,160.3 - 7 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг  

5,700.0 2,004.0 3,696.0 (5,700.0) 
 

- 2,004.0 (2,004.0) 7 

3.2.7 Бусад 
Байгуулла
гад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,971,443.5 2,481,207.3 (509,763.8) (81,597.9) (593,948.3) 1,889,845.6 1,887,259.0 2,586.6 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   2,586.6 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
Цэвэр зөрүү       2,586.6
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Б-176. “Шарын гол” ХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд алтны ашиглалтын 1,  Шарын гол суманд нүүрсний 
ашиглалтын 1 лиценз эзэмшдэг Байна. Компани Дархан Уул аймгийн татварын хэлтэст харъяалагддаг Ба 
Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын Санжинт Багт Байрладаг Байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого Болон Компанийн төлсөн төлБөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлБарыг дор харуулав.   

1. Гаалийн алБан татвар 

ЗГ Болон компани гаалийн алБан татварыг анхны тайландаа тусгаагүй Ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн Ба ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
компани Болон ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан.   

 
2. Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар 

ЗГ Болон компани гаалийн алБан татварыг анхны тайландаа тусгаагүй Ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн Ба ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
компани Болон ЗГ-ын дүнг нэмж тохируулсан.   
 

3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төБөр 

Компани анхны тайландаа уг төлБөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн Ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад  компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй Ба компаниас дахин тодруулахад уг нөхөн төлБөрийг 
төлсөн гэсэн хариу ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохирууллаа. 
 

4. Агаарын Бохирдлын төлБөр 

Компани анхны тайландаа уг төлБөрийг дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн Ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компаниас нэмэлт тодруулгаар уг төлБөрийг төлсөн гэсэн хариу ирүүлснийг үндэслэн 
тохирууллаа. 
 

5. Торгууль 

Компани анхны тайландаа уг торгуулийг дутуу тайлагнаснаас анхын зөрүү үүссэн Ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компаниас дахин тодруулж нэмэлт тодруулгын хавсралтаар уг торгуулийг төлсөн гэсэн 
хариу ирүүлсэн тул компанийн дүнг нэмж тохирууллаа. 
 

6. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн Ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл Болон ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ-ын дүнг хасч тохирууллаа.  
 

7. Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн Ба компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсний дагуу ШУ-ны академид өгсөн 1,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг тодруулж алБан Бичиг 
хүргүүлэхэд, уг хандив, дэмжлэгийг хүлээн авсан гэсэн хариуг алБан Бичгээр ирүүлснийг үндэслэн ЗГ-ын 
дүнг нэмж тохирууллаа.  
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн Болон мөнгөн Бус хандив 

ЗГ Болон компани анхны тайландаа суманд өгсөн мөнгөн, мөнгөн Бус хандивыг илүү тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн Ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хандивыг 
дэлгэрэнгүйгээр гаргаж ирүүлснийг үндэслэн ЗГ, компанийн дүнг хасч тохирууллаа 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн алБан Бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 10-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холБогдох Байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн Болон төсвийн Байгууллагуудад алБан Бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны Байгууллагууд Болон 
компани руу утсаар шаардаж холБогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр, Яам, 
төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг 

дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд Байна.  
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Б-177. “Шивээ овоо” ХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2004879 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

2,129,460.9 1,905,718.8 223,742.1 - 224,542.2 2,129,460.9 2,130,261.0 (800.1) 
 

1.1 Татвар, хураамж 2,077,230.3 1,845,902.1 231,328.2 - 231,328.2 2,077,230.3 2,077,230.3 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  9,221.8 
 

9,221.8 
 

9,221.8 9,221.8 9,221.8 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  87,214.4 56,669.6 30,544.8 
 

30,544.8 87,214.4 87,214.4 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  528,908.6 336,200.00 192,708.6 
 

192,708.6 528,908.6 528,908.6 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр  

548,230.80 548,230.80 - 
  

548,230.8 548,230.8 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

617.7 609.9 7.8 
 

7.8 617.7 617.7 - 
 

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 

903,037.0 904,191.8 (1,154.8) 
 

(1,154.8) 903,037.0 903,037.0 - 4 

 1.2 ТөлБөр  39,654.4 20,721.9 18,932.5 - 18,932.5 39,654.4 39,654.4 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр  

39,512.2 20,721.9 18,790.3 
 

18,790.3 39,512.2 39,512.2 - 5 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
  

- 
  

- - - 
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Б-177. “Шивээ овоо” ХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2004879 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

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  

  
- 

  
- - - 

 

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  142.2 
 

142.2 
 

142.2 142.2 142.2 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

338.6 1,888.4 (1,549.8) - (749.7) 338.6 1,138.7 (800.1) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  338.6 1088.3 (749.7) 
 

(749.7) 338.6 338.6 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

800.1 (800.1) 
  

- 800.1 (800.1) 
 

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  12,237.6 37,206.4 (24,968.8) - (24,968.8) 12,237.6 12,237.6 - 
 

1.6.1  Торгууль  12,237.6 37,206.4 (24,968.8) 
 

(24,968.8) 12,237.6 12,237.6 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

250,637.2 266,817.2 (16,180.0) - (16,180.0) 250,637.2 250,637.2 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  65,793.8 65,793.8 - - - 65,793.8 65,793.8 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  64,321.8 64,321.8 - 
  

64,321.8 64,321.8 - 
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Б-177. “Шивээ овоо” ХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2004879 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

1,472.0 1472 - 
  

1,472.0 1,472.0 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  184,843.4 201,023.4 (16,180.0) - (16,180.0) 184,843.4 184,843.4 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  818.8 818.8 - 
  

818.8 818.8 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  181,972.6 200,204.6 (18,232.0) 
 

(18,232.0) 181,972.6 181,972.6 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр   

2,052.0 
 

2,052.0 
 

2,052.0 2,052.0 2,052.0 - 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    

- 
  

- - - 
 

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  34,400.0 63,085.4 (28,685.4) 16,264.0 (12,421.4) 50,664.0 50,664.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  14,400.0 2,300.0 12,100.0 - 12,100.0 14,400.0 14,400.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

14,400.0 2,300.0 12,100.0 
 

12,100.0 14,400.0 14,400.0 - 11 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  20,000.0 60,785.4 (40,785.4) 16,264.0 (24,521.4) 36,264.0 36,264.0 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

15000 (15,000.0) 16,000.0 1,000.0 16,000.0 16,000.0 - 12 

3.2.2 
 Мөнгөн Бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

20,000.0 20,000.00 - 
  

20,000.0 20,000.0 - 
 

3.2.4 
 Мөнгөн Бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

264 (264.0) 264.0 
 

264.0 264.0 - 12 
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Б-177. “Шивээ овоо” ХК 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2004879 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

25521.4 (25,521.4) 
 

(25,521.4) - - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус 
хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  2,414,498.1 2,235,621.4 178,876.7 16,264.0 195,940.8 2,430,762.1 2,431,562.2 (800.1) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 800.1 
Цэвэр зөрүү      800.1 
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Б-177. “Шивээ овоо” ХК 
Товч танилцуулга 

 “Шивээ овоо” ХК нь Говь-сүмбэр аймгийн Шивээ говь суманд нүүрсний ашиглалтын 1 лиценз эзэмшдэг.  Тус 
компани  нь Говь-сүмбэр аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй ба Говьсүмбэр аймагт өөрийн байранд, 
Улаанбаатар хотод Сүхбаатар дүүргийн 13-р хороололд төлөөлөгчийн газрын байранд байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.   

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн компани талд нэмж тохирууллаа. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг компани талд 
нэмж тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татвар дээр гаальд төлсөн НӨАТ-аа тооцолгүй дутуу тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл,  компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэрэг 3 талын мэдээлэлд үндэслэн компанийн талд нэмж 
тохирууллаа. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа уг шимтгэлийг илүү тайлагнаснаас анхын зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад НДЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талаас хасч тохирууллаа. 
 

5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөр хэсэг 18,790.4 мянган төгрөгийн 2010 оны нөхөн төлбөрийг 
оруулаагүй тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохирууллаа. 
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа  дутуу тайлагнаснаас анхын зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснээр компани талд нэмж тохирууллаа. 
 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд хасч тохирууллаа. 

 
8. Торгууль 

Компани анхны тайландаа уг торгуулийг илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын   явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн нэмж тохирууллаа. 

 
9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн компани талд хасч 
тохирууллаа 

 
10. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа тайлагнаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба  нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн компани талд нэмж тохирууллаа. 
 

11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн нэмж тохирууллаа. 
 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хандивыг дэлгэрэнгүйгээр тусгасны дагуу бид ШУ-ны академи, Монголын 
хөрөнгийн бирж, Төрийн өмчийн хороо гэсэн байгууллагуудад өгсөн хандивыг бататгах үүднээс албан 
бичиг хүргүүлсэнд ШУ-ны академи 1,000.0 мянган төгрөг, Монголын хөрөнгийн бирж 5,000.0 мянган төгрөг, 
Төрийн өмчийн хороо 10,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг хүлээн авсан тухайгаа албан бичгээр хариу 
ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхын тайландаа суманд өгсөн хандивыг тусгасан, ЗГ тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани ирүүлсэн мэдээлэлдээ хандивын дэлгэрэнгүйг ирүүлсний дагуу 
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Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь суманд албан бичиг хүргүүлж,  уг хандивыг авсан тухайгаа албан бичгээр 
ирүүлснийг үндэслэн ЗГ талд нэмж тохирууллаа.   
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайландаа төрийн бус байгууллагад үзүүлсэн, хандив дэмжлэгийг тайлагнаснаас анхны 
зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг 
үндэслэн компани талд хасч тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж,  хариуг 09 дугаар сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр 
шийдвэрлэгдээгүй   зөрүү үлдээд байна.  
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Б-178. “Шижир алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2072947 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

2,743,928.6 2,985,125.8 (241,197.2) 244,057.4 3,272.6 2,987,986.0 2,988,398.4 (412.4) 
 

1.1 Татвар, хураамж 2,664,919.7 2,849,015.0 (184,095.3) 187,264.9 3,169.6 2,852,184.6 2,852,184.6 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  857,155.4 804,985.0 52,170.4 (52,170.4) 
 

804,985.0 804,985.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  26,013.6 80,386.0 (54,372.4) 
 

(54,372.4) 26,013.6 26,013.6 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  104,104.0 43,241.0 60,863.0 
 

60,863.0 104,104.0 104,104.0 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр  

1,169,043.7 1,408,479.0 (239,435.3) 239,435.3 
 

1,408,479.0 1,408,479.0 - 4 

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 

508,603.0 511,924.0 (3,321.0) 
 

(3,321.0) 508,603.0 508,603.0 - 5 

 1.2 ТөлБөр  47,150.0 51,771.8 (4,621.8) 4,621.8 - 51,771.8 51,771.8 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул 
  

- 
  

- - - 
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Б-178. “Шижир алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2072947 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

хийсэн ордны нөхөн төБөр  

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны 
ажлын Байрны төлБөр  

47,023.2 51,645.0 (4,621.8) 4,621.8 
 

51,645.0 51,645.0 - 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 төлөөлөгчийн газрын 
үйл ажиллагааг дэмжсэн төлБөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  126.8 126.8 - 
  

126.8 126.8 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

3,264.6 3,574.0 (309.4) - 103.0 3,264.6 3,677.0 (412.4) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  103.0 
 

103.0 
 

103.0 103.0 103.0 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

2,665.6 2,340.0 325.6 
 

738.0 2,665.6 3,078.0 (412.4) 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

496.0 1,234.0 (738.0) 
 

(738.0) 496.0 496.0 - 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  28,594.3 80,765.0 (52,170.7) 52,170.7 - 80,765.0 80,765.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  28,594.3 80,765.0 (52,170.7) 52,170.7 
 

80,765.0 80,765.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 

төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  
278,587.1 279,587.0 (999.9) 1,000.0 0.1 279,587.1 279,587.1 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  13,039.8 13,040.0 (0.2) - (0.2) 13,039.8 13,039.8 - 
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Б-178. “Шижир алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2072947 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  10,355.1 10,355.0 0.1 
 

0.1 10,355.1 10,355.1 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

2,684.7 2,685.0 (0.3) 
 

(0.3) 2,684.7 2,684.7 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  265,547.3 265,547.0 0.3 - 0.3 265,547.3 265,547.3 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  14,546.7 14,547.0 (0.3) 
 

(0.3) 14,546.7 14,546.7 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  251,000.6 251,000.0 0.6 
 

0.6 251,000.6 251,000.6 - 
 

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  - 1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 - 9 

 3. Бусад төлБөр Ба зардал  17,366.0 300.0 17,066.0 - 17,066.0 17,366.0 17,366.0 - 
 

 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  

17,366.0 300.0 17,066.0 - 17,066.0 17,366.0 17,366.0 - 
 

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, 
  

- 
  

- - - 
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Б-178. “Шижир алт” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2072947 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

дэмжлэг  

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

17,366.0 
 

17,366.0 
 

17,366.0 17,366.0 17,366.0 - 10 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг   

300.0 (300.0) 
 

(300.0) - - - 10 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  3,039,881.7 3,265,012.8 (225,131.1) 245,057.4 20,338.7 3,284,939.1 3,285,351.5 (412.4) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  412.4 
Цэвэр зөрүү       412.4 
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Б-178. “Шижир алт” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд алтны ашиглалтын 1 лиценз, Төв аймгийн Заамар суманд 
алтны ашиглалтын 1 лиценз эзэмшиж Байна.Компани нь Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй Ба 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Данлан Багт байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого Болон Компанийн төлсөн төлБөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлБарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа 52,170.4 мянган төгрөгийн торгуулийг уг татварын дүн дээр нийлүүлж тайлагнаснаас 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд хасч тохирууллаа. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр  тайлагнасан 
нь анхны зөрүүг үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд болон 
ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр  тайлагнасан 
нь анхны зөрүүг үүсгэсэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд болон 
ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ТЕГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн ЗГ талд 
нэмж тохирууллаа. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд нэмж 
тохирууллаа. 
 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-ын 
мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа ГИХАЭГ-т төлсөн үйлчилгээний хураамжийг дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн 
компани талд нэмж тохирууллаа. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа ГИХАЭГ-т төлсөн үйлчилгээний хураамжийг тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэн 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн 
компани талд хасч тохирууллаа. 
 

8. Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа 52,170.4 мянган төгрөгийн торгуулийг уг татварын дүн дээр нийлүүлж тайлагнаснаас 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд хасч тохирууллаа. 
 

9. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн торгууль 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасны дагуу Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд, 
1,000.0 мянган төгрөгийн торгуулийг тус компани төлсөн тухай хариугаа албан бичгээр ирүүлснийг 
үндэслэн ЗГ талд нэмж  тохирууллаа. 
 

10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгасан, компани тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани руу дахин хандаж тодруулахад энэ нь байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд 
17,000.0 мянган төгрөгийн ажил  хийлгэсэн ба ажил гүйцэтгэх гэрээ, баримтыг үндэслэн тохирууллаа. 
 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

 

Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхын тайландаа төрийн бус байгууллагад өгсөн хандивыг тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад компани хандивын дэлгэрэнгүйг ирүүлсэн тул компани талд хасч 
тохирууллаа.   
 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үлдээд байна.  
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Б-179. “Шинь шинь” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2830213 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

11,471,980.7 10,799,288.5 672,692.2 339,156.6 1,008,336.8 11,811,137.3 11,807,625.3 3,512.0 
  

1.1 Татвар, хураамж 11,284,062.9 10,644,935.3 639,127.6 (63,478.2) 575,649.4 11,220,584.7 11,220,584.7 -   

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  3,227,784.7 3,227,784.7 - 
  

3,227,784.7 3,227,784.7 -   

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  333,309.5 396,958.6 (63,649.1) (20,476.8) (84,125.9) 312,832.7 312,832.7 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  700,341.6 
 

700,341.6 (43,001.4) 657,340.2 657,340.2 657,340.2 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар    

- 
  

- - - 

 
1.1.5 

 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр  

6,721,405.4 6,721,405.4 - 
  

6,721,405.4 6,721,405.4 - 

 
1.1.7 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

6,086.1 3,651.0 2,435.1 
 

2,435.1 6,086.1 6,086.1 - 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 

295,135.6 295,135.6 - 
  

295,135.6 295,135.6 - 

  1.2 ТөлБөр  150,020.6 96,980.4 53,040.2 391,932.8 444,973.0 541,953.4 541,953.4 - 

 
1.2.1 

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр  

149,626.0 
 

149,626.0 
 

149,626.0 149,626.0 149,626.0 - 4 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр   

96,585.8 (96,585.8) 391,932.8 295,347.0 391,932.8 391,932.8 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Б-179. “Шинь шинь” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2830213 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 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  394.6 394.6 - 
  

394.6 394.6 - 

  1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

36,774.0 57,372.8 (20,598.8) 10,000.0 (14,110.8) 46,774.0 43,262.0 3,512.0 

 1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  32,985.8 50,323.6 (17,337.8) 
 

(17,337.8) 32,985.8 32,985.8 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

6,339.4 (6,339.4) 10,000.0 
 

10,000.0 6,339.4 3,660.6 6 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

126.2 709.8 (583.6) 
 

(435.0) 126.2 274.8 (148.6) 
6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

3,662.0 
 

3,662.0 
 

3,662.0 3,662.0 3,662.0 - 6 

 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  1,123.2 - 1,123.2 702.0 1,825.2 1,825.2 1,825.2 - 

 1.6.1  Торгууль  1,123.2 
 

1,123.2 702.0 1,825.2 1,825.2 1,825.2 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

82,535.0 239,452.8 (156,917.8) 54,540.0 (79,480.0) 137,075.0 159,972.8 (22,897.8) 

  2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,959.7 1,959.7 - - - 1,959.7 1,959.7 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  50.0 50.0 - 
  

50.0 50.0 -   

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

1,909.7 1,909.7 - 
  

1,909.7 1,909.7 - 
  

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - -   

 2.2 ТөлБөр  80,575.3 160,055.3 (79,480.0) - (79,480.0) 80,575.3 80,575.3 -   

2.2.1  Газрын төлБөр  1,753.8 1,753.8 - 
  

1,753.8 1,753.8 -   

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  76,201.5 76,201.5 - 
  

76,201.5 76,201.5 -   

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
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№ 

2830213 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлБөр  

2,620.0 2,100.0 520.0 
 

520.0 2,620.0 2,620.0 - 
8 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр    

80,000.0 (80,000.0) 
 

(80,000.0) - - - 

 
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  

- 18,357.8 (18,357.8) - - - 18,357.8 (18,357.8) 

 
2.3.1 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

951.4 (951.4) 
  

- 951.4 (951.4) 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

17,406.4 (17,406.4) 
  

- 17,406.4 (17,406.4) 

  2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 

  2.5 Бусад  - 59,080.0 (59,080.0) 54,540.0 - 54,540.0 59,080.0 (4,540.0) 

 2.5.1  Торгууль  
 

59,080.0 (59,080.0) 54,540.0 
 

54,540.0 59,080.0 (4,540.0) 9 

 3. Бусад төлБөр Ба зардал  19,500.0 644,308.0 (624,808.0) 8,100.0 (601,700.0) 27,600.0 42,608.0 (15,008.0) 

  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  19,500.0 644,308.0 (624,808.0) 8,100.0 (601,700.0) 27,600.0 42,608.0 (15,008.0) 

 3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 

 
3.2.2 

 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
 

9,528.0 - 9,528.0 (9,528.0) 
10 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,000.0 12,000.0 (2,000.0) 
 

180.0 10,000.0 12,180.0 (2,180.0) 10 

3.2.4 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 

 3.2.5 Сум, 

дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 20,008.0 (18,008.0) 5,000.0 (9,708.0) 7,000.0 10,300.0 (3,300.0) 10 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг  

7,500.0 600.0 6,900.0 (6,900.0) 
 

600.0 600.0 - 

 3.2.7 Бусад 
Байгуулла
гад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

11,700.0 (11,700.0) 10,000.0 (1,700.0) 10,000.0 10,000.0 -   

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг   

600,000.0 (600,000.0) 
 

(600,000.0) - - -   

   Нийт дүн  11,574,015.7 11,683,049.3 (109,033.6) 401,796.6 327,156.8 11,975,812.3 12,010,206.1 (34,393.8)   

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 34,393.8 
Цэвэр зөрүү      34,393.8 
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Б-179. “Шинь шинь” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Шинь Шинь” ХХК нь Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай ба Дорнод аймгийн Дашбалбар, Баяндун 
сумдад цайр, холимог металлын ашиглалтын 2 лиценз эзэмшиж байна. Тус компани нь СБД, 4-р хороо, 
Энхтайваны өргөн чөлөө, хөх сүлд группын байрны 4 давхарт байрладаг ба Дорнод аймгийн татварын хэлтэст 
харъяалагддаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр тайлагнасан 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  

 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр тайлагнасан 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.   
 

4. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ  тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тохируулахад зөрүү үүсч байсан ба 
компани руу дахин хандаж нэмэлт тодруулгын хариуг ирүүлснээр тохирууллаа. 
 

6. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин 
хандаж тодруулахад тодорхой хариу ирүүлээгүй тул ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин хандаж  
нэмэлт тодруулгын хүснэгтээр хариуг ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа. 
 

7. Торгууль 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. Мөн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн тусгаснаар Сангийн 
яам-нд албан бичиг хүргүүлж тус компани нь 702.0 мянган төгрөгийн торгууль төлсөн  тухай хариу 
ирүүлснийг үндэслэн ЗГ талд нэмж тохируулга хийсэн. 
 

8. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа 
 

9. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг санхүүгийн урсгал дээр улсын төсөвт төлсөн гадаадын мэргэлжилтэн, 
ажилчны   ажлын байрны төлбөрийг андуурч тусгаснаас 80,000.0 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 

 
10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хандивын дэлгэрэнгүйг ирүүлснээр 
Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын ЗДТГ, Хэрлэн сумын ЗДТГ, Дашбалбар сумын ЗДТГ, Гурванзагал сумын 
ЗДТГ, Баяндун сумын ЗДТГ зэрэг байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж, хандив дэмжлэгийг хүлээн 
авсан тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулга хийсэн.  
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайландаа бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг хэсэгт Уул уурхайн аврах алба-нд 
өгсөн 10,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тус байгууллагад 
албан бичиг хүргүүлж, хандив авсан тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулсан. Мөн түүнчлэн энэ санхүүгийн 
урсгалын мөнгөн бус хандив дээр хувийн компанид өгсөн 600.0 мянган төгрөгийн хандивыг мянган 
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төгрөгөөр илэрхийлэлгүй тайлгнаснаар анхны томоохон зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн хасч тохирууллаа.  

 
Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс , Яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж, Торгууль, Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж, Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг   дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээд байна.
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Б-180. “Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5250862 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ 
 

 Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

771,230.9 - 771,230.9 (629,497.8) 142,425.4 141,733.1 142,425.4 (692.3) 
 

1.1 Татвар, хураамж 764,389.9 - 764,389.9 (628,990.6) 135,399.3 135,399.3 135,399.3 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  1,661.5 
 

1,661.5 
 

1,661.5 1,661.5 1,661.5 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  204,491.6 
 

204,491.6 (204,491.6) 
 

- - - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  451,753.0 
 

451,753.0 (424,499.0) 27,254.0 27,254.0 27,254.0 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

93,491.3 
 

93,491.3 
 

93,491.3 93,491.3 93,491.3 - 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 

12,992.5 
 

12,992.5 
 

12,992.5 12,992.5 12,992.5 - 5 

 1.2 ТөлБөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
  

- 
  

- - - 
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Б-180. “Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5250862 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ 
 

 Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

  
- 

  
- - - 

 

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  

4,505.2 - 4,505.2 (507.2) - 3,998.0 - 3,998.0 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  507.2 
 

507.2 (507.2) 
 

- - - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

160.0 
 

160.0 
  

160.0 - 160.0 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

2,000.0 
 

2,000.0 
  

2,000.0 - 2,000.0 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

1,838.0 
 

1,838.0 
  

1,838.0 - 1,838.0 
 

 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  2,335.8 - 2,335.8 - 7,026.1 2,335.8 7,026.1 (4,690.3) 
 

1.6.1  Торгууль  2,335.8 
 

2,335.8 
 

7,026.1 2,335.8 7,026.1 (4,690.3) 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

98,297.7 - 98,297.7 - 98,297.7 98,297.7 98,297.7 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  98,297.7 - 98,297.7 - 98,297.7 98,297.7 98,297.7 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

98,297.7 
 

98,297.7 
 

98,297.7 98,297.7 98,297.7 - 8 
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Б-180. “Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5250862 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ 
 

 Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

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    

- 
  

- - - 
 

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  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
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Б-180. “Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5250862 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ 
 

 Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

3.2.8 
Байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  869,528.6 - 869,528.6 (629,497.8) 240,723.1 240,030.8 240,723.1 (692.3) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 692.3 
Цэвэр зөрүү      692.3 
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Б-180. “Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Шинэ Илион Нэн Юань” ХХК нь хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалтай компани бөгөөд Өмнөговь аймгийн 
Мандал-Овоо, Цогт-Овоо сумдуудад хайгуулын 2 лиценз эзэмшдэг. Компани нь БЗБийн 1-р хороо, Токиогийн 
гудамж, Нисора цамхаг 902 тоотод байрладаг ба БЗБийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.   

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1.  Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлсэн боловч зөрүүтэй байсан тул ТЕГ-т дахин хандаж албан бичиг 
хүргүүлэхэд тус компанийн татварын дүн өөрчлөгдөөгүй бөгөөд компани руу дахин хандаж нэмэлт 
тодруулгаар хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад гаалийн албан татвар болон гаальд 
төлсөн НӨАТ, гаалийн хураамж нь толгой компани болох "Илион Ресурс" ХХК-нь гаалиар оруулж байгаа 
бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийг "Шинэ Илион Нэн юань" ХХК-ний нэр дээр хийж төлбөрийг 
нь толгой компани төлсөн учираас дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлэх боломжгүй гэсэн тайлбараа албан 
бичгээр ирүүлсэн тул албан бичигт үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад гаалийн албан татвар болон гаальд 
төлсөн НӨАТ, гаалийн хураамж нь толгой компани болох "Илион Ресурс" ХХК-нь гаалиар оруулж байгаа 
бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийг "Шинэ Илион Нэн юань" ХХК-ний нэр дээр хийж төлбөрийг 
нь толгой компани төлсөн учираас дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлэх боломжгүй гэсэн тайлбараа албан 
бичгээр ирүүлсэн тул албан бичигт үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс уг төлбөр дээр 93,491.3 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохирууллаа.  
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани руу  дахин хандаж, нэмэлт тодруулгын хүснэгтээр хариу ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад гаалийн албан татвар болон гаальд 
төлсөн   НӨАТ, гаалийн хураамж нь толгой компани болох "Илион Ресурс" ХХК-нь гаалиар оруулж байгаа 
бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийг "Шинэ Илион Нэн юань" ХХК-ний нэр дээр хийж төлбөрийг 
нь толгой компани төлсөн учираас дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлэх боломжгүй гэсэн тайлбараа албан 
бичгээр ирүүлсэн тул албан бичигт үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

7. Торгууль 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани руу  дахин хандаж, нэмэлт тодруулгын хүснэгтээр хариу ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
 

8. Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайлангаа ирүүлээгүйгээс уг татвар дээр 98,297.7 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн 
ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохирууллаа.  
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-íä 
хүргэсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 24-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 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 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж, Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 

хураамж дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-181. “Шинэ шивээ” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2858096 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

541,904.3 318,966.8 222,937.5 2,127.2 225,064.7 544,031.5 544,031.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 540,765.5 317,118.2 223,647.3 - 223,647.3 540,765.5 540,765.5 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  57,748.5 5.7 57,742.8 
 

57,742.8 57,748.5 57,748.5 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  23,776.0 
 

23,776.0 
 

23,776.0 23,776.0 23,776.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  78,796.2 28,866.6 49,929.6 
 

49,929.6 78,796.2 78,796.2 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

144,966.4 144,190.9 775.5 
 

775.5 144,966.4 144,966.4 - 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 

235,478.4 144,055.0 91,423.4 
 

91,423.4 235,478.4 235,478.4 - 5 

 1.2 ТөлБөр  - - - 280.8 280.8 280.8 280.8 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр    

- 280.8 280.8 280.8 280.8 - 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-181. “Шинэ шивээ” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2858096 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  

1,138.8 1,567.8 (429.0) 1,565.6 1,136.6 2,704.4 2,704.4 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  88.8 
 

88.8 (2.2) 86.6 86.6 86.6 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,050.0 
 

1,050.0 1,567.8 2,617.8 2,617.8 2,617.8 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

1,567.8 (1,567.8) 
 

(1,567.8) - - - 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  - 280.8 (280.8) 280.8 - 280.8 280.8 - 
 

1.6.1  Торгууль  
 

280.8 (280.8) 280.8 
 

280.8 280.8 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

681.9 681.8 0.1 150.0 150.1 831.9 831.9 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  681.9 681.8 0.1 - 0.1 681.9 681.9 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

681.9 681.8 0.1 
 

0.1 681.9 681.9 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - - - 150.0 150.0 150.0 150.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
  

- 150.0 150.0 150.0 150.0 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр     

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг       

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 

 

Б-181. “Шинэ шивээ” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2858096 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

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  - 140,432.0 (140,432.0) 84,159.0 (56,273.0) 84,159.0 84,159.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 9,892.0 (9,892.0) 10,092.0 200.0 10,092.0 10,092.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

9,892.0 (9,892.0) 10,092.0 200.0 10,092.0 10,092.0 - 10 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 130,540.0 (130,540.0) 74,067.0 (56,473.0) 74,067.0 74,067.0 - 
 

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   

30,000.0 (30,000.0) 38,067.0 8,067.0 38,067.0 38,067.0 - 11 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

68,540.0 (68,540.0) 36,000.0 (32,540.0) 36,000.0 36,000.0 - 11 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

32,000.0 (32,000.0) 
 

(32,000.0) - - - 11 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  542,586.2 460,080.6 82,505.6 86,436.2 168,941.8 629,022.4 629,022.4 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) 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 сум, Шивээговь сум, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдад 
нийт 7 лиценз эзэмшдэг байна. Компани нь СББийн 5-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж Түгээмэл ДС-ийн байранд 
байрладаг ба  СББийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.   

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.   
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.  
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр 

Валютын ханшийн зөрүүгээс 775.5 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад ЗГ-ын дүнгээр компани талд тохируулга хийсэн.  
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.  
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлБөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг торгууль хэсэгт тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн нэмж 
тохирууллаа.  
 

7. Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

Компани анхны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжыг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснийг үндэслэн компани талд тохируулсан 
Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон ГИХАЭГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлснийг үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа виза сунгалтын үйлчилгээний хөлсийг уг санхүүгийн урсгал дээр тусгаснаас 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ХХҮГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс 280.8 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүсний дагуу ГИХАЭГ- т албан бичиг хүргүүлж 
тус компани 280.8 мянган төгрөгийн торгууль төлсөн гэсэн хариу ирүүлснийг үндэслэн ЗГ талд нэмж 
тохирууллаа 
 

9. Ус, рашаан ашигласны төлБөр 

Компани болон ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсний дагуу  Говьсүмбэр аймгийн  Сүмбэр сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
хүргүүлэхэд  тус компани 150.0 мянган төгрөгийн ус, рашаан ашигласны төлбөр төлсөн гэсэн хариу 
ирүүлсэн тул 2 талын мэдээлэлд үндэслэн ЗГ болон компани талд нэмж тохирууллаа. 
  
 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ, Шивээговь сумын ЗДТГ, Дорноговь аймгийн 
Даланжаргалан сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг хүргүүлж Сүмбэр сум 500.0 мянган төгрөг, Шивээговь сум 
9,392.0 мянган төгрөг, Даланжаргалан сум 200.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг хүлээн авсан тухай албан 
бичгээр хариу ирүүлснийг үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
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11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
хандивыг дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсний дагуу Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 
хүргүүлэхэд тус компаниас 38,067.0 мянган төгрөгийн хандив авсан тухай хариу албан бичиг ирүүлсэн тул 
ЗГ талд тохируулгыг хийсэн. 
  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ хандивыг дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсний дагуу Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум, 
Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум 22,000.0 мянган 
төгрөг, Дорноговь аймаг 14,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг тус компаниас хүлээн авсан тухайгаа албан 
бичгээр тус тус ирүүлснийг үндэслэн ЗГ талд нэмж тохирууллаа. Мөн компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээс 
харахад компани анхны тайландаа төрийн бус байгууллагад өгсөн хандивыг тайлагнасан байгаа тус хасч 
тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-íä 
хүргэсэн ба компани хариуг бидэнд 2012 оны 08 дугаар сарын 24-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 явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж 
шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-182. “Шэйман” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5155436 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

254,301.4 391,980.1 (137,678.7) 121,183.0 (16,495.7) 375,484.4 375,484.4 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 79,127.0 78,880.3 246.7 - 246.7 79,127.0 79,127.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  246.7 
 

246.7 
 

246.7 246.7 246.7 - 1 

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 нөөц ашигласны төлБөр 
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 

78,880.3 78,880.3 - 
  

78,880.3 78,880.3 - 
 

 1.2 ТөлБөр  174,602.9 271,759.7 (97,156.8) 95,472.0 (1,684.8) 270,074.9 270,074.9 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр   

97,156.8 (97,156.8) 95,472.0 (1,684.8) 95,472.0 95,472.0 - 2 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Б-182. “Шэйман” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5155436 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олБорлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

64,461.5 64,461.5 - 
  

64,461.5 64,461.5 - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талБайн 
дэнчин  

65,018.4 65,018.4 - 
  

65,018.4 65,018.4 - 
 

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  

45,123.0 45,123.0 - 
  

45,123.0 45,123.0 - 
 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

250.0 41,340.1 (41,090.1) 25,711.0 (15,379.1) 25,961.0 25,961.0 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
 

635.0 (635.0) 388.0 (247.0) 388.0 388.0 - 3 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

24,200.0 (24,200.0) 24,200.0 
 

24,200.0 24,200.0 - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

250.0 145.2 104.8 
 

104.8 250.0 250.0 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

16,359.9 (16,359.9) 1,123.0 (15,236.9) 1,123.0 1,123.0 - 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  321.5 - 321.5 - 321.5 321.5 321.5 - 
 

1.6.1  Торгууль  321.5 
 

321.5 
 

321.5 321.5 321.5 - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

383.3 12,700.9 (12,317.6) 12,317.6 - 12,700.9 12,700.9 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  383.3 383.3 - - - 383.3 383.3 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

383.3 383.3 - 
  

383.3 383.3 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - 12,317.6 (12,317.6) 12,317.6 - 12,317.6 12,317.6 - 
 

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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Б-182. “Шэйман” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5155436 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр     

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг   

12,317.6 
 

12,317.6 
 

12,317.6 12,317.6 - 5 

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  35,432.8 35,473.9 (41.1) - (41.1) 35,432.8 35,432.8 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  20,658.6 20,699.7 (41.1) - (41.1) 20,658.6 20,658.6 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

20,658.6 20,699.7 (41.1) 
 

(41.1) 20,658.6 20,658.6 - 6 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  14,774.2 14,774.2 - - - 14,774.2 14,774.2 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  14,774.2 14,774.2 - 
  

14,774.2 14,774.2 - 
 

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 
Байгууллаг

ад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  290,117.5 440,154.9 (150,037.4) 133,500.6 (16,536.8) 423,618.1 423,618.1 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  - 
Цэвэр зөрүү       
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Б-182. “Шэйман” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь газрын тосны хайгуулын лиценз эзэмшдэг. Компани нь СБД, Энх Тайвны өргөн чөлөө 5G, TG 
төв, 3-давхарт байрладаг ба Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

2. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж ирүүлсэн боловч зөрүү үүсч дахин компани руу хандаж тодруулахад компани ажлын байрны 
төлбөрийг буцаалтыг тооцолгүй мэдээллээ ирүүлсэн тухай хариу ирүүлсэн тул хасч тохирууллаа. 
 

3. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад нэмэлт 
тодруулгын хүснэгтгээр хариу ирүүлэхдээ "Шэйман" ХХК нь гаалийн үйлчилгээг "Манбу" ХХК-аар 
дамжуулан гүйцэтгэдэг тул тус компанийн төлсөн хураамжийг ЗГ тайлагнаагүй тул нэмж тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар ЧБийн татварын хэлтэс, Авто тээврийн газарт албан бичиг хүргүүлж хариу хураамжийг хүлээн 
авсан тухай хариу ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа уг үйлчилгээний хөлсийг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхын тайландаа тусгаагүй, компани илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-ийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компаниас дахин тодруулж 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохирууллаа. 
 

4. Торгууль 

Компани анхны тайландаа уг торгуулийг тусгалгүй үйлчиллгээний хөлс санхүүгийн урсгалд тайлагнасныг  
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин хандаж тодруулснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж дэмжлэгийн хүлээн авсан тухай харуи ирүүлсэн тул нэмж 
тохирууллаа.  
 

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Тус санхүүгийн урсгал дээр анхны нэгтгэл тайлангаар 41.1 мянган төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үзэхэд 15,000.0 ам.долларыг 
шилжүүлсэн ба уг зөрүү нь валютын ханшийн зөрүүгээс үүссэн байгаа тул ЗГ-ын дүнгээр компани талд 
зохих тохируулгыг хийсэн.   
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 03-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-183. “Эжбалей” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5315603 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

248,959.1 - 248,959.1 (14,553.8) 234,405.3 234,405.3 234,405.3 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 245,075.9 - 245,075.9 (14,848.6) 230,227.3 230,227.3 230,227.3 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  1.0 
 

1.0 
 

1.0 1.0 1.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  8,258.7 
 

8,258.7 
 

8,258.7 8,258.7 8,258.7 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  17,565.9 
 

17,565.9 
 

17,565.9 17,565.9 17,565.9 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

63,958.2 
 

63,958.2 (14,848.6) 49,109.6 49,109.6 49,109.6 - 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 

155,292.1 
 

155,292.1 
 

155,292.1 155,292.1 155,292.1 - 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    

- 
  

- - - 
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Б-183. “Эжбалей” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5315603 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  

3,883.2 - 3,883.2 294.8 4,178.0 4,178.0 4,178.0 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  104.2 
 

104.2 294.8 399.0 399.0 399.0 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

3,779.0 
 

3,779.0 
 

3,779.0 3,779.0 3,779.0 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

1,485.0 - 1,485.0 3,000.0 4,485.0 4,485.0 4,485.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,485.0 - 1,485.0 - 1,485.0 1,485.0 1,485.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

1,485.0 
 

1,485.0 
 

1,485.0 1,485.0 1,485.0 - 6 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - - - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
  

- 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 - 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-183. “Эжбалей” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй Болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5315603 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  250,444.1 - 250,444.1 (11,553.8) 238,890.3 238,890.3 238,890.3 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их             - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Б-183. “Эжбалей” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Эжбалей” ХХК нь Дорнод аймгийн Дашбалбар суманд алт, зэсний ашиглалтын 1 лиценз, хайгуулын 2 лиценз 
эзэмшдэг байна. Тус компани нь СБД-ийн 1-р хороо, Олимпийн гудамж "Шүрэн" байрны 3 давхарт байрладаг 
ба Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 

Компани  ОҮИТБСАА-нд  2011 оны тайлангаа өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад гаальд төлсөн татваруудыг нийлсэн дүнгээр тайлагнасан ба компаниас дахин тодруулахад 
баримтын шалгалтанд орж байгаа тул салгаж ирүүлэх боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул гаалийн 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани ОҮИТБСАА-нд  2011 оны тайлангаа өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад гаальд төлсөн татваруудыг нийлсэн дүнгээр тайлагнасан ба компаниас дахин тодруулахад 
баримтын шалгалтанд орж байгаа тул салгаж ирүүлэх боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул гаалийн 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс харахад уг тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр нь зөрүүтэй байсныг дахин тодруулахад тус компанийн данснаас "Эрэш Мөнх" ХХК-
ийн 11,625.0 ам.доллар төлснийг ЗГ-ын тайланд тайлагнагдсныг тохирууллаа. Мөн валютын ханшийн 
зөрүүг тохируулсан. 
 

4. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани ОҮИТБСАА-нд  2011 оны тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээ 
ирүүлснийг үндэслэн  тохирууллаа. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайланд дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг нэмж тохирууллаа. 
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг нэмж тохирууллаа. 
 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр Дорнод аймгийн 
Дашбалбар сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа.  
 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 31-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-184. “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5244676 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

- 291,947.4 (291,947.4) 293,422.7 1,475.3 293,422.7 293,422.7 - 
 

1.1 Татвар, хураамж - 118.8 (118.8) 1,594.1 1,475.3 1,594.1 1,594.1 - 
 

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 нөөц ашигласны төлБөр 
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 

 
118.8 (118.8) 1,594.1 1,475.3 1,594.1 1,594.1 - 1 

 1.2 ТөлБөр  - 291,828.6 (291,828.6) 291,828.6 - 291,828.6 291,828.6 - 
 

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   

147,650.4 (147,650.4) 147,650.4 
 

147,650.4 147,650.4 - 2 
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Б-184. “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5244676 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олБорлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал   

86,129.4 (86,129.4) 86,129.4 
 

86,129.4 86,129.4 - 3 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талБайн 
дэнчин  

 
21,136.2 (21,136.2) 21,136.2 

 
21,136.2 21,136.2 - 4 

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  

 
36,912.6 (36,912.6) 36,912.6 

 
36,912.6 36,912.6 - 5 

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  

- 50,205.1 (50,205.1) 50,342.5 137.4 50,342.5 50,342.5 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 155.1 (155.1) 292.5 137.4 292.5 292.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар   

155.1 (155.1) 292.5 137.4 292.5 292.5 - 6 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - 50,050.0 (50,050.0) 50,050.0 - 50,050.0 50,050.0 - 
 

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    

- 
  

- - - 
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Б-184. “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5244676 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр     

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг   

50,050.0 (50,050.0) 50,050.0 
 

50,050.0 50,050.0 - 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  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлБөр Ба зардал  - 53,114.0 (53,114.0) 51,614.0 (1,500.0) 51,614.0 51,614.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 32,864.0 (32,864.0) 32,864.0 - 32,864.0 32,864.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн   

32,864.0 (32,864.0) 32,864.0 
 

32,864.0 32,864.0 - 8 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 20,250.0 (20,250.0) 18,750.0 (1,500.0) 18,750.0 18,750.0 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

20,250.0 (20,250.0) 18,750.0 (1,500.0) 18,750.0 18,750.0 - 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  
  

- 
  

- - - 
 

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  - 395,266.5 (395,266.5) 395,379.2 112.7 395,379.2 395,379.2 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их                          - 
Цэвэр зөрүү       -
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Б-184. “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Эй Пи И Экс Пи Ар Өү” ХХК нь Их Британийн Виржини арлын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай компани бөгөөд 
газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь СБД-ийн 8-р хороо, Оюутны гудамж-44 
тоотод байрладаг ба БЗД-ийн татварын хэлтэст харъяалагддаг байна.   

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй.  Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад НДЕГ-ын дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшуулал 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж  
2011.04.21-нд хүлээн авсан гэж хариу ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж уг 
урамшууллыг хүлээн авсан гэж хариу ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж уг 
урамшууллыг хүлээн авсан гэж хариу ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

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

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй. Анхны тайланд ЗГ-н мэдээллийг тусгаагүй ба Нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж уг урамшууллыг хүлээн авсан гэж хариу ирүүлснийг 
үндэслэн тохирууллаа. 
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй. Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компани руу дахин тодруулгаар хариу 
ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

7. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Сүхбаатар аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж уг дэмжлэгийг хүлээн авсан тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 

 
8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

 
9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

 Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

 Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үзэхэд компани анхны тайландаа 
1,500.0 мянган төгрөгийн хувь хүнд өгсөн хандив, дэмжлэгийг тусгасныг хасч тохируулсан ба мөн ЭБЭХЯ, 
ГТГ, ЭЗХЯ зэрэг байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгийг албан бичиг хүргүүлж хүлээн авсан тухай 
хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 31-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Агаарын бохирдлын төлбөр дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-185. “Эм Ар Си Эм Жи Эл” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5402166 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

284,983.5 259,852.2 25,131.3 - 20,481.3 284,983.5 280,333.5 4,650.0 
 

1.1 Татвар, хураамж 273,555.9 253,096.8 20,459.1 - 20,459.1 273,555.9 273,555.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  98,792.0 98,801.9 (9.9) 
 

(9.9) 98,792.0 98,792.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  9,611.9 23,408.8 (13,796.9) 
 

(13,796.9) 9,611.9 9,611.9 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  20,185.0 
 

20,185.0 
 

20,185.0 20,185.0 20,185.0 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

17,912.2 3,831.3 14,080.9 
 

14,080.9 17,912.2 17,912.2 - 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 

127,054.8 127,054.8 - 
  

127,054.8 127,054.8 - 
 

 1.2 ТөлБөр  5,054.4 5,054.4 - - - 5,054.4 5,054.4 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр  

5,054.4 5,054.4 - 
  

5,054.4 5,054.4 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-185. “Эм Ар Си Эм Жи Эл” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5402166 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

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  

5,373.2 701.0 4,672.2 - 22.2 5,373.2 723.2 4,650.0 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  22.2 
 

22.2 
 

22.2 22.2 22.2 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

5,300.0 650.0 4,650.0 
  

5,300.0 650.0 4,650.0 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

51.0 51.0 - 
  

51.0 51.0 - 
 

 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 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,000.0 1,000.0 - 
  

1,000.0 1,000.0 - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

40.2 40.2 - - - 40.2 40.2 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  40.2 40.2 - - - 40.2 40.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

40.2 40.2 - 
  

40.2 40.2 - 
 

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    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр     

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг       

- - - 
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Б-185. “Эм Ар Си Эм Жи Эл” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5402166 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  
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  - 600.0 (600.0) 600.0 - 600.0 600.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 600.0 (600.0) 600.0 - 600.0 600.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

600.0 (600.0) 600.0 
 

600.0 600.0 - 5 

 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  285,023.7 260,492.4 24,531.3 600.0 20,481.3 285,623.7 280,973.7 4,650.0 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   4,650.0 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
Цэвэр зөрүү       4,650.0
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Товч танилцуулга 

Австралийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай тус компани нь Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд алтны 
ашиглалтын 1 лиценз, Булган аймгийн Хишиг-Өндөр суманд хайгуулын 1 лиценз, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө 
суманд хайгуулын 4 лиценз, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд хайгуулын 1 лиценз, Дархан-Уул 
аймгийн Хонгор суманд хайгуулын 2 лиценз, Архангай аймгийн Цэнхэр суманд хайгуулын 1 лиценз, Өмнөговь 
аймгийн Манлай суманд 2 лиценз, Төв аймгийн Борнуур суманд хайгуулын 1 лиценз эзэмшдэг байна. Тус 
компани нь БЗД-ийн татварын хэлтэст харъяалагддаг ба БГД-ийн 2-р хороо Гранд Плаза 904 тоотод 
байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.   

1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр тайлагнаснаас 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад салгасан дүнгээр 
ирүүлсэн ба 6,392.1 мянган төгрөгийн татварын  зөрүү нь  түүний охин компани болох  "Гүнбилэг трейд" 
ХХК-ийн татвар байна гэсэн хариу өгсөн тул тохирууллагыг хийсэн. 

 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр тайлагнаснаас 
анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад салгасан дүнгээр 
ирүүлсэн ба 6,392.1 мянган төгрөгийн татварын  зөрүү нь  түүний охин копани болох  "Гүнбилэг трейд" 
ХХК-ийн татвар байна гэсэн хариу өгсөн тул тохирууллгыг хийсэн. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон дахин тодруулгаар ирүүлсэн хариуг үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани гаалийн үйлчилгээний хураамжийг гаалийн албан татвартай нийлсэн дүнгээр тайлганасан тул 
ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
Хэнтий аймгийн Дархан сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хүлээн авсан тухай хариу ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийсэн. 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 17-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үлдээд байна.  
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         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5137977 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

1,417,678.7 1,432,134.2 (14,455.5) 14,392.3 (63.2) 1,432,071.0 1,432,071.0 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,407,833.5 1,421,959.1 (14,125.6) 14,125.5 (0.1) 1,421,959.0 1,421,959.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  200.0 200.0 - 
  

200.0 200.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  217,179.3 217,179.3 - 
  

217,179.3 217,179.3 - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  456,076.5 456,076.5 - 
  

456,076.5 456,076.5 - 
 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр Болон 
нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

675,803.6 689,929.1 (14,125.5) 14,125.5 
 

689,929.1 689,929.1 - 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 

58,574.1 58,574.2 (0.1) 
 

(0.1) 58,574.1 58,574.1 - 
 

 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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№ 

5137977 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  

9,845.2 10,175.1 (329.9) 266.8 (63.1) 10,112.0 10,112.0 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  70.4 291.0 (220.6) 220.6 
 

291.0 291.0 - 2 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

9,774.8 9,837.9 (63.1) 
 

(63.1) 9,774.8 9,774.8 - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

46.2 (46.2) 46.2 
 

46.2 46.2 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

17,365.2 59,105.1 (41,739.9) - (41,739.9) 17,365.2 17,365.2 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  17,365.2 59,105.1 (41,739.9) - (41,739.9) 17,365.2 17,365.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн алБан 
татвар  

17,365.2 17,365.2 - 
  

17,365.2 17,365.2 - 
 

2.1.3  Бусад    
 

41,739.9 (41,739.9) 
 

(41,739.9) - - - 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 
 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  

- - - - - - - - 
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№ 

5137977 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  - 19,000.0 (19,000.0) 18,600.0 (400.0) 18,600.0 18,600.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 19,000.0 (19,000.0) 18,600.0 (400.0) 18,600.0 18,600.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

19,000.0 (19,000.0) 18,600.0 (400.0) 18,600.0 18,600.0 - 5 

 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  1,435,043.9 1,510,239.3 (75,195.4) 32,992.3 (42,203.1) 1,468,036.2 1,468,036.2 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их  - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
Цэвэр зөрүү      -
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Б-186. “Эм Пи Эйч Си Эл” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Эм Пи Эйч Си Эл” ХХК нь Ховд аймгийн Зэрэг суманд хайгуулын 3 лиценз, Говь-Алтай аймгийн Алтай суманд 
хайгуулын 5 лиценз, Цээл суманд хайгуулын 1 лиценз, Ховд аймгийн Дарви суманд хайгуулын 1 лиценз 
эзэмшдэг байна. Тус компани нь СБД-ийн 8-р хорооны Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр 11 давхарт 
байрладаг ба СБД-ийн татварын хэлтэст харъяалагддаг байна.     

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад  
"Мо Эн Ко" ХХК-ны данснаас тус компанийн тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлснийг ЗГ "Мо Эн Ко" ХХК-
ийн төлбөр дээр тайлагнасныг зөв болгож тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл,  
хураамжийг төлсөн НББ-ийн анхан шатны баримтыг үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон анхан шатны баримтанд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Бусад  

Компани анхны тайлангийн бусад санхүүгийн урсгал дээр ХХОАТ-ыг тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн 
ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон анхан шатны баримтыг үндэслэн тохирууллаа. 
 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 05-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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№ 

5015243 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

346,944.4 92,253.1 254,691.3 4,127.0 285,272.6 351,071.4 377,525.7 (26,454.3) 
 

1.1 Татвар, хураамж 276,309.4 45,513.6 230,795.9 - 230,795.9 276,309.4 276,309.4 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  100.0 2,231.7 (2,131.7) 
 

(2,131.7) 100.0 100.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  59,794.6 
 

59,794.6 
 

59,794.6 59,794.6 59,794.6 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  125,568.7 
 

125,568.7 
 

125,568.7 125,568.7 125,568.7 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр  

34,340.1 35,899.9 (1,559.8) 
 

(1,559.8) 34,340.1 34,340.1 - 4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

7,534.1 936.6 6,597.5 
 

6,597.5 7,534.1 7,534.1 - 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 

48,971.9 6,445.4 42,526.6 
 

42,526.6 48,971.9 48,971.9 - 6 

 1.2 ТөлБөр  67,235.8 40,991.0 26,244.8 - 52,769.4 67,235.8 93,760.4 (26,524.6) 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төБөр  

21,163.0 31,163.0 (10,000.0) 
 

(10,000.0) 21,163.0 21,163.0 - 7 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр  

46,072.8 9,828.0 36,244.8 
 

62,769.4 46,072.8 72,597.4 (26,524.6) 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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№ 

5015243 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

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  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

3,399.2 5,498.6 (2,099.4) 3,627.0 1,457.4 7,026.2 6,955.9 70.3 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  2,555.2 1,940.9 614.4 
 

614.4 2,555.2 2,555.2 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

3,325.0 (3,325.0) 3,325.0 
 

3,325.0 3,325.0 - 8 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

164.7 (164.7) 302.0 
 

302.0 164.7 137.3 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

844.0 68.0 776.0 
 

843.0 844.0 911.0 (67.0) 
 

 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  - 250.0 (250.0) 500.0 250.0 500.0 500.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  
 

250.0 (250.0) 500.0 250.0 500.0 500.0 - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

1,408.0 2,636.1 (1,228.1) 9,709.6 8,481.5 11,117.6 11,117.6 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 780.6 (780.6) 780.6 - 780.6 780.6 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар   

780.6 (780.6) 780.6 
 

780.6 780.6 - 10 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  1,408.0 1,855.5 (447.5) 8,929.0 8,481.5 10,337.0 10,337.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  908.0 855.5 52.5 8,361.5 8,414.0 9,269.5 9,269.5 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  500.0 1,000.0 (500.0) 567.5 67.5 1,067.5 1,067.5 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 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    

- 
  

- - - 
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№ 

5015243 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
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 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани  

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  2,000.0 26,950.0 (24,950.0) 42,929.2 17,979.2 44,929.2 44,929.2 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 6,500.0 (6,500.0) 13,500.0 7,000.0 13,500.0 13,500.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

6,500.0 (6,500.0) 13,500.0 7,000.0 13,500.0 13,500.0 - 13 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 20,450.0 (18,450.0) 29,429.2 10,979.2 31,429.2 31,429.2 - 
 

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   

20,450.0 (20,450.0) 11,529.2 (8,920.8) 11,529.2 11,529.2 - 14 

3.2.4 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

2,000.0 
 

2,000.0 17,900.0 19,900.0 19,900.0 19,900.0 - 14 

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  350,352.4 121,839.2 228,513.2 56,765.8 311,733.3 407,118.2 433,572.5 (26,454.3) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 26,454.3 
Цэвэр зөрүү      26,454.3
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Б-187. “Эм Си Ти Ти” ХХК 
Товч танилцуулга 

Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай тус компани нь Дорноговь аймгийн Баянжаргалан суманд жоншны 
ашиглалтын 1 лиценз, Дорноговь аймгийн Айраг суманд жоншны ашиглалтын 1 лиценз эзэмшиж байна. 
Компани нь БЗД, 13-р хороолол Алтан өргөө цогцолбор 72А байр 2-26 тоотод байрладаг ба Нийслэлийн 
татварын хэлтэст харъяалагддаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн хасч тохирууллаа. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа 7187Х цуцлагдсан лицензийн төлбөрийг хасч тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулж хариу ирүүлсэн тул нэмж тохирууллаа. Мөн валютын 
ханшийн зөрүүг тохируулсан. 
 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулж хариу ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
 

7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 
 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа  хураамжийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар ЧД-ийн татварын хэлтэст албан бичиг хүргүүлж, 3,325.0  мянган төгрөг 
тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тохирууллаа. 
 

9. Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа уг торгуулийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон МХЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.   
 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар  Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 780.6 мянган төгрөгийн 
АТӨЯХАТ-ыг тус компани төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  
 

11. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар  Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 5,024.0 мянган төгрөгийн газрын төлбөр, 
Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 908.0 мянган төгрөгийн газрын 
төлбөрийг төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тус тохируулгыг хийсэн. 
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар  Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 67.5 мянган төгрөгийн 
төлбөр, Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 500.0 мянган төгрөгийн 
газрын төлбөрийг төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тус тохируулгыг хийсэн. 
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13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар  Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 7,000.0 мянган төгрөгийн БОНС барьцаа тус 
компани төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  
 

14. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Говьсүмбэр аймгийн 
ЗДТГ-т, Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж тус компаниас хандив, дэмжлэг авсан тухай 
хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Говьсүмбэр аймгийн 
Сүмбэр сумын ЗДТГ-т, Дорноговь аймгийн Айраг сумын ЗДТГ-т, Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын 
ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж тус компаниас хандив, дэмжлэг авсан тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийсэн.  
 

 
Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 17-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр,  Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж зэрэг 

дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээд байна.  
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Б-188. “Эмээлт майнз” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2776804 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

332,153.8 133,216.7 198,937.1 (160.0) 198,880.5 331,993.8 332,097.2 (103.4) 
 

1.1 Татвар, хураамж 309,336.9 116,567.2 192,769.7 (2,160.0) 190,609.7 307,176.9 307,176.9 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  50.0 50.0 - 
  

50.0 50.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - . 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  25,346.4 25,346.3 0.1 
 

0.1 25,346.4 25,346.4 - 
 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

206,136.6 42,529.6 163,607.0 (1,473.0) 162,134.0 204,663.6 204,663.6 (0.0) 1 

1.1.8 
 Зарим Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн алБан 
татвар  

687.0 
 

687.0 (687.0) 
 

- - - 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 

77,116.9 48,641.3 28,475.6 
 

28,475.6 77,116.9 77,116.9 - 3 

 1.2 ТөлБөр  6,807.5 6,807.5 - - - 6,807.5 6,807.5 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр  

6,739.2 6,739.2 - 
  

6,739.2 6,739.2 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2776804 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  68.3 68.3 - 
  

68.3 68.3 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

16,009.4 7,842.0 8,167.4 - 8,270.8 16,009.4 16,112.8 (103.4) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

145.4 (145.4) 
 

(42.0) - 103.4 (103.4) 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

15,967.4 7,666.6 8,300.8 
 

8,300.8 15,967.4 15,967.4 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

42.0 30.0 12.0 
 

12.0 42.0 42.0 - 
 

 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  - 2,000.0 (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 2,000.0 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

30,926.0 30,926.0 - - - 30,926.0 30,926.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,465.4 6,465.4 - - - 6,465.4 6,465.4 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  5,984.9 5,984.9 - 
  

5,984.9 5,984.9 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

480.5 480.5 - 
  

480.5 480.5 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  24,460.6 24,460.6 - - - 24,460.6 24,460.6 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  23,620.8 23,620.8 - 
  

23,620.8 23,620.8 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  839.8 839.8 - 
  

839.8 839.8 - 
 

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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Б-188. “Эмээлт майнз” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2776804 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  2,500.0 3,600.0 (1,100.0) 650.0 (450.0) 3,150.0 3,150.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 350.0 (350.0) 650.0 300.0 650.0 650.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

350.0 (350.0) 650.0 300.0 650.0 650.0 - 6 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  2,500.0 3,250.0 (750.0) - (750.0) 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  

2,000.0 3,250.0 (1,250.0) 
 

(1,250.0) 2,000.0 2,000.0 - 7 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг  

500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 7 

3.2.7 
Бусад Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  365,579.8 167,742.7 197,837.1 490.0 198,430.5 366,069.8 366,173.2 (103.4) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  103.4 
Цэвэр зөрүү       103.4 
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Б-188. “Эмээлт майнз” ХХК 
Товч танилцуулга 

 Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай тус компани нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд хайгуулын 1 
лиценз эзэмшдэг байна. Компани нь СБД-ийн Сүхбаатарын гудамж-13, Метро бизнес центр В корпус, 4 
давхарт байрладаг ба УТОХГ харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ “Эмээлт Майнз” ХХК-ийн охин компани болох “Вестерн проспектор” ХХК-иас ЦЭГ-т төлсөн 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг компани тайлагнаагүй орхигдуулсан тухай тайлбар ирүүлсэн тул хоёр 
талын мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа 
 

5. Торгууль 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар АМГ-т албан бичиг хүргүүлж тус компани уг торгуулийг төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийсэн. 
 

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар  Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж 650.0 мянган төгрөгийн БОНС барьцаа тус 
компани төлсөн тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  
 

7. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ  тусгаснаар хасч Дорнод аймгийн ЗДТГ-т 2,000.0 мянган төгрөгийн мөнгөн хандив, 500.0 
мянган төгрөгийн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг авсан тухай албан бичгийн хариуг ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийсэн.  

 
Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж дээр 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна.  
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Б-189. “Эн Пи Ай” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5066417 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

439,725.8 201,313.1 238,412.7 (236,492.7) 1,920.0 203,233.1 203,233.1 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 23,544.2 14,275.5 9,268.7 (7,464.5) 1,804.2 16,079.7 16,079.7 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  6,565.7 
 

6,565.7 (6,565.7) 
 

- - - 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 нөөц ашигласны төлБөр 
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 

16,978.5 14,275.5 2,703.0 (898.8) 1,804.2 16,079.7 16,079.7 - 2 

 1.2 ТөлБөр  416,181.6 187,037.6 229,144.0 (229,028.2) 115.8 187,153.4 187,153.4 - 
 

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  

97,325.3 97,281.0 44.3 
 

44.3 97,325.3 97,325.3 - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 254,417.3 25,389.1 229,028.2 (229,028.2) 
 

25,389.1 25,389.1 - 3 
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Б-189. “Эн Пи Ай” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5066417 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  

64,439.0 64,367.5 71.5 
 

71.5 64,439.0 64,439.0 - 
 

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  

580.8 63,477.3 (62,896.5) 62,894.5 (2.0) 63,475.3 63,475.3 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  580.8 582.8 (2.0) - (2.0) 580.8 580.8 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

580.8 582.8 (2.0) 
 

(2.0) 580.8 580.8 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - 62,894.5 (62,894.5) 62,894.5 - 62,894.5 62,894.5 - 
 

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   

62,894.5 (62,894.5) 62,894.5 
 

62,894.5 62,894.5 - 4 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас Бусад Байгалийн Баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Б-189. “Эн Пи Ай” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5066417 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  64,942.0 8,990.5 55,951.5 (54,055.5) 1,896.0 10,886.5 10,886.5 - 
 

 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  64,942.0 8,990.5 55,951.5 (54,055.5) 1,896.0 10,886.5 10,886.5 - 
 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

2,000.0 8,990.5 (6,990.5) 6,990.5 
 

8,990.5 8,990.5 - 5 

3.2.2 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  

61,046.0 
 

61,046.0 (61,046.0) 
 

- - - 
 

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 - 5 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг  

896.0 
 

896.0 
 

896.0 896.0 896.0 - 5 

3.2.7 
Бусад Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  505,248.6 273,780.9 231,467.7 (227,653.7) 3,814.0 277,594.9 277,594.9 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их  - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
Цэвэр зөрүү      -
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Б-189. “Эн Пи Ай” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

 “Эн Пи Ай” ХХК нь Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай ба Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутаг 
дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. Компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

 
1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд   үндэслэн хасч тохирууллаа. 
 

2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

 ЗГ-ын тайланд дүнг орон андуурч илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГТГ-ын дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд уг дэмжлэгийг хүлээн авсан тухай хариу 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

5. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэн  ГТГ-т 2/53 
тоот албан бичиг хүргүүлэхэд тус компаниас 8,990.5 мянган төгрөгийн хандив хүлээн авсан тухай хариуг 
ирүүлсэн тул  тохирууллга хийсэн. 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани хандивыг дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаагүй байсан ба компаниас дахин тодруулахад ийм хандив өгөөгүй гэсэн хариу ирүүлсэн 
тул хасч тохирууллаа. 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Дорнод аймгийн 
Баятүмэн сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд тус компаниас 1,500.0 мянган төгрөгийн мөнгөн хандив, 
896.0 мянган төгрөгийн мөнгөн бус хандив авсан тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.   
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 31-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 

 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Б-190. “Энержи ресурс” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2887746 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

79,666,704.6 80,730,127.0 (1,063,422.4) 1,638,895.2 579,768.6 81,305,599.8 81,309,895.6 (4,295.8) 
 

1.1 Татвар, хураамж 68,787,147.4 70,694,587.0 (1,907,439.6) 2,249,736.5 342,296.9 71,036,883.9 71,036,883.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  28,428,393.4 28,428,393.0 0.4 
 

0.4 28,428,393.4 28,428,393.4 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  1,994,438.4 5,831,850.0 (3,837,411.6) (2,964.8) (3,840,376.4) 1,991,473.6 1,991,473.6 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  4,208,968.5 
 

4,208,968.5 (26,295.2) 4,182,673.3 4,182,673.3 4,182,673.3 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр  

33,040,166.7 35,300,957.0 (2,260,790.3) 2,260,790.3 
 

35,300,957.0 35,300,957.0 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

418.8 18,625.0 (18,206.2) 18,206.2 
 

18,625.0 18,625.0 - 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 

1,114,761.6 1,114,762.0 (0.4) 
 

(0.4) 1,114,761.6 1,114,761.6 - 
 

 1.2 ТөлБөр  3,858,145.1 3,509,925.0 348,220.1 - 348,220.1 3,858,145.1 3,858,145.1 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр  

354,304.8 6,247.0 348,057.8 
 

348,057.8 354,304.8 354,304.8 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
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948 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Б-190. “Энержи ресурс” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2887746 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

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  3,503,840.3 3,503,678.0 162.3 
 

162.3 3,503,840.3 3,503,840.3 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

7,021,412.1 6,512,560.0 508,852.1 (610,841.3) (97,693.4) 6,410,570.8 6,414,866.6 (4,295.8) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7,008,548.3 6,393,932.0 614,616.3 (614,616.3) 
 

6,393,932.0 6,393,932.0 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

118,628.0 (118,628.0) 3,775.0 (109,089.0) 3,775.0 9,539.0 (5,764.0) 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

1,468.2 
 

1,468.2 
  

1,468.2 - 1,468.2 
 

 1.3.4  
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

11,395.6 
 

11,395.6 
 

11,395.6 11,395.6 11,395.6 - 7.0 

 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  - 13,055.0 (13,055.0) - (13,055.0) - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
 

13,055.0 (13,055.0) 
 

(13,055.0) - - - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

313,570.7 600,928.0 (287,357.3) 287,915.3 558.0 601,486.0 601,486.0 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  84,246.7 85,756.0 (1,509.3) (690.7) (2,200.0) 83,556.0 83,556.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  79,471.0 79,471.0 - 
  

79,471.0 79,471.0 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

4,775.7 4,085.0 690.7 (690.7) 
 

4,085.0 4,085.0 - 9 

2.1.3  Бусад    
 

2,200.0 (2,200.0) 
 

(2,200.0) - - - 10 

 2.2 ТөлБөр  229,324.0 226,566.0 2,758.0 - 2,758.0 229,324.0 229,324.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  229,324.0 226,566.0 2,758.0 
 

2,758.0 229,324.0 229,324.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
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Б-190. “Энержи ресурс” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2887746 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

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  

- 288,606.0 (288,606.0) 288,606.0 - 288,606.0 288,606.0 - 
 

2.3.1 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

288,606.0 (288,606.0) 288,606.0 
 

288,606.0 288,606.0 - 12 

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  233,120.0 1,845,606.0 (1,612,486.0) 1,586,185.4 (26,300.6) 1,819,305.4 1,819,305.4 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  72,770.0 72,770.0 - - - 72,770.0 72,770.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн  

72,770.0 72,770.0 - 
  

72,770.0 72,770.0 - 
 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  160,350.0 1,772,836.0 (1,612,486.0) 1,586,185.4 (26,300.6) 1,746,535.4 1,746,535.4 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

36,175.0 (36,175.0) 25,569.0 (10,606.0) 25,569.0 25,569.0 - 13 

3.2.2 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг   

1,140.0 (1,140.0) 
 

(1,140.0) - - - 13 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

4,752.0 (4,752.0) 4,000.0 (752.0) 4,000.0 4,000.0 - 
 

3.2.4 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 13 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  160,350.0 
 

160,350.0 (160,350.0) 
 

- - - 13 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг   

1,716,234.0 (1,716,234.0) 1,716,966.4 732.4 1,716,966.4 1,716,966.4 - 13 

3.2.7 Бусад 
Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

14,535.0 (14,535.0) 
 

(14,535.0) - - - 13 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  80,213,395.3 83,176,661.0 (2,963,265.7) 3,512,995.9 554,026.0 83,726,391.2 83,730,687.0 (4,295.8) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 4,295.8 
Цэвэр зөрүү                                                                                            4,295.8 
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Б-190. “Энержи ресурс” ХХК 
Товч танилцуулга 

 “Энержи ресурс” компани нь Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай ба Өмнөговь аймгийн Цогтцэций 
суманд нүүрсний ашиглалтын 1 лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь СБД, 8-хороо Ерөнхий сайд Амарын гудамж-
2, Үнэн сонины байр 4 давхарт байрладаг ба ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар болон гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр 
тайлагнаж анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
салгаж ирүүлсэн мэдээлэл болон ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 

 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар болон гаальд төлсөн НӨАТ-ыг нийлсэн дүнгээр 
тайлагнаж анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
салгаж ирүүлсэн мэдээлэл болон ГЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ирүүлсэн компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон АМГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулахад тус компанийн гэрээт компаниуд “Энержи ресурс” ХХК-ний нэр дээр төлсөн байдаг тул 
тэдгээрийн мэдээллийг гаргах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул ХХҮГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулгыг хийсэн.   
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин 
хандаж хариу ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-т хандаж тус компанийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр авсан боловч 
уг хураамжийг мэдээллүүд зөрүүтэй байсан тул компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Компани анхны тайландаа тэмдэгтийн хураамж гэсэн санхүүгийн урсгал дээр компанийн төлсөн бусад 
хураамж, төлбөр зэргийн нийлүүлж тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч тохирууллаа.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин 
тодруулахад тус компанийн гэрээт компаниуд “Энержи ресурс” ХХК-ний нэр дээр төлсөн байдаг тул 
тэдгээрийн мэдээллийг гаргах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул ХХҮГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулгыг хийсэн.   

 
8. Торгууль 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

10. Бусад   

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

11. Газрын төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин 
хандаж хариу ирүүлснийг нэмж тохирууллаа. 
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12. Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгаснаар  Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлснийг үндэслэн нэмж 
тохирууллаа.  
 
 

13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар МУ-ын ШУ-ны 
академи, Хөрөнгийн бирж зэрэг байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж тус компаниас хандив, дэмжлэг 
хүлээн авсан тухай хариу албан бичиг ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Өмнөговь аймгийн 
татварын хэлтэс-т албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсэн тул албан бичгийг үндэслэн тохируулга хийсэн.  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаснаар Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ-т 1,712,214.0 мянган төгрөгийн мөнгөн бус хандив, Цогтцэций сумын ЗДТГ-т өгсөн 4,752.4 
мөнгөн бус хандив хүлээн авсан тухай хариу албан бичгээр ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа.  
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмлэг 

Компани анхны тайландаа аймагт өгсөн хандивыг давхар оруулсныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаснаар хасч тохирууллаа.  
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээд байна.  
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Б-191. “Эрвэн хүдэр” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5069068 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

- 399,085.1 (399,085.1) 398,568.9 1,884.4 398,568.9 400,969.5 (2,400.6) 
 

1.1 Татвар, хураамж - 396,684.5 (396,684.5) 368,568.9 (28,115.6) 368,568.9 368,568.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  
 

296,179.4 (296,179.4) 295,323.6 (855.8) 295,323.6 295,323.6 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  
 

8,547.1 (8,547.1) 5,725.3 (2,821.8) 5,725.3 5,725.3 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  
 

46,625.4 (46,625.4) 58,075.5 11,450.1 58,075.5 58,075.5 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр   

37,357.6 (37,357.6) 1,469.5 (35,888.1) 1,469.5 1,469.5 - 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 

 
7,975.0 (7,975.0) 7,975.0 

 
7,975.0 7,975.0 - 5 

 1.2 ТөлБөр  - - - 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 - 
 

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 урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
  

- 
  

- - - 
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Б-191. “Эрвэн хүдэр” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5069068 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  
  

- 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- 2,400.6 (2,400.6) - - - 2,400.6 (2,400.6) 
 

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   

2,400.6 (2,400.6) 
  

- 2,400.6 (2,400.6) 
 

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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

- 1,451.3 (1,451.3) 1,451.3 - 1,451.3 1,451.3 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 848.5 (848.5) 848.5 - 848.5 848.5 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар   

848.5 (848.5) 848.5 
 

848.5 848.5 - 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - 602.8 (602.8) 602.8 - 602.8 602.8 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
 

602.8 (602.8) 602.8 
 

602.8 602.8 - 8 

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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Б-191. “Эрвэн хүдэр” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5069068 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

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  - 14,000.0 (14,000.0) 4,000.0 (10,000.0) 4,000.0 4,000.0 - 
 

 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 - 9 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 13,000.0 (13,000.0) 3,000.0 (10,000.0) 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   

13,000.0 (13,000.0) 3,000.0 (10,000.0) 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  - 414,536.4 (414,536.4) 404,020.2 (8,115.6) 404,020.2 406,420.8 (2,400.6) 
 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их    
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 2,400.6 
Цэвэр зөрүү      2,400.6
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Б-191. “Эрвэн хүдэр” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Эрвэн хүдэр” ХХК нь Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай тус компани нь 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  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Тус компани нь ЗГ-ын анхны нэгтгэлд хамрагдаагүй  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ЗГ-ын 
мэдээллийн тусгахад зөрүү үүсч 2 тал руу дахин хандаж тодруулахад тус компанийг худалдаж авсан 
"Каскейд Майнинг" ХХК нь "Эрвэн хүдэр" ХХК-ний өмнөөс эрх борлуулсны орлогын албан татварыг төлж 
төлбөрөөс нь суутгасныг компани тухайн үедээ залруулсан боловч ТЕГ-ын мэдээлэлд залруулагдаагүй 
байна. Компаниас татвар төлсөн баримтыг ирүүлснийг  үндэслэн тохируулгыг хийсэн.  

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсний дагуу дахин тодруулж, ирүүлсэн хариу  болон хоёр талын мэдээлэлд 
үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин хандаж тодруулахад зөрүү шийдвэрлэгдээгүй тул 
ГЕГ-аас тус компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч түүнд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад НДЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2 талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй .  Нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Сүхбаатар аймаг руу тодруулахад хариу ирүүүлсний дагуу нэмж тохирууллаа. 
 

8. Газрын төлбөр 

ЗГ-ын тайланд тус компани хамрагдаагүй. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2 талын дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
  

9. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үндэслэн Сүхбаатар аймгийн 
Сүбаатар сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж тус компани нь 1,000.0 мянган төгрөгийн БОНС барьцаа 
төлсөн тухай хариуг албан бичгээр ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

10. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т 2,000.0 мянган төгрөг, Сүхбаатар  аймгийн Сүхбаатар сумын ЗДТГ 1,000.0 
мянган төгрөгийн хандивыг тус компаниас хүлээн авсан тухай хариу албан бичгээр ирүүлсэн тул 
тохирууллаа. 10,000.0 мянган төгрөгийн хувийн багууллагад өгсөн хандивыг компани анхны тайланд 
тайлагнасныг хасч тохирууллаа.  

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээд байна.  
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Б-192. “Эрдэнэ жас” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2715619 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

241,309.4 232,871.2 8,438.2 4.0 5,698.7 241,313.4 238,569.9 2,743.5 
 

1.1 Татвар, хураамж 226,129.3 220,429.6 5,699.7 (1.0) 5,698.7 226,128.3 226,128.3 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  1.0 
 

1.0 (1.0) 
 

- - - 
 

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 нөөц ашигласны 
төлБөр Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

193,629.3 187,930.6 5,698.7 
 

5,698.7 193,629.3 193,629.3 - 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 

32,499.0 32,499.0 - 
  

32,499.0 32,499.0 - 
 

 1.2 ТөлБөр  - 5.0 (5.0) 5.0 - 5.0 5.0 - 
 

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    

- 
  

- - - 
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Б-192. “Эрдэнэ жас” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2715619 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  
 

5.0 (5.0) 5.0 
 

5.0 5.0 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

15,180.1 12,436.6 2,743.5 - - 15,180.1 12,436.6 2,743.5 
 

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  

15,180.1 12,436.6 2,743.5 
  

15,180.1 12,436.6 2,743.5 
 

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  

408.2 837.1 (428.9) 429.0 0.1 837.2 837.2 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  408.2 368.2 40.0 (40.0) - 368.2 368.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

408.2 368.2 40.0 (40.0) 
 

368.2 368.2 - 2 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  - 468.9 (468.9) 469.0 0.1 469.0 469.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
 

468.9 (468.9) 469.0 0.1 469.0 469.0 - 3 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ Бэлтгэж, 
ашигласны төлБөр    

- 
  

- - - 
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Б-192. “Эрдэнэ жас” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2715619 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  30,105.0 62,651.5 (32,546.5) 21,546.5 - 51,651.5 62,651.5 (11,000.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,601.5 (2,601.5) 2,601.5 - 2,601.5 2,601.5 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн   

2,601.5 (2,601.5) 2,601.5 
 

2,601.5 2,601.5 - 4 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  30,105.0 60,050.0 (29,945.0) 18,945.0 - 49,050.0 60,050.0 (11,000.0) 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

60,050.0 (60,050.0) 
 

(60,050.0) - - - 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  8,000.0 
 

8,000.0 1,050.0 20,050.0 9,050.0 20,050.0 (11,000.0) 5 

3.2.6 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг  

22,105.0 
 

22,105.0 17,895.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 - 5 

3.2.7 Бусад 
Байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн Бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  271,822.6 296,359.8 (24,537.2) 21,979.5 5,698.8 293,802.1 302,058.6 (8,256.5) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их    
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  8,256.5 
Цэвэр зөрүү       8,256.5 
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Б-192. “Эрдэнэ жас” ХХК 
Товч танилцуулга 

 “Эрдэнэ жас”ХХК нь Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай ба Төв аймгийн Бүрэн, Дэлгэрхаан, Баян-
Өнжүүл, Алтанбулаг, Эрдэнэ далай сумдуудад хайгуулын 11 лиценз, Дундговь аймгийн Адаацаг, Дэлгэрцогт 
сумдуудад 2 лиценз , Баян-Өлгий аймгийн Буян, Сагсай, Өлгий сумдуудад хайгуулын 1 лиценз, Завхан 
аймгийн Баянхайрхан суманд хайгуулын 1 лиценз, Баянхонгор сумын Бөмбөгөр суманд хайгуулын 1 лиценз 
эзэмшдэг. СБД-ийн 1-р хороо Олимпийн гудамж 8-4, Шүрэн байр 3 тоотод байрладаг ба нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснийг тохирууллаа. Мөн валютын ханшийн зөрүүг тохирууллаа. 
 

2. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад 
хувь хүнийг машины татварыг компанийн нэр дээр орсон байна гэсэн хариу ирүүлснийг үндэслэн хасч 
тохирууллаа. 
 

3. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг үндэслэн албан бичиг хүргүүлсэн ба Төв аймгийн ЗДТГ-т 220.0 мянган төгрөг, Төв аймгийн 
Бүрэн суманд 149.0 мянган төгрөгийн ус, рашаан ашигласны төлбөр төлсөн тухай хариу албан бичиг 
ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг  үндэслэн албан бичиг хүргүүлсэн ба Төв аймгийн ЗДТГ-т 547.0 мянган төгрөг, Төв аймгийн 
Бүрэн суманд 299.5 мянган төгрөг, Төв аймгийн Дэлгэрхаан суманд 100.0 мянган төгрөг, Төв аймгийн 
Алтанбулаг суманд 200.0 мянган төгрөг, Баян-Өлгий аймгийн Сагсай суманд 100.0 мянган төгрөг, Баян-
Өлгий аймгийн Бугат суманд 100.0 мянган төгрөг, Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумад 800.0 мянган төгрөг, 
Баян-Хонгор аймгийн Бөмбөгөр суманд 150.0 мянган төгрөг, Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сум 105.2 
мянган төгрөгийн  БОНС барьцаа төлсөн тухай хариу ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа.   
 

5. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани анхны тайландаа сумдад өгсөн хандивыг “яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг” гэсэн буруу 
санхүүгийн урсгал дээр тусгаснийг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар хасч тохируулаа.  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн албан бичиг 
хүргүүлсэн ба Төв аймгийн Бүрэн суманд 4,000.0 мянган төгрөг, Дэлгэрхаан суманд мал хамгаалах санд 
500.0 мянган төгрөг, Төв аймгийн Алтанбулаг суманд 250.0 мянган төгрөг, Баян-Өлгий аймгийн Толбо 
суманд 1,500.0 мянгөн  төгрөг, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд 2,500.0 мянган төгрөгийн хандив,  
Дундговь аймгийн Адаацаг суманд 300.0 мянган төгрөг, Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд нийт 40,000.0 
мян төгрөгийн хандив, дэмжлэгийг тус компаниас хүлээн авсан тухай албан бичиг ирүүлснийг үндэслэн 
тохирууллаа. 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 14-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Яам, төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээд байна.  
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Б-193. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5124913 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

648,195.9 - 648,195.9 (300.0) 647,895.9 647,895.9 647,895.9 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 604,256.1 - 604,256.1 (300.0) 603,956.1 603,956.1 603,956.1 - 
 

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 нөөц ашигласны төлБөр Болон 
нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

419,607.6 
 

419,607.6 (300.0) 419,307.6 419,307.6 419,307.6 - 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 

184,648.5 
 

184,648.5 
 

184,648.5 184,648.5 184,648.5 - 2 

 1.2 ТөлБөр  11.8 - 11.8 - 11.8 11.8 11.8 - 
 

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    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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Б-193. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5124913 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  11.8 
 

11.8 
 

11.8 11.8 11.8 - 3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

28,700.0 - 28,700.0 - 28,700.0 28,700.0 28,700.0 - 
 

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  

28,700.0 
 

28,700.0 
 

28,700.0 28,700.0 28,700.0 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  15,228.0 - 15,228.0 - 15,228.0 15,228.0 15,228.0 - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  15,228.0 
 

15,228.0 
 

15,228.0 15,228.0 15,228.0 - 5 

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  

736.1 - 736.1 - 736.1 736.1 736.1 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  736.1 - 736.1 - 736.1 736.1 736.1 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн алБан 
татвар  

736.1 
 

736.1 
 

736.1 736.1 736.1 - 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    

- 
  

- - - 
 

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  
  

- 
  

- - - 
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Б-193. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5124913 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

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  5,595.0 - 5,595.0 - 5,595.0 5,595.0 5,595.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  5,175.0 - 5,175.0 - 5,175.0 5,175.0 5,175.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

5,175.0 
 

5,175.0 
 

5,175.0 5,175.0 5,175.0 - 7 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  420.0 - 420.0 - 420.0 420.0 420.0 - 
 

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  420.0 
 

420.0 
 

420.0 420.0 420.0 - 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  654,527.0 - 654,527.0 (300.0) 654,227.0 654,227.0 654,227.0 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  - 
Цэвэр зөрүү       - 
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Б-193. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК 
Товч танилцуулга 

 “Эрдэнэс МГЛ” компани нь Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай ба Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, 
Ханхонгор сумдуудад ашиглалтын 4 лиценз, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Шивээговь сумдуудад ашиглалтын 
3 лиценз эзэмшдэг. Компани нь ЧД-ийн 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, 6-р байранд байрладаг ба ҮТЕГ-т 
харьяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайлангаа огт өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа. Мөн валютын ханшийн зөрүүг 
тохирууллаа. 

 
2. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад  компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс нэмж тохирууллаа. 
 

3. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад  компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс нэмж тохирууллаа. 
 
 

4. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад  компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс нэмж тохирууллаа. 
 

5. Төрийн өмчийн ногдол ашиг 

 Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад  компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс нэмж тохирууллаа. 
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад  компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс нэмж тохирууллаа. 
 

7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад  компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс нэмж тохирууллаа. 
 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд албан бичиг хүргүүлж тус компаниас 420.0 мянган 
төгрөгийн хандив хүлээн авсан тухай хариу ирүүлсэн тул тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна 
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Б-194. “Эрдэнэс таван толгой” ХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5435528 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг

дээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

3,637,802.5 43,338,097.6 (39,700,295.1) 336,124,015.0 296,423,719.9 339,761,817.5 339,761,817.5 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 3,187,723.0 42,582,236.0 (39,394,513.0) - (39,394,513.0) 3,187,723.0 3,187,723.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  39,761.2 39,761,200.0 (39,721,438.8) 
 

(39,721,438.8) 39,761.2 39,761.2 (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 нөөц ашигласны төлБөр Болон 
нэмэлт төлБөр  

2,644,002.1 2,644,000.0 2.1 
 

2.1 2,644,002.1 2,644,002.1 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

35,757.8 63,700.0 (27,942.2) 
 

(27,942.2) 35,757.8 35,757.8 - 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 

468,201.9 113,336.0 354,865.9 
 

354,865.9 468,201.9 468,201.9 - 3 

 1.2 ТөлБөр  842.4 561.6 280.8 - 280.8 842.4 842.4 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын Байрны 
төлБөр  

842.4 561.6 280.8 
 

280.8 842.4 842.4 - 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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Б-194. “Эрдэнэс таван толгой” ХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5435528 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг

дээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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  

449,237.1 755,300.0 (306,062.9) - (306,062.9) 449,237.1 449,237.1 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  421,220.1 755,300.0 (334,079.9) 
 

(334,079.9) 421,220.1 421,220.1 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

28,000.0 
 

28,000.0 
 

28,000.0 28,000.0 28,000.0 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

17.0 
 

17.0 
 

17.0 17.0 17.0 - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого Ба Бусад орлого - - - 336,124,015.0 336,124,015.0 336,124,015.0 336,124,015.0 - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого       

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
   

336,124,015.0 336,124,015.0 336,124,015.0 336,124,015.0 - 6 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

50,576.8 51,000.0 (423.2) - (423.2) 50,576.8 50,576.8 - 
 

 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  50,576.8 51,000.0 (423.2) - (423.2) 50,576.8 50,576.8 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  50,360.8 50,800.0 (439.2) 
 

(439.2) 50,360.8 50,360.8 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  216.0 200.0 16.0 
 

16.0 216.0 216.0 - 
 

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, - - - - - - - - 
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Б-194. “Эрдэнэс таван толгой” ХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

5435528 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг

дээгүй 
зөрүү, цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ Компани ЗГ Компани 

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  420.0 5,175.0 (4,755.0) (420.0) (5,175.0) - - - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 5,175.0 (5,175.0) - (5,175.0) - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

5,175.0 (5,175.0) 
 

(5,175.0) - - - 7 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  420.0 - 420.0 (420.0) - - - - 
 

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  420.0 
 

420.0 (420.0) 
 

- - - 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  3,688,799.3 43,394,272.6 (39,705,473.3) 336,123,595.0 296,418,121.7 339,812,394.3 339,812,394.3 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  - 
Цэвэр зөрүү       - 
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Б-194. “Эрдэнэс таван толгой” ХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд ашиглалтын 4 лиценз эзэмшдэг. Компани ЧД-ийн 1-р 
хороо Жигжиджавын гудамж-8, Финанс төвийн байранд байрладаг байна. Компани нь УТОХГ-т харъяалагддаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг  мянган төгрөгөөр илэрхийлэлгүй тайлагнаснаас болж анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2 талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг хасч тохирууллаа. 
 

3. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг хасч тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тайлагнаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

6. Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 
Үүнээс рояалти 

Сангийн яаманд бидний явуулсан   2/53 албан тоот хүсэлтийн дагуу Сангийн яамны 2012.10.11-ны 
өдрийн  9-1/5107 албан тоот-д "Эрдэнэс таван толгой" компаниас хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу 
хүний хөгжлийн санд төлсөн урьдчилгаа төлбөрийн дүнгийн жагсаалтыг ирүүлсэн байна. Энэ урьдчилгаа 
төлбөрийг ЗГ-т шилжүүлэхдээ толгой компани  болох "Эрдэнэс МГЛ" ХХК-ний дансаар шилжүүлсэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 2 талын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани нь анхны тайландаа толгой компани болох “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн төлсөн БОНС барьцааг 
“Эрдэнэс таван толгой” ХК  нэр дээр тайлагнасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Компани нь анхны тайландаа толгой компани болох “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн Цогтцэций суманд өгсөн 
хандивыг “Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн нэр дээр тайлагнасныг ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээллийг  ирүүлснийг үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 18-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2074192 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү, 
цэвэр  

Тодотго
л  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

533,797,311.9 531,234,270.8 2,563,041.1 (40,671.5) 2,514,003.4 533,756,640.4 533,748,274.2 8,366.2 
 

1.1 Татвар, хураамж 486,675,980.8 484,130,264.9 2,545,715.9 (39,621.5) 2,506,094.4 486,636,359.3 486,636,359.3 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  111,197,780.1 111,197,780.0 0.1 
 

0.1 111,197,780.1 111,197,780.1 - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  7,358,135.6 24,669,812.6 (17,311,677.0) (12,780.5) (17,324,457.5) 7,345,355.1 7,345,355.1 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  19,037,932.6 1,494,593.8 17,543,338.8 (26,841.0) 17,516,497.8 19,011,091.6 19,011,091.6 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой 
алБан татвар  

923,635.6 
 

923,635.6 
 

923,635.6 923,635.6 923,635.6 - 3 

1.1.5 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан 
татвар  

54,059.8 
 

54,059.8 
 

54,059.8 54,059.8 54,059.8 - 4 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр  

272,945,212.1 271,574,841.3 1,370,370.8 
 

1,370,370.8 272,945,212.1 272,945,212.1 - 5 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

615,387.1 647,860.2 (32,473.1) 
 

(32,473.1) 615,387.1 615,387.1 - 6 

1.1.8 
 Зарим Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн 
алБан татвар  

54,421,277.7 54,421,277.7 - 
  

54,421,277.7 54,421,277.7 - 
 

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 

20,122,560.2 20,124,099.3 (1,539.1) 
 

(1,539.1) 20,122,560.2 20,122,560.2 - 7 

 1.2 ТөлБөр  1,514,303.3 1,514,303.3 - - - 1,514,303.3 1,514,303.3 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн 
ордны нөхөн төБөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын 
Байрны төлБөр  

1,511,577.3 1,511,577.3 - 
  

1,511,577.3 1,511,577.3 - 
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№ 

2074192 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү, 
цэвэр  

Тодотго
л  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

ЗГ  Компани  ЗГ Компани 

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 төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлБөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  2,726.0 2,726.0 - 
  

2,726.0 2,726.0 - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

603,415.2 586,090.0 17,325.2 (1,050.0) 7,909.0 602,365.2 593,999.0 8,366.2 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  587,140.0 586,090.0 1,050.0 (1,050.0) 
 

586,090.0 586,090.0 - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс  

8,366.2 
 

8,366.2 
  

8,366.2 - 8,366.2 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

7,909.0 
 

7,909.0 
 

7,909.0 7,909.0 7,909.0 - 8 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  45,003,612.6 45,003,612.6 - - - 45,003,612.6 45,003,612.6 - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  45,003,612.6 45,003,612.6 - 
  

45,003,612.6 45,003,612.6 - 
 

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  

11,978,518.3 26,371,156.7 (14,392,638.4) 2,151,007.1 (12,241,631.3) 14,129,525.4 14,129,525.4 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,569,481.2 13,299,535.2 (10,730,054.0) - (10,730,054.0) 2,569,481.2 2,569,481.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  2,520,000.0 2,520,000.0 - 
  

2,520,000.0 2,520,000.0 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн алБан татвар  

49,481.2 49,421.2 60.0 
 

60.0 49,481.2 49,481.2 - 9 

2.1.3  Бусад    
 

10,730,114.0 (10,730,114.0) 
 

(10,730,114.0) - - - 10 

 2.2 ТөлБөр  9,409,037.1 13,071,621.5 (3,662,584.4) 2,151,007.1 (1,511,577.3) 11,560,044.2 11,560,044.2 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  7,778,037.1 9,793,044.2 (2,015,007.1) 2,015,007.1 
 

9,793,044.2 9,793,044.2 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  1,631,000.0 1,767,000.0 (136,000.0) 136,000.0 
 

1,767,000.0 1,767,000.0 - 12 
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№ 

2074192 Анхны нэгтгэл 
 Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү, 
цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү, 
цэвэр  

Тодотго
л  Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

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    

1,511,577.3 (1,511,577.3) 
 

(1,511,577.3) - - - 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  

- - - - - - - - 
 

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  4,500.0 890,890.3 (886,390.3) 655,105.3 (231,285.0) 659,605.3 659,605.3 - 
 

 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) - - - 14 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  4,500.0 758,090.3 (753,590.3) 655,105.3 (98,485.0) 659,605.3 659,605.3 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

638,740.3 (638,740.3) 528,360.3 (110,380.0) 528,360.3 528,360.3 - 15 

3.2.2  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

97,150.0 (97,150.0) 113,200.0 16,050.0 113,200.0 113,200.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, 
дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  4,500.0 22,200.0 (17,700.0) 13,545.0 (4,155.0) 18,045.0 18,045.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
Байгуулла
гад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  545,780,330.2 558,496,317.8 (12,715,987.6) 2,765,440.9 (9,958,912.9) 548,545,771.1 548,537,404.9 8,366.2 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их   8,366.2 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  - 
Цэвэр зөрүү       8,366.2 
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Б-195. “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. Компани нь Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант 
сумдуудад ашиглалтын 1 лиценз, Булган, Орхон аймгуудад хайгуулын 5 лиценз эзэмшдэг ба 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-т 
харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

 
1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, Гаальд төлсөн НӨАТ, онцгой албан татвар зэргийг 
нийлсэн дүнгээр нь тайлагнаснаас анхны томооохон зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компаниас дахин дахин хандаж нэмэлт тодруулгын хариуд компани салгаж ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
Мөн ГЕГ-т хандаж тус компанийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр авсан боловч ирүүлсэн мэдээллүүд нь 
хоорондоо зөрүүтэй байсан тул компанийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, Гаальд төлсөн НӨАТ, онцгой албан татвар зэргийг 
нийлсэн дүнгээр нь тайлагнаснаас анхны томооохон зөрүүг үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компаниас дахин дахин хандаж нэмэлт тодруулгын хариуд компани салгаж ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
Мөн ГЕГ-т хандаж тус компанийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр авсан боловч ирүүлсэн мэдээллүүд нь 
хоорондоо зөрүүтэй байсан тул компанийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, Гаальд төлсөн НӨАТ, онцгой албан татвар зэргийг 
нийлсэн дүнгээр нь тайлагнаснаас анхны томооохон зөрүүг үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компаниас дахин дахин хандаж нэмэлт тодруулгын хариуд компани салгаж ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
Мөн ГЕГ-т хандаж тус компанийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр авсан боловч ирүүлсэн мэдээллүүд нь 
хоорондоо зөрүүтэй байсан тул компанийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, Гаальд төлсөн НӨАТ, онцгой албан татвар зэргийг 
нийлсэн дүнгээр нь тайлагнаснаас анхны томооохон зөрүүг үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компаниас дахин дахин хандаж нэмэлт тодруулгын хариуд компани салгаж ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
Мөн ГЕГ-т хандаж тус компанийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр авсан боловч ирүүлсэн мэдээллүүд нь 
хоорондоо зөрүүтэй байсан тул компанийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин 
хандахад  Орхон аймгийн татварт төлсөн төлбөрийг дутуу тайлагнасан байсныг нэмж тохирууллаа. 
 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Валютын ханшийн зөрүүг ЗГ-ын дүнгээр тохирууллаа. 
 

7. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин 
хандаж тодруулахад компани оршуулгын тэтгэмж болон эмнэлгийн хуудасны тэтгэмжийг оруулж тооцсон 
тул хасч тохирууллаа. 
 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани руу дахин хандаж "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК-ийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ГЕГ-аас авсан боловч ирсэн мэдээллүүд нь зөрүүтэй байсан тул компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг үндэслэн тохирууллаа.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаагүй тул ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани уг албан татварыг анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулаа. 
 

10. Бусад   



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

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

 
 

Компани анхны тайландаа “Бусад” санхүүгийн урсгал дээр 10,730,000.0 мянган төгрөгийн ХХОАТ, 114.0 
мянган төгрөг нь бууны татварыг тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 
 

11. Газрын төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээс үзэхэд 2,015,007.1 мянган төгрөгийн газрын төлбөр нь Орхон аймгийн ЗДТГ-тай хоорондын 
тооцоогоор хаагдсан төлбөр тул ЗГ дээр нэмж тохирууллаа. 
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг үндэслэлн Булган аймгийн татварт албан бичиг хүргүүлж хариу ирүүлсэн тул 
тохирууллаа. 
 
 

13. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 

Компани анхны тайландаа санхүүгийн урсгалыг андуурч  татварыг давхардуулж тусгасан тул нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад хасч тохирууллаа. 
 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хөрс, ус, агаарын бохирдлыг бууруулах зэрэг гүйцэтгэсэн ажлын зардлыг тусгасан 
байгаа нь БОНССанд байршуулсан барьцаа биш учраас хасч тохирууллаа. 
 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн явцад ТББ-д өгсөн хандивыг компани тайлагнасныг хасч тохирууллаа. Компанийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар МУ-ын ШУ-ны академи-д 30,000.0 мянган төгрөг, Төрийн өмчийн 
хороо 443,208.3 мянган төгрөгийн хандивыг тус компаниас хүлээн авсан тухай албан бичгээр хариу 
ирүүлснийг үндэслэн тохирууллаа.  
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар ЦЕГ, Хөвсгөл 
аймгийн хил хамгаалах 0257-р ангиас, Дундговь аймгийн ЗДТГ-т, Орхон аймаг зэрэг байгууллагуудад 
албан бичиг хүргүүлж хандивыг хүлээн авсан тухай албан бичгийг үндэслэн тохирууллаа.  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар Булган 
аймгийн Хангал сумын ЗДТГ, Тэшиг сумын хилийн цэргийн газар, Тэшиг сум ЗДТГ зэрэг байгууллагуудад 
албан бичиг хүргүүлж хандивыг хүлээн авсан тухай хариуг албан бичгээр ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийсэн.   
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 10-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс дээр шийдвэрлэгдээгүй 
зөрүү үлдээд байна 
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Б-196. “Эрдэс холдинг” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2655772 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

246,142.2 199,193.0 46,949.2 387.1 47,376.4 246,529.3 246,569.4 (40.1) 
 

1.1 Татвар, хураамж 245,966.0 197,697.5 48,268.5 (1.0) 48,267.5 245,965.0 245,965.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  20,159.6 28,425.3 (8,265.7) 
 

(8,265.7) 20,159.6 20,159.6 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  42,669.3 
 

42,669.3 (1.0) 42,668.3 42,668.3 42,668.3 - 2 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар  

3,330.0 
 

3,330.0 
 

3,330.0 3,330.0 3,330.0 - 3 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

7,119.0 6,672.2 446.8 
 

446.8 7,119.0 7,119.0 - 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 

172,688.1 162,600.0 10,088.1 
 

10,088.1 172,688.1 172,688.1 - 5 

 1.2 ТөлБөр  - 388.1 (388.1) 388.1 - 388.1 388.1 - 
 

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 
  

- 
  

- - - 
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Б-196. “Эрдэс холдинг” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2655772 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

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  
 

388.1 (388.1) 388.1 
 

388.1 388.1 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

176.2 1,107.4 (931.2) - (891.1) 176.2 216.3 (40.1) 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  76.2 967.0 (890.8) 
 

(890.8) 76.2 76.2 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

140.4 (140.4) 
 

(140.4) - - - 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

100.0 
 

100.0 
 

140.1 100.0 140.1 (40.1) 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, 
төлБөр, хураамж, ногдол ашиг  

6,097.8 12,631.9 (6,534.1) - (2.0) 6,097.8 12,629.9 (6,532.1) 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  5,963.6 5,965.6 (2.0) - (2.0) 5,963.6 5,963.6 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

5,963.6 5,965.6 (2.0) 
 

(2.0) 5,963.6 5,963.6 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  134.2 6,666.3 (6,532.1) - - 134.2 6,666.3 (6,532.1) 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
 

3,795.1 (3,795.1) 
  

- 3,795.1 (3,795.1) 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  134.2 2,871.2 (2,737.0) 
  

134.2 2,871.2 (2,737.0) 
 

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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Б-196. “Эрдэс холдинг” ХХК 

        

 

Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2655772 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 

 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  26,000.0 46,500.0 (20,500.0) 16,000.0 (4,500.0) 42,000.0 42,000.0 - 
 

 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  26,000.0 46,500.0 (20,500.0) 16,000.0 (4,500.0) 42,000.0 42,000.0 - 
 

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  26,000.0 
 

26,000.0 (26,000.0) 
 

- - - 8 

3.2.4  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

46,500.0 (46,500.0) 42,000.0 (4,500.0) 42,000.0 42,000.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
Байгууллага

д өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн Бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  278,240.0 258,324.9 19,915.1 16,387.1 42,874.4 294,627.1 301,199.3 (6,572.2) 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их       -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  6,572.2 
Цэвэр зөрүү       6,572.2 
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Б-196. “Эрдэс холдинг” ХХК 
Товч танилцуулга 

 “Эрдэс холдинг” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд алтны ашиглалтын 3 лиценз, Дархан-Уул аймгийн 

Шарын гол суманд ашиглалтын 1 лиценз, Баянхонгор аймгийн Баянбулаг суманд хайгуулын 1 лиценз 

эзэмшдэг.  Тус компани нь СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15  Нью сенчери плаза, 6 давхарт 

байрладаг ба Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ, хураамж зэргийг бөөн дүнгээр нь 
тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ, хураамж зэргийг бөөн дүнгээр нь 
тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ, хураамж зэргийг бөөн дүнгээр нь 
тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа. Мөн валютын ханшийн зөрүүг ЗГ-ын дүнгээр тохирууллаа.   
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа.  
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаснаар СБД-ийн татварт албан бичиг хүргүүлэхэд  төлсөн гэсэн хариу ирүүлсэн тул тохирууллаа. 
 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа.  

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг тэмдэгтийн хураамж дээр буруу тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар тохирууллаа.  
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг тэмдэгтийн хураамж дээр буруу тусгасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар тохирууллаа.  
 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ анхны тайландаа суманд өгсөн хандивыг буруу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад хасч 
тохирууллаа.  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумаас 42,000.0 мянган төгрөгийн хандивыг тус компаниас хүлээн авсан тухай 
албан бичгийн хариуг ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 11-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Газрын төлбөр, Ус, 
рашаан ашигласны төлбөр дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Б-197. “Эрэл” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2027194 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

1,834,912.3 978,437.4 856,474.9 - 844,650.1 1,834,912.3 1,823,087.5 11,824.8 
 

1.1 Татвар, хураамж 1,810,057.0 903,846.8 906,210.2 - 906,210.2 1,810,057.0 1,810,057.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  
 

26,344.7 (26,344.7) 
 

(26,344.7) - - - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  228,505.2 399,326.4 (170,821.2) 
 

(170,821.2) 228,505.2 228,505.2 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  879,187.3 
 

879,187.3 
 

879,187.3 879,187.3 879,187.3 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр   

11,354.6 (11,354.6) 
 

(11,354.6) - - - 4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

11,404.8 16,403.4 (4,998.6) 
 

(4,998.6) 11,404.8 11,404.8 - 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  

  
1.0 

  
- - - 

 

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 

690,959.7 450,417.7 240,542.0 
 

240,542.0 690,959.7 690,959.7 - 6 

 1.2 ТөлБөр  7,018.7 69,963.6 (62,944.9) - (62,589.7) 7,018.7 7,373.9 (355.2) 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төБөр  

6,511.4 69,101.1 (62,589.7) 
 

(62,589.7) 6,511.4 6,511.4 - 7 

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 
  

- 
  

- - - 
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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  507.3 862.5 (355.2) 
  

507.3 862.5 (355.2) 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

17,836.6 4,627.0 13,209.6 - 1,029.6 17,836.6 5,656.6 12,180.0 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  1,106.6 77.0 1,029.6 
 

1,029.6 1,106.6 1,106.6 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

3,250.0 (3,250.0) 
  

- 3,250.0 (3,250.0) 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

14,150.0 1,300.0 12,850.0 
  

14,150.0 1,300.0 12,850.0 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

2,580.0 
 

2,580.0 
  

2,580.0 - 2,580.0 
 

 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  

29,229.5 117,371.3 (88,141.8) 104,091.6 16,053.9 133,321.1 133,425.2 (104.1) 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  29,229.5 63,687.2 (34,457.7) 27,487.7 (6,970.0) 56,717.2 56,717.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  20,985.0 52,931.9 (31,946.9) 24,944.9 (7,002.0) 45,929.9 45,929.9 - 9 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

8,244.5 10,727.3 (2,482.8) 2,482.8 
 

10,727.3 10,727.3 - 10 

2.1.3  Бусад    
 

28.0 (28.0) 60.0 32.0 60.0 60.0 - 11 

 2.2 ТөлБөр  - 53,580.0 (53,580.0) 76,603.9 23,023.9 76,603.9 76,603.9 - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  
 

42,845.9 (42,845.9) 75,159.8 32,313.9 75,159.8 75,159.8 - 12 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
 

10,734.1 (10,734.1) 1,444.1 (9,290.0) 1,444.1 1,444.1 - 13 

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  

- 104.1 (104.1) - - - 104.1 (104.1) 
 

2.3.1 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

29.1 (29.1) 
  

- 29.1 (29.1) 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

75.0 (75.0) 
  

- 75.0 (75.0) 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
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 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлБөр Ба зардал  1,525.0 23,235.0 (21,710.0) 2,000.0 (19,210.0) 3,525.0 4,025.0 (500.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,525.0 7,323.0 (5,798.0) - (5,798.0) 1,525.0 1,525.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

1,525.0 7,323.0 (5,798.0) 
 

(5,798.0) 1,525.0 1,525.0 - 14 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 15,912.0 (15,912.0) 2,000.0 (13,412.0) 2,000.0 2,500.0 (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   

14,932.0 (14,932.0) 2,000.0 (12,432.0) 2,000.0 2,500.0 (500.0) 15 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

980.0 (980.0) 
 

(980.0) - - - 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  1,865,666.8 1,119,043.7 746,623.1 106,091.6 841,494.0 1,971,758.4 1,960,537.7 11,220.7 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их       11,220.7  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 
Цэвэр зөрүү          11,220.7
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Б-197. “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  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг илүү тайлагнасан ба  нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдэээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаальд төлсөн татваруудыг бөөн дүнгээр нь тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад гаалийн мэдээлэлд үндэслэн салгаж тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаальд төлсөн татваруудыг бөөн дүнгээр нь тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад гаалийн мэдээлэлд үндэслэн салгаж тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар тохируулгыг хийсэн. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар тохируулгыг хийсэн. 
 

6. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр 

Компани анхны тайландаа өөр төлбөртэй андуурч тусгасан байна. 
 

8. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Гаалийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.  
 

9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн татварыг тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Дархан-Уул аймгаас авсан гэсэн хариу ирүүлсэн учир 
тохирууллаа. 
 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн татварыг тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон Дархан-Уул аймгаас авсан гэсэн хариу ирүүлсэн учир 
тохирууллаа. 
 

11. Бусад   

Компани анхны тайландаа захирлын хувийн автомашины татварт төлсөн дүнг оруулж тайлагнасан ба 
нэгтгэл талангийн ажлын явцад хасч тохирууллаа. 
 

12. Газрын төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад нийслэлийн газрын алба болон 
компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлснийг нэмж тохирууллаа. 
 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 
 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар 
хасч тохирууллаа. 
 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэг 
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Төрийн бус байгууллагад өгсөн хандивыг хасч тохирууллаа. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төв 500.0 
мянган төгрөг, Дорноговь аймагт  2,000.0 мянгөн төгрөгийн хандивыг тус компаниас хүлээн авсан талаар 
албан бичгээр хариуг ирүүлснийг тохирууллаа. 
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Төрийн бус байгууллагад өгсөн хандивыг хасч тохирууллаа.  
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 09 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Агаарын бохирдлын төлбөр, Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж, Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж, Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж,  Нутгийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хандив зэрэг  дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна 
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Б-198. “Эс Би Эф” ХХК 

        Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

 №  

5184851 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

Тодотго
л  Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

275,496.9 268,760.3 6,736.6 841.9 5,586.5 276,338.8 274,346.8 1,992.0 
 

 1.1 Татвар, хураамж  271,188.5 268,760.3 2,428.2 841.9 3,270.1 272,030.4 272,030.4 - 
 

 1.1.1   Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  1.0 
 

1.0 (1.0) 
 

- - - 
 

 1.1.2   Гаалийн алБан татвар  1,042.7 
 

1,042.7 
 

1,042.7 1,042.7 1,042.7 - 1 

 1.1.3   Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  2,189.7 
 

2,189.7 
 

2,189.7 2,189.7 2,189.7 - 2 

 1.1.4   АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

 1.1.5   АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

 1.1.6  
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр Болон 
нэмэлт төлБөр  

225,957.5 226,800.4 (842.9) 842.9 
 

226,800.4 226,800.4 - 3 

 1.1.7  
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлБөр  

3,345.3 3,307.6 37.7 
 

37.7 3,345.3 3,345.3 - 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  

38,652.3 38,652.3 - 
  

38,652.3 38,652.3 - 
 

 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    

- 
  

- - - 
 

 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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 №  

5184851 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

Тодотго
л  Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 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  

4,308.4 - 4,308.4 - 2,316.4 4,308.4 2,316.4 1,992.0 
 

 1.3.1   Гаалийн үйлчилгээний хураамж  16.4 
 

16.4 
 

16.4 16.4 16.4 - 5 

 1.3.2  
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.3.3  
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

4,292.0 
 

4,292.0 
 

2,300.0 4,292.0 2,300.0 1,992.0 
 

 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  

10,064.9 13,984.1 (3,919.2) - (4,033.3) 10,064.9 9,950.8 114.1 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  794.8 1,800.0 (1,005.2) - (1,119.3) 794.8 680.7 114.1 
 

 2.1.1   Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

 2.1.2  
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн алБан 
татвар  

794.8 1,800.0 (1,005.2) 
 

(1,119.3) 794.8 680.7 114.1 6 

 2.1.3   Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  9,270.1 12,184.1 (2,914.0) - (2,914.0) 9,270.1 9,270.1 - 
 

 2.2.1   Газрын төлБөр  2,352.0 4,266.0 (1,914.0) 
 

(1,914.0) 2,352.0 2,352.0 - 7 

 2.2.2   Ус, рашаан ашигласны төлБөр  6,918.1 7,918.1 (1,000.0) 
 

(1,000.0) 6,918.1 6,918.1 - 8 

 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-198. “Эс Би Эф” ХХК 

        Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

 №  

5184851 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн зөрүү, 

цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү, 

цэвэр  

Тодотго
л  Үзүүлэлт   ЗГ   Компани 

 ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  

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  287,061.8 284,244.4 2,817.4 841.9 1,553.2 287,903.7 285,797.6 2,106.1 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их       2,106.7  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 
Цэвэр зөрүү          2,106.7 
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Б-198. “Эс Би Эф” ХХК 
Товч танилцуулга 

“Эс Би Эф” ХХК нь Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай компани бөгөөд Булган аймгийн Дашинчилэн 
суманд алтны ашиглалтын 1 лиценз, Төв аймгийн Заамар суманд алтны ашиглалтын 1 лиценз эзэмшдэг. Тус 
компани  нь СБД-ийн 1-р хороо, Олимпийн гудамж, 20-19 тоотод байрладаг ба нийслэлийн Сүхбаатар 
дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

 
1. Гаалийн албан татвар 

Компани татварыг анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа 
 

3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 

ЗГ анхны тайланд дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад татварын дэлгэрэнгүй 
мэдээгээр нэмж тохирууллаа. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа.  Материаллаг бус зөрүүг тохирууллаа.  
 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа захирлын хувийн машины татварт төлсөн дүнг оруулж тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн ажлын явцад хасч тохирууллаа. 
 

7. Газрын төлбөр 

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй мэдээндээ 
ирүүлснээр хасч тохирууллаа. 
 

8. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаснаар хасч тохирууллаа. 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 22-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Автотээврийн болон 
өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар зэрэг  дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна 
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Б-199. “Эф Эм Ай” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5209552 Анхны нэгтгэл 
 Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

204,684.2 55,254.5 149,429.7 (134,299.7) 2,580.0 70,384.5 57,834.5 12,550.0 
 

1.1 Татвар, хураамж 189,784.2 55,254.5 134,529.7 (134,299.7) 230.0 55,484.5 55,484.5 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  3,830.0 3,600.0 230.0 
 

230.0 3,830.0 3,830.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  
 

51,654.5 (51,654.5) 
 

(51,654.5) - - - 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 нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

185,954.2 
 

185,954.2 (134,299.7) 51,654.5 51,654.5 51,654.5 - 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 

  
- 

  
- - - 

 

 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 
  

- 
  

- - - 
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Б-199. “Эф Эм Ай” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5209552 Анхны нэгтгэл 
 Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

 ЗГ   Компани  ЗГ Компани 

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  

14,900.0 - 14,900.0 - 2,350.0 14,900.0 2,350.0 12,550.0 
 

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  

14,900.0 
 

14,900.0 
 

2,350.0 14,900.0 2,350.0 12,550.0 
 

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  

917.0 - 917.0 (917.0) - - - - 
 

 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  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 ТөлБөр  917.0 - 917.0 (917.0) - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлБөр  917.0 
 

917.0 (917.0) 
 

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлБөр  
  

- 
  

- - - 4 

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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Б-199. “Эф Эм Ай” ХХК 

         Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн тохируулгын 
дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  

№ 

5209552 Анхны нэгтгэл 
 Анхны нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү, 
цэвэр  

Тодотгол 
 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани  

 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  100.0 500.0 (400.0) 900.0 1,200.0 1,000.0 1,700.0 (700.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 500.0 (500.0) 1,000.0 1,200.0 1,000.0 1,700.0 (700.0) 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн   

500.0 (500.0) 1,000.0 1,200.0 1,000.0 1,700.0 (700.0) 
 

 3.2 Төрийн Байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  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) 
 

- - - 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  205,701.2 55,754.5 149,946.7 (134,316.7) 3,780.0 71,384.5 59,534.5 11,850.0 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их       11,850.0  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 
Цэвэр зөрүү           11,850.0  
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Б-199. “Эф Эм Ай” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Сүхбаатар, Түвшинширээ сумдуудад хайгуулын 4 лиценз, 
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Манлай сумдуудад 3 лиценз, Дорноговь аймгийн  Мандах суманд хайгуулын 1 
лиценз эзэмшдэг.  Компани нь БГД-ийн 13-р хороо, 3-р хороолол, 48-р байр 38 тоотод байрладаг байна.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа санхүүгийн урсгалыг андуурч тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг уг татвар дээр 
тусгасныг нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлснээр  хасч 
тохирууллаа. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад охин компани болох "Си Си И Эм" ХХК 
болон "Дорнын чулуулаг" ХХК-иудын лицензийн төлбөрийг "Эф Эм Ай" ХХК-ний данснаас төлсөн 
төлбөрийг ЗГ оруулсан байна гэсэн хариу тайлбар ирүүлснийг үндэслэн ЗГ-аас хасч тохирууллаа. 
 

4. Газрын төлбөр 

Компаниас дахин тодруулахад энэ төлбөрийг "АШБ" ХХК нь "Эф Эм Ай" ХХК-нийн данснаас хийгдсэн 
төлбөрийг оруулсан байна. Үүнийг хасч тохирууллаа. 

 
5. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэг 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компаниас дахин тодруулахад ийм хандив өгөөгүй гэсэн хариу ирүүлсэн 
ба ЗГ анхны тайланг үзэхэд БОНС барьцааг андуурч тусгасан байна.  

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 08 дугаар сарын 30-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Энэ компанийн хувьд Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, Байгаль хамгаалах 
зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн зэрэг  дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна 
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Б-200. “Ээрмэл” ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2075768 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

249,703.8 - 249,703.8 - 249,703.8 249,703.8 249,703.8 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 246,351.6 - 246,351.6 - 246,351.6 246,351.6 246,351.6 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын алБан татвар  33,577.7 
 

33,577.7 
 

33,577.7 33,577.7 33,577.7 - 1 

1.1.2  Гаалийн алБан татвар  5,743.5 
 

5,743.5 
 

5,743.5 5,743.5 5,743.5 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн алБан татвар  203,532.1 
 

203,532.1 
 

203,532.1 203,532.1 203,532.1 - 3 

1.1.4 
 АвтоБинзен, дизелийн түлшний онцгой алБан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.5  АвтоБинзен, дизелийн түлшний алБан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлБөр 
Болон нэмэлт төлБөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын Болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлБөр  

45.0 
 

45.0 
 

45.0 45.0 45.0 - 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 

3,453.3 
 

3,453.3 
 

3,453.3 3,453.3 3,453.3 - 5 

 1.2 ТөлБөр  17.0 - 17.0 - 17.0 17.0 17.0 - 
 

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 урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
  

- 
  

- - - 
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Б-200. “Ээрмэл” ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2075768 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын Бохирдлын төлБөр  17.0 
 

17.0 
 

17.0 17.0 17.0 - 6 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

3,335.2 - 3,335.2 - 3,335.2 3,335.2 3,335.2 - 
 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  185.2 
 

185.2 
 

185.2 185.2 185.2 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны Байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

3,150.0 
 

3,150.0 
 

3,150.0 3,150.0 3,150.0 - 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  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн алБан татвар, төлБөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

26,213.8 - 26,213.8 - 26,213.8 26,213.8 26,213.8 - 
 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  26,213.8 - 26,213.8 - 26,213.8 26,213.8 26,213.8 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн алБан татвар  26,046.8 
 

26,046.8 
 

26,046.8 26,046.8 26,046.8 - 8 

2.1.2 
 Автотээврийн Болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
алБан татвар  

167.0 
 

167.0 
 

167.0 167.0 167.0 - 9 

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    

- 
  

- - - 
 

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    

- 
  

- - - 
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Б-200. “Ээрмэл” ХХК 

          Доорх хүснэгтэд ЗГ  болон компаниудаас ОҮИТБС-ын ажлын албанд батлагдсан маягтын дагуу анхлан ирүүлсэн тайланг нэгтгэхэд үүссэн анхны зөрүү,  нэгтгэлийн ажлын явцад хийгдсэн 
тохируулгын дэлгэрэнгүй болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг татварын төрөл тус бүр дээр харуулав.  
 

№ 

2075768 Анхны нэгтгэл  Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү, цэвэр 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү, 

цэвэр  
Тодотгол 

 Үзүүлэлт   ЗГ  Компани 
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  275,917.6 - 275,917.6 - 275,917.6 275,917.6 275,917.6 - 
 

 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, Бага (-) Бага 
ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их       - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын Байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их      - 
Цэвэр зөрүү          - 
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Б-200. “Ээрмэл” ХХК 
Товч танилцуулга 

Тус компани нь Төв аймгийн Баян суманд хайгуулын 1 лиценз эзэмшдэг. Компани нь ХУД-ийн 1-р хороо, 
Чингисийн өргөн чөлөө,  Ээрмэл ХК-ийн байранд байрладаг байна.   

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Хийгдсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийн талаарх  тайлбарыг дор харуулав.  

 
1. Аж нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайлангаа өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайлангаа өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн  ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
татварт төлсөн НӨАТ тайлагнасан ба гаальд төлсөн НӨАТ-ыг дутуу ирүүлснийг ГЕГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа.   
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компанийн  дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар нэмж тохирууллаа. 
 

5. Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын  явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаснаар тохируулсан. 
 

6. Агаарын бохирдлын төлбөр 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа. 
 

7. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж тохирууллаа. 
 

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж 
тохирууллаа. 
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад дэлгэрэнгүй компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгасныг нэмж 
тохирууллаа. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 08 дугаар сарын 13-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 23-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар Төр, засгийн болон төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2012 
оны 09 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлсэн. Төр, засгийн, төсвийн, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 
компани руу утсаар шаардаж холбогдох мэдээллийг авч ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Хоёр талаас шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд авч ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээгүй байна. 
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Хавсралт У- Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нýмýãдсýí 

өðòãèéí àëáàí 

òàòâàð 

 Àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð áîëîí 

íýмýëò òөëáөð 

 Çàðèм 

á¿òýýãдýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

өсөëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õөдëөõ 

õөðөíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/               

 Àâòîòýýâýð, 

өөðөө ÿâàã÷ 

õýðýãсëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/ 

 Гàзðûí 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Ус, ðàшààí 

àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Оéãîîс 

õýðýãëýýíèé 

мîд, ò¿ëýý 

áýëòãýæ, 

àшèãëàсíû 

òөëáөð 

 Ò¿ãýýмýë 

òàðõàцòàé àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Àшèãò 

мàëòмàëààс 

áó сàд áàéãàëèéí 

áàÿëàã àшèãëàõ 

зөâшөөðëèéí 

õó ðààмæ 

 Бó сàд  

 Àãààðûí 

áîõèðдëûí 

òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé 

îíцãîé àëáàí 

òàòâàð 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

1 Àâдàð áàÿí ХХК 2040239 1,791.7                               -   13,893.2         2,500.0                         -   723.8          13,000.0       1,000.0                         -                      -                         -               -   28.5                              -                   -   

2 Àãммàéíèíã ХХК 5176727 29,303.3           1,084.7       345.0           504.0           

3 Àдèë î÷ ХХК 2707969 2,039.7             37,244.4                 107,743.9 348.0          886.4                      300.0 47.5             17,735.4        

4 Àдó ó í÷ó ëó ó í ХХК 2011239 42,531.1           213,065.6       73,948.3         3,174.4        3,236.9       4,727.6        180.0           422.8           12,295.5        

5 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà ХХК 2678179 4,838.8             436.3             733.1          128.0           750.0           183.4            

6 Àéâó ó í òýс ХХК 5093902 22,240.0         528.0          2,288.0        3,000.0         

7 Àëòàé õàíãàé á¿ðд ХХК 5029953 22.0                 6,342.2          2,447.9           144.0           868.0          1,200.0         81.9             3,020.1          

8 Àëòàéí õ¿дýð ХХК 5095549 7,879.7                 5,023,217.7 7,468,247.4     7,428.3        54,618.3      8,362.1        20,063.0       107,878.9        172.8                 1,885.0             2,235,054.2 

9 Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК 2112868 1,541.1               1,813.0        16,384.9 57.3             

10 Àëшààõàéðõàí ХХК 2869594 50.0                 221.4          15.4             

11 Àíдûí èë÷ ХХК 5051118 424.7               330.1             512,367.4        387.5           4,991.1       800.0           1,574.6         10,000.0          99,111.2       147.6            

12 Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК 5205581 2,717.4                      67,016.9 1,081.0       800.0           11,550.0       63.0             

13 Àíõàé èíòеðíýшíë ХХК 2863847 768,596.5         115,396.2       805,429.8        2,160.4       4,832.0        2,900.0         152.0           53,409.4        

14 ÀУМ ХХК 5056721 253,580.8         426,492.7       249,556.8        0.3               1,331.2       7,305.1        52,950.0       132,221.2      

15 Бàãàíó ó ð ХК 2006572 50,000.0               2,380,531.1 1,905,606.9     166,556.4     15,427.9      253,605.2     145,000.0     499.7           86,458.4        

16 Бàòó  Мàéíèíã Мîíãîë ХХК 2786826 32,200.9           19,989.6         

17 Бàÿæмàë àëò ХХК 2861429 100.1               24,027.8         1,196.3         

18 Бàÿëàã îðд ХХК 2007126 16,190.0           26,158.3                  17,304.7 563.6           756.0          475.0                    1,788.0        12,928.0 2,599.2          

19 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí ХХК 2708701 196,504.9         110,199.2       723.2           5,870.0          

20 Бàÿí ýð÷ ХХК 5023998 10,095.1                  340,811.7 12,172.8       1,590.2                  721.2 4,500.0         11,700.0          93.5                   161,290.8 

21 Бàÿíòýãш èмпекс ХХК 2609436 4,237.6             5,649.4                   41,088.0 902.2          1,026.0                   912.0 58.0             

22 Бàÿíòýýã ХХК 2014491 0.2                   80,355.0         33,804.6         946.5           896.0          524.2           44,400.0       

23 Беëãðàâèÿ мàéíèíã ХХК 5189616 19,499.9           120,232.9        

24 Бèã Мîãó ë Кîó ë ýíд Эíеðæè ХХК 5369223 381.6               190.5             6,362.8           6,720.0       880.0           500.0           1,690.0         

25 Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК 2855119 14,529,802.2     3,005,662.4    14,013,458.9   5,529.8              27,981.9 28,533.6                3,403.5 16,600.0          1,906.7         1,431,265.3    

26 Бîëд фî àð дà ХХК 5095638 14,545.5         12,063.1         6,783.6       13,500.0       43.8             20,098.5       

27 Бîðîî ãîó ëд ХХК 2094533 5,877,965.6           1,054,531.4 6,341,662.0     273,493.5     10,726.0      77,122.9       250,663.9     374,299.2        571.6           618.0            

28 Бðîàд ХХК 5024323

29 Бó д èíâесò ХХК 2100754 28,519.2         4,368.0         158.4          1,824.0        5,507.5         

30 Бó ëãàí ãàíãàò ХХК 5091462 2,783.7             5,539.1          686,723.9        1,853.5       2,960.0        5,185.0         112.0           2,637.6          

31 Бó мàí-Оëз ХХК 5108799 1,449.4             7,918.0          73,439.9         5,220.0        1,605.5       8,824.0        3,770.4          

32 Бó мáàò ðесîðсес ХХК 5193443

33 Бó мáàò ХХК 2075652 278,048.5         66,813.2         18,637.3       

34 Б¿¿ðãýíò ХХК 2019205 11,063.3           8,000.0          58,861.5         1,958.0                  587.5 14,695.6       

35 Бýðõ ðесîðсèз ХХК 5210402 110.0           

36 Бýðõ-Уó ë ХХК 2643928 5,000.0             19,572.7         25,458.3         7,298.0        1,026.5       324.9           5,834.7         8,038.8         

37 Бýðýí ãðó пп ХХК 2063182 84,112.0           63,684.7         289,621.6        18,042.7       4,287.0       25,536.7        1,848.1         

38 Бýðýí мàéíèíã ХХК 2886219 5,434.8             142,039.2       8,176.1        1,504.0       2,072.0        32,238.0       62.5             13,236.2        

39 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК 2834812 56.0                 

40 Гàцó ó ðò ХХК 2054701 168,435.6                666,361.2 362,947.6        16,760.0             13,715.6        19,268.6 15,000.0       245,634.4      

ГЕГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс
Реãèсòðèéí 

дó ãààð

ТЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 
 
  

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Гààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààмæ 

 Àшèãò мàëòмàëûí 

àшèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó сãàé 

зөâшөөðëèéí 

òөëáөð               

 Уëсûí 

òөсâèéí 

õөðөíãөөð 

õàéãó ó ë 

õèéсýí îðдûí 

íөõөí òөëáөð 

 Нèéãмèéí 

áîëîí ýð¿¿ë 

мýíдèéí 

дààòãàëûí 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíèé 

дàãó ó  Çàсãèéí 

ãàзàðò íîãдîõ 

ãàзðûí òîсíû îðëîãî 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

òó õàéí æèëд 

ãàðûí ¿сýã 

зó ðсàíû 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð 

îëáîðëîëò 

ýõýëсýíèé 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð òó õàéí 

æèëд 

òөâëөð¿¿ëсýí 

сó ðãàëòûí 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí 

íөõцëèéí дàãó ó  

òөâëөð¿¿ëсýí 

òàëáàéí дýí÷èí 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөâëөð¿¿ëсýí 

зàõèðãààíû 

¿éë÷èëãýýíèé 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөëөөëөã÷èéí 

ãàзðûí ¿éë 

àæèëëàãààã дýмæсýí 

òөëáөð 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýíèé 

дàãó ó  õ¿ëýýí 

àâсàí дýмæëýã 

/îðîí íó òàã/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                       1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

1 Àâдàð áàÿí ХХК                   -                   -   16,562.3                              -   3,563.3                                    -                      -                    -                       -                      -                            -                             -                    -   

2 Àãммàéíèíã ХХК 179,658.4           25,128.6         

3 Àдèë î÷ ХХК 12,036.6                        827.3 51,200.4         

4 Àдó ó í÷ó ëó ó í ХХК 92.8             573.2                 188,186.1       

5 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà ХХК 104.6            64,643.2            78,873.7         

6 Àéâó ó í òýс ХХК 5,175.0              5,602.2           

7 Àëòàé õàíãàé á¿ðд ХХК 132.8            9,135.0              

8 Àëòàéí õ¿дýð ХХК 3,970.5           1,270,877.6   25,903.5            2,991,264.0     

9 Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК 240,985.8           

10 Àëшààõàéðõàí ХХК 793,700.0           14,901.3         

11 Àíдûí èë÷ ХХК 206,345.5      251.2                 33,582.2         27,320.1         

12 Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК 8,511.7              11,905.0         5,656.9           

13 Àíõàé èíòеðíýшíë ХХК 185,544.0      5,653.1              137,648.1       

14 ÀУМ ХХК 345.0            17,293.7            94,652.0         

15 Бàãàíó ó ð ХК             172.2 32,894.0            2,757,740.7     

16 Бàòó  Мàéíèíã Мîíãîë ХХК 383,133.4           10,998.6         

17 Бàÿæмàë àëò ХХК 11,982.60           

18 Бàÿëàã îðд ХХК 7.0                                451.7 13,772.4         21,335.5         

19 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí ХХК 43.2             121,580.7           188,624.0       

20 Бàÿí ýð÷ ХХК 421.2            7,306.3              240,895.0       

21 Бàÿíòýãш èмпекс ХХК 3,937.6         2,327.8                       27,476.0          22,288.9 

22 Бàÿíòýýã ХХК 3,782.1              44,202.0         

23 Беëãðàâèÿ мàéíèíã ХХК 6,710.4           

24 Бèã Мîãó ë Кîó ë ýíд Эíеðæè ХХК 6,523.2              21,428.6         

25 Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК 3,095,342.2   28,420.0            1,322,206.0     

26 Бîëд фî àð дà ХХК 1,344.4         678.8                 24,101.7         25,355.7         

27 Бîðîî ãîó ëд ХХК          3,525.4 196,820.1           2,399,454.1     

28 Бðîàд ХХК 230,422.4           

29 Бó д èíâесò ХХК 2,176.7              8,940.0           

30 Бó ëãàí ãàíãàò ХХК 15.2             14,577.7            85,175.9         

31 Бó мàí-Оëз ХХК 18,955.2       8,160.8              62,054.0         61,435.2         

32 Бó мáàò ðесîðсес ХХК 106,632.2         2,809.2         

33 Бó мáàò ХХК 20,301.5            36,288.9         

34 Б¿¿ðãýíò ХХК 4,537.9              12,498.9         

35 Бýðõ ðесîðсèз ХХК 194,995.9           6,402.8           

36 Бýðõ-Уó ë ХХК 11,167.3            

37 Бýðýí ãðó пп ХХК 34,369.5       51,432.5            78,433.0         

38 Бýðýí мàéíèíã ХХК 4,312.2         66,329.0         

39 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК 21,026.3         

40 Гàцó ó ðò ХХК          3,530.0 174,852.4                  331,737.1 

ГЕГ ГТГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс

АМГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/îðîí íó òãèéí 

òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/îðîí íó òàã/ 

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ  

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Òөðèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 Оðîí íó òãèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 ХО-òûí ãýðýýíèé 

дàãó ó  òөëсөí 

ó ðьд÷èëãàà 

òөëáөð 

 ÀÀН-ýýс ÿàм, 

àãеíòëàã 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс 

àéмàãò 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс сó м, 

д¿¿ðýãò  

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàд 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 Бàéãàëь 

õàмãààëàõ 

зàðдëûí 50 

õó âèéã òó сãàé 

дàíсàíд 

шèëæ¿¿ëсýí 

д¿í 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

1 Àâдàð áàÿí ХХК                    -                     -                    -   1,000.0                      -                    -                  -                   -                     -                   -                       -                   -                    -                    -                    -   2,500.0                     56,562.8 

2 Àãммàéíèíã ХХК 897.5            49,710.2                  286,631.7 

3 Àдèë î÷ ХХК 1,684.8            17.0                        232,111.4 

4 Àдó ó í÷ó ëó ó í ХХК 161.2            569.3           18,046.2        2,700.0                    563,911.0 

5 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà ХХК 2,808.0                7,516.7 7,500.0         3,450.0                    171,965.8 

6 Àéâó ó í òýс ХХК 2,700.0         15,000.0                    56,533.2 

7 Àëòàé õàíãàé á¿ðд ХХК 4,577.4            68.6                       28,039.9 

8 Àëòàéí õ¿дýð ХХК         154,655.2 33,264.0        18,405.0             13,125.1 3,262.0        58,319.0       10,000.0                75,111.7 1,250.0               19,594,215.0 

9 Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК 4,629.6            816,873.5       45.0                     1,082,330.2 

10 Àëшààõàéðõàí ХХК 749.9            15,000.0                  824,638.0 

11 Àíдûí èë÷ ХХК 5,616.0           5,053.8          500.0           200,000.0       1,512.0         4,185.0                 1,114,500.0 

12 Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК 784.9            10,000.0        5,000.0                    125,086.8 

13 Àíõàé èíòеðíýшíë ХХК 89,294.4          1,969.7          1,481.4         14,000.0                33,117.6 41,972.0                2,263,556.6 

14 ÀУМ ХХК 5,841.6            275,249.9                7,315.0 23,000.0        96,000.0               1,643,135.3 

15 Бàãàíó ó ð ХК 24,912.0        1,000.0                7,820,404.5 

16 Бàòó  Мàéíèíã Мîíãîë ХХК 17,305.8        9,540.0         1,250.0                    474,418.3 

17 Бàÿæмàë àëò ХХК 1,334.0          7,350.00        10,000.00       100.0                        56,090.8 

18 Бàÿëàã îðд ХХК 1,507.2          5,000.0                    120,836.6 

19 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí ХХК 14,774.4                   2,524.1 2,100.0                    642,943.7 

20 Бàÿí ýð÷ ХХК 264,691.8                  1,804.0         11,536.6 50,000.0        43,000.0        4,500.0          8,000.0                 1,175,130.2 

21 Бàÿíòýãш èмпекс ХХК 3,931.2            2,244.7          500.0                  7,058.0 330.0           2,420.0                   126,387.4 

22 Бàÿíòýýã ХХК 4,323.4          8,450.0          2,000.0                   223,684.0 

23 Беëãðàâèÿ мàéíèíã ХХК 3,243.3                   149,686.5 

24 Бèã Мîãó ë Кîó ë ýíд Эíеðæè ХХК 1,000.0                   3,141.0 1,000.0                   3,000.0 500.0                        53,317.7 

25 Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК 1,089,940.3      5,662.5                  89,265.2 250,000.0          1,016,240.0 20,000.0              39,981,220.5 

26 Бîëд фî àð дà ХХК 1,684.8            500.0             1,476.5         1,000.0         3,350.0                    126,526.4 

27 Бîðîî ãîó ëд ХХК           39,657.6         89,663.8 6,281.2                42,328.4 6,237.0        9,380.0         3,383,706.5          660,250.2      21,098,958.4 

28 Бðîàд ХХК 1,552.8                   231,975.2 

29 Бó д èíâесò ХХК 2,332.8            2,808.0          49.0              5,600.0         1,500.0                     63,783.6 

30 Бó ëãàí ãàíãàò ХХК 8,694.4         6,000.0                   822,258.0 

31 Бó мàí-Оëз ХХК 1,150.0         50,000.0        2,870.0                    306,852.4 

32 Бó мáàò ðесîðсес ХХК 3,500.0         2,200.0                    115,141.4 

33 Бó мáàò ХХК 7,905.6            504.1                      372.0           428,871.1 

34 Б¿¿ðãýíò ХХК         20,500.0 336.3            15,000.0                  148,039.0 

35 Бýðõ ðесîðсèз ХХК 3,369.6                     8,237.3 1,500.0         1,550.0                    216,165.6 

36 Бýðõ-Уó ë ХХК 3,369.6                      1,500.0             132.0 7,600.0         8,075.0                    104,397.8 

37 Бýðýí ãðó пп ХХК 100.0             94.9            22,450.0        9,600.0                    683,612.7 

38 Бýðýí мàéíèíã ХХК 50,000.0                  325,404.0 

39 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК 106.2          246.9            2,000.0         220.0                        23,655.4 

40 Гàцó ó ðò ХХК           22,680.0              567.0         11,184.8 11,907.7      1,000.0         89,000.0        19,849.5               2,174,431.5 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Кîмпàíèéí íýðс
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нýмýãдсýí 

өðòãèéí àëáàí 

òàòâàð 

 Àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð áîëîí 

íýмýëò òөëáөð 

 Çàðèм 

á¿òýýãдýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

өсөëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õөдëөõ 

õөðөíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/               

 Àâòîòýýâýð, 

өөðөө ÿâàã÷ 

õýðýãсëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/ 

 Гàзðûí 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Ус, ðàшààí 

àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Оéãîîс 

õýðýãëýýíèé 

мîд, ò¿ëýý 

áýëòãýæ, 

àшèãëàсíû 

òөëáөð 

 Ò¿ãýýмýë 

òàðõàцòàé àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Àшèãò 

мàëòмàëààс 

áó сàд áàéãàëèéí 

áàÿëàã àшèãëàõ 

зөâшөөðëèéí 

õó ðààмæ 

 Бó сàд  

 Àãààðûí 

áîõèðдëûí 

òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé 

îíцãîé àëáàí 

òàòâàð 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

41 ГБНБ ХХК 2615797 17,810.5           393,010.0        924.9          4,144.0        16,429.5       119.0           

42 Геîмèí ХХК 2866773 4,328.5             126,268.8       1,968.2       45.4             

43 Гîáè кîíсîëèдеòед ХХК 5426952 693.0               

44 Гîáè кîó ë ýíд ýíеðæè ХХК 2862468 5,728.0             63,157.2                    2,518.6 520.4           2,822.8       15,142.3       1,445.6         5,550.0         12,273.0        5,224.1         

45 Гîáè ýíеðæè пàðòíеðс ХХК 5301467 333.3                       10.0 

46 Гîáè-ýкспëîðýéшí ХХК 2785129 184,382.0         159,070.1       653.5           2,296.8       14.2             18,609.7        

47 Гîëдеí ãîáè мàéíèíã ХХК 5340624 858.5           

48 Гîëдеí кðîс ХХК 5200881

49 Гîëдеí сèé пеòðîëèó м ХХК 5117291 96,517.4         752.2          2,500.0         28.6             45,960.6        

50 Г¿íáèëýã ãîó ëд ХХК 5215757 15.0                 98.0            900.0           1,600.0         250.0              7.0               

51 Г¿íáèëýã òðеéд ХХК 2765853 750.0               0.1                9,600.0        

52 Гó ðâàí зàм ХХК 5026628 35,576.2           174,066.0       1,978.1        1,381.6       5,032.5        128.5           62,449.3        

53 Гó ðâàíòөõөм ХХК 2086166 19,606.6           2,666.9          182,477.9        2,212.2        1,719.3       7,140.2        18,000.0       82.7             1,269.9          

54 Дàдèзè юèàí ХХК 5179173 287,276.2        422.4          14,952.0       18,101.7       

55 Дàцàí òðеéд ХХК 2061848 14,054.6           1,284.0          115,902.4        1,619.8        1,788.4       3,564.5        1,500.0         78.5             493.9            2,469.4         

56 Дîíшеí ãàзðûí òîс ХХК 2766337 7,549.5             11,484.5         5,477.6       7,166.6         354.2           5,468.8          12,149.1       

57 Дîðíûí õ¿дýð ХХК 5197201 537.7               54,785.1         267.1          2.1               25,756.9        6,955.7         

58 Дó í ýðдýíý ХХК 2010933 1,400.9             123,601.8        348.7           226.5          3,238.4        13,948.8       34.0             

59 Дó í Юàíь ХХК 2724146 420.5               361,832.3       1,378.6        2,241.8       221.7           172,300.6      

60 Дýëãýð-Оð÷ëîí ХХК 2736578                    5.0 1,914.7          911,782.0      

61 Жàмп àëò ХХК 5738191 133,614.3         0.1                544,465.2        16.0            4,540.3        21,684.6       

62 Жè Кеé Эм Кеé ХХК 5041589 43,978.0           74,692.4         8,013.0           3.1               2,261.3       1,202.0        6,488.0         35,567.8        

63 Жем Иíòеðíýéшíë ХХК 2612046 930,041.8         2,820,031.8    8,133.1        288.1          612,634.2      

64 Жè Эë Дè Вè ХХК 5028787 1,699.5             2,205.6          26,575.0         1,810.0        1,449.5               1,725.0 8,624.5         

65 Жè Эíд Юó  Гîëд ХХК 2675471 7.6                   367,394.4        178.8          

66 Жè Эс Бè мàéíèíã ХХК 5439574

67 Жèíõó à îðд ХХК 5002486 54,434.9           47,856.4         299,187.7        2,031.4       944.0           2,524.0         22,788.7        

68 Жîòîéí áàæó ó íà ХХК 5089417 22,586.0           77,168.7         211.0          3,817.6        4,080.7         27.0             

69 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà ХХК 5168201

70 Çàðàÿà õîëдèíãс ХХК 5077834 6,307.0             37,933.9         1,150.6       1,200.0         402.4            

71 ÇБÀÀ ХХК 5091098

72 Çîí õýí юó  òèàí ХХК 5098297 5.0                   291,763.5                 839.0 138,836.9      

73 Çө Ю¿ Э ХХК 5016665 1,317.9             54,187.5         69,488.3         136.0          25,803.5        

74 Çó ó íмîд Уó ë ХХК 5135958 56,518.8           237.3          800.0           

75 Иëò ãîó ëд ХХК 5073189 510.7               4,540.7          29,646.0         300.0           1,468.0       1,192.0        4,633.5         121.8           2,162.2          

76 Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК 5014131 105.0               7,289.1          1,391.5       1,160.0        1,411.7         3,471.0          

77 Иõ Хàí Уó ë ХХК 2732726 12,971.4           299,856.9        18.0            3.5               

78 Кàзмîí кîíòàкò ХХК 5041538        108,134.3         622,951.3 311.7          320.0                          7.0         10,798.7        23,281.9 

79 Кàмекс  ХХК 5078253 22,799.0           11,994.2         897.8          1,760.0        9.5               

80 Кàпкîðп мîíãîëèà ХХК 5077982 180.3               465.0          240.0           9,510.0         

ГЕГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс
Реãèсòðèéí 

дó ãààð

ТЕГ
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5  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Гààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààмæ 

 Àшèãò мàëòмàëûí 

àшèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó сãàé 

зөâшөөðëèéí 

òөëáөð               

 Уëсûí 

òөсâèéí 

õөðөíãөөð 

õàéãó ó ë 

õèéсýí îðдûí 

íөõөí òөëáөð 

 Нèéãмèéí 

áîëîí ýð¿¿ë 

мýíдèéí 

дààòãàëûí 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíèé 

дàãó ó  Çàсãèéí 

ãàзàðò íîãдîõ 

ãàзðûí òîсíû îðëîãî 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

òó õàéí æèëд 

ãàðûí ¿сýã 

зó ðсàíû 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð 

îëáîðëîëò 

ýõýëсýíèé 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð òó õàéí 

æèëд 

òөâëөð¿¿ëсýí 

сó ðãàëòûí 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí 

íөõцëèéí дàãó ó  

òөâëөð¿¿ëсýí 

òàëáàéí дýí÷èí 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөâëөð¿¿ëсýí 

зàõèðãààíû 

¿éë÷èëãýýíèé 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөëөөëөã÷èéí 

ãàзðûí ¿éë 

àæèëëàãààã дýмæсýí 

òөëáөð 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýíèé 

дàãó ó  õ¿ëýýí 

àâсàí дýмæëýã 

/îðîí íó òàã/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                       1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

41 ГБНБ ХХК 5,305.2              25,792.2         

42 Геîмèí ХХК 7,436.0              131,905.4       

43 Гîáè кîíсîëèдеòед ХХК 227,331.5           

44 Гîáè кîó ë ýíд ýíеðæè ХХК 43.2             625,715.4           257,666.8       

45 Гîáè ýíеðæè пàðòíеðс ХХК 21,721.8         148,742.4          50,376.6          249,070.0              249,272.0               123,952.0       

46 Гîáè-ýкспëîðýéшí ХХК 34.2             24,790.2            119,423.6       

47 Гîëдеí ãîáè мàéíèíã ХХК 141,679.8           

48 Гîëдеí кðîс ХХК 385,329.3           18,202.1         

49 Гîëдеí сèé пеòðîëèó м ХХК 17,525.4         203,684.0          79,429.0          89,111.8                 

50 Г¿íáèëýã ãîó ëд ХХК                7.0 995.2                 22,008.9         65,422.0         

51 Г¿íáèëýã òðеéд ХХК 7.0               34,761.0            34,637.9         

52 Гó ðâàí зàм ХХК 185.0            16,832.3            33,143.2         

53 Гó ðâàíòөõөм ХХК 7.0               8,531.8              52,504.6         

54 Дàдèзè юèàí ХХК 3,242.3              44,075.4         

55 Дàцàí òðеéд ХХК 14.0             26,869.0            46,536.4         

56 Дîíшеí ãàзðûí òîс ХХК 1,432.1           123,047.0             141,997.1           23,761,047.6 73,124.4           88,311.4          39,631.2                 30,000.0        

57 Дîðíûí õ¿дýð ХХК 88.8             26,276.9            6,005.5           

58 Дó í ýðдýíý ХХК 9,361.3              5,286.8           

59 Дó í Юàíь ХХК 752.0            19,313.2            20,232.8         

60 Дýëãýð-Оð÷ëîí ХХК 20.0             442.6                 

61 Жàмп àëò ХХК 8,958.8              156,372.6       

62 Жè Кеé Эм Кеé ХХК 115.6            15,039.4            79,944.2         

63 Жем Иíòеðíýéшíë ХХК 2,087.0         129,354.7           232,779.3       

64 Жè Эë Дè Вè ХХК 36,945.0       53,532.3            14,828.1         

65 Жè Эíд Юó  Гîëд ХХК 9,234.5              12,440.3         

66 Жè Эс Бè мàéíèíã ХХК 128,571.1           1,120.0           

67 Жèíõó à îðд ХХК 68,544.0       1,118.8              12,309.7         19,167.1         

68 Жîòîéí áàæó ó íà ХХК 4,469.9              13,684.4         

69 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà ХХК 284,201.7           

70 Çàðàÿà õîëдèíãс ХХК 16.4             790,613.7           68,129.0         

71 ÇБÀÀ ХХК 161,314.4           

72 Çîí õýí юó  òèàí ХХК 4,055.4         6,871.6           89,002.2           49,684.8          38,143.8                 

73 Çө Ю¿ Э ХХК 55,861.5       1,153.6              53,670.7         13,087.6         

74 Çó ó íмîд Уó ë ХХК 9,479.7           

75 Иëò ãîó ëд ХХК 7.0               1,219.6              10,163.1         

76 Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК 21.0             162,792.9           250,862.5       

77 Иõ Хàí Уó ë ХХК 7,628.8              24,038.8         

78 Кàзмîí кîíòàкò ХХК            1,298.7 223,655.8                  19,327.9          85,586.8 

79 Кàмекс  ХХК 128,661.9           72,474.9         

80 Кàпкîðп мîíãîëèà ХХК 849.6             223,368.6          124,145.2        99,022.4                 54,173.1        

ГЕГ ГТГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс

АМГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/îðîí íó òãèéí 

òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/îðîí íó òàã/ 

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ  

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Òөðèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 Оðîí íó òãèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 ХО-òûí ãýðýýíèé 

дàãó ó  òөëсөí 

ó ðьд÷èëãàà 

òөëáөð 

 ÀÀН-ýýс ÿàм, 

àãеíòëàã 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс 

àéмàãò 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс сó м, 

д¿¿ðýãò  

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàд 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 Бàéãàëь 

õàмãààëàõ 

зàðдëûí 50 

õó âèéã òó сãàé 

дàíсàíд 

шèëæ¿¿ëсýí 

д¿í 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

41 ГБНБ ХХК 4,385.7         1,000.0          13,000.0        2,880.0                    484,801.0 

42 Геîмèí ХХК 3,369.6            2,700.0         550.0                      278,571.9 

43 Гîáè кîíсîëèдеòед ХХК         12,541.5 4,175.0                    244,741.0 

44 Гîáè кîó ë ýíд ýíеðæè ХХК 20,217.6          449.6             130.0                  13,265.1 130.0                      114.1         86,730.0         97,593.4 7,775.0                 1,224,212.2 

45 Гîáè ýíеðæè пàðòíеðс ХХК 65.0            1,143.1         18,321.6                 863,007.8 

46 Гîáè-ýкспëîðýéшí ХХК 8,731.7         200.0           50,000.0                  568,206.0 

47 Гîëдеí ãîáè мàéíèíã ХХК 4,750.0         250.0            1,350.0                    148,888.3 

48 Гîëдеí кðîс ХХК 2,527.2            75.0                    12,958.9 2,500.0                    421,592.5 

49 Гîëдеí сèé пеòðîëèó м ХХК 256,770.8        7,506.0         37,932.6       28,385.0                   866,103.4 

50 Г¿íáèëýã ãîó ëд ХХК 1,000.0          1,251.6         30,000.0                  123,554.7 

51 Г¿íáèëýã òðеéд ХХК 8,159.2          22,262.4                  110,177.6 

52 Гó ðâàí зàм ХХК 86,758.1                  417,530.8 

53 Гó ðâàíòөõөм ХХК 1,000.0          1,682.3         3,214.6         6,990.0                    309,106.0 

54 Дàдèзè юèàí ХХК 21,852.0          4,212.0                3,612.8 35.0            8,000.0         7,250.0                    413,031.8 

55 Дàцàí òðеéд ХХК          2,709.0 5,000.0                  35,665.4              300.0           3,877.5           263,726.8 

56 Дîíшеí ãàзðûí òîс ХХК 619,447.2        1,970.8       8,897.0         35,169.4       2,000.0          27,017.5              25,002,743.0 

57 Дîðíûí õ¿дýð ХХК 3,000.0          762.0          7,000.0                     500.0           131,937.8 

58 Дó í ýðдýíý ХХК          1,853.5 20,180.0                  179,480.7 

59 Дó í Юàíь ХХК 4,418.2          10,800.0        5,000.0                    598,911.7 

60 Дýëãýð-Оð÷ëîí ХХК           914,164.3 

61 Жàмп àëò ХХК             3,386.6          5,573.5 20,750.0                12,000.0 1,500.0                    912,862.0 

62 Жè Кеé Эм Кеé ХХК 342.1             3,273.8         200.0                      3,700.0 1,300.0                    276,120.7 

63 Жем Иíòеðíýéшíë ХХК 7,300.0                4,742,650.0 

64 Жè Эë Дè Вè ХХК 6,351.7          9,524.1                   5,000.0              950.0           171,220.3 

65 Жè Эíд Юó  Гîëд ХХК 6,000.0                    395,255.6 

66 Жè Эс Бè мàéíèíã ХХК 200.0                       129,891.1 

67 Жèíõó à îðд ХХК 20,217.6          5,000.0         2,850.0                    558,974.3 

68 Жîòîéí áàæó ó íà ХХК 500.0             8.2                       4,025.9 67.0            4,500.0                   135,146.4 

69 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà ХХК 1,108.5                   285,310.2 

70 Çàðàÿà õîëдèíãс ХХК 10,843.2          4,898.2                  29,356.2         13,150.0           4,250.0           968,250.6 

71 ÇБÀÀ ХХК 1,877.0                   163,191.4 

72 Çîí õýí юó  òèàí ХХК 124,310.2        500.0             12,536.0     300.0                  48,372.5        29,897.6             200.0           835,318.5 

73 Çө Ю¿ Э ХХК 16,005.6                   1,055.5 24,500.0        5,900.0                    322,167.7 

74 Çó ó íмîд Уó ë ХХК            67,035.8 

75 Иëò ãîó ëд ХХК 1,533.9                       200.0         16,200.0           2,500.0            76,398.5 

76 Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК 1,221.2          15,100.0        5,371.9                      350.0           450,547.8 

77 Иõ Хàí Уó ë ХХК 2,819.9          7,317.8                   354,655.1 

78 Кàзмîí кîíòàкò ХХК 746.8                    22,000.0         38,200.0           9,350.0        1,165,970.9 

79 Кàмекс  ХХК 2,592.0                     3,522.8 1,000.0                    245,712.1 

80 Кàпкîðп мîíãîëèà ХХК 20,800.0      4,402.9         228.0           2,525.0         30,127.2                   570,037.3 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Кîмпàíèéí íýðс
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7  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 
  

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нýмýãдсýí 

өðòãèéí àëáàí 

òàòâàð 

 Àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð áîëîí 

íýмýëò òөëáөð 

 Çàðèм 

á¿òýýãдýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

өсөëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õөдëөõ 

õөðөíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/               

 Àâòîòýýâýð, 

өөðөө ÿâàã÷ 

õýðýãсëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/ 

 Гàзðûí 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Ус, ðàшààí 

àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Оéãîîс 

õýðýãëýýíèé 

мîд, ò¿ëýý 

áýëòãýæ, 

àшèãëàсíû 

òөëáөð 

 Ò¿ãýýмýë 

òàðõàцòàé àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Àшèãò 

мàëòмàëààс 

áó сàд áàéãàëèéí 

áàÿëàã àшèãëàõ 

зөâшөөðëèéí 

õó ðààмæ 

 Бó сàд  

 Àãààðûí 

áîõèðдëûí 

òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé 

îíцãîé àëáàí 

òàòâàð 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

81 Кàскеéд мàéíèíã ХХК 5463599 295,528.5         822.0             391.5            

82 Кîæеãîâь ХХК 2078449 3,400.0             49,606.6         3,235.2       1,704.2        1,975.6         22,681.3        

83 Кîммîд ХХК 2685841            12,138.3        183,942.8            9,936.1 3,336.8        1,707.5               1,687.5              19.0         87,591.8 

84 Кью Жè Экс Мîíãîë ХХК 2706865 400           4,859.1 1,006.4       103.0                        44.3           2,242.4 

85 Кýé Вè Пè ХХК 2889668 31,306.9         785.8          

86 Лîíшýíдà ХХК 5312213 200.0               852.6          

87 Лó ò÷ó ëó ó  ХХК 5396662 46,074.3           13,624.2         861,143.7        2,756.0        4,799.0       3,072.0        2,740.0         266.5           5,987.7          

88 М Сè Эс пеòðî мîíãîëèà ХХК 5426383

89 Мàãíàé òðеéд  ХХК 2082489 472,300.0          22,349,298.5  178,128.8   1,171.8      90,406.5                 90.0     2,860,384.1    8,296,018.1  

90 Мàðкî пîëî ХХК 2069792 18,950.0           187,659.8       1,569,690.7     2,973.5       5,700.0        16,545.0       3,000.0                        10.0 89,131.5        4,835.8         

91 МГМК ХХК 5211646

92 МЕС ХХК 2579634 65,845.4           72,876.4         1,500.0        2,012.8       432.0           29.0             

93 Мî Эí Кî ХХК 5141583 343,556.7        455,313.8               563,515.8 24,898.8            6,650.9 26,803.7            16,216.0         116,220.0            152.0 214,795.2     

94 Мîãîéí ãîë ХК 2034859 5,163.3             45,766.9         16,537.7         7,205.6        728.3          1,488.0        150.0           8,000.0         5,615.1          

95 Мîí àæíàé ХХК 2067544 6,000.0             53,346.6         12,173.9         307.0          17,200.0              10,404.1 

96 Мîí дó ëààí òðеéд  ХХК 2554518           29,503.9           2,548.9      1,878,448.4  3,338.6       6,699.3      6,496.2       22,717.7     3,800.0          

97 Мîí Лàà 2045931 67,497.1                 337,767.5 491.3                  6,554.6 2,872.0                 2,807.5 203.5           32,141.4        

98 Мîí пîëèмеò ХХК 2029278 1,238,834.8     97,062.8       3,137,801.3   566.5         3,623.2      23,948.8     169,790.6              208.9  44,552.1      

99 Мîíãîë Àëò МÀК ХХК 2095025      76,001,383.2    12,698,272.9    46,035,785.1 36,689.4       24,987.4      130,314.9     13,373.0          4,832,287.0     6,043,004.3        16,098.0 

100 Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз ХХК 5476372                  10.0 536.5          

101 Мîíãîë ãàзàð ХХК 2027615 50.0               50.0             4,369.4                  84.8  

102 Мîíãîë меòàë мàéíèíã ХХК 5239168 3,000.0             775.2                     112,266.4        7,270.7         1,744.0 1,000.0                        5.0 369.1            

103 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс ХХК 5150884 3,000.0             

104 Мîíãîë цàмõàã ХХК 2848317              1,800.0 80.0                        120.0 

105 Мîíãîë-Àëò ХХК 2024101          6,716.7  781.9         702.3        1,026.5       3,000.0               55.5             246.0  

106 Мîíãîëáîëãàðãеî ХХК 2550245 71,523.1         6,828.6         302,181.5      3,298.8       1,524.8      7,144.0       5,510.6                     8.5  

107 Мîíãîëæ¿юàíьëè ХХК 5051304            20,333.1 37,472.4                   847.5 770.0           

108 Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК 2550466 2,429,919.0     1,505,614.9   2,964,622.2   35,771.0     13,920.0           74,480.0 97,177.0     997.3          156,153.0     115,338.9    

109 Мîíãîëðó дпðîм ХХК 2825627 9,270.1           65,133.4        229.5                   444.6 432.0          8.5             

110 Мîíãîë÷еõмеòàëë ХХК 5051134 20,882.6         6,606.5         132,224.2      181.8                2,130.2 5,644.0       53.7                    3,226.7  

111 Мөíõ íîёí сó âàðãà ХХК 5314577 195.2               46.2            

112 Нîðдâèíд ХХК 5003539 57,715.0           27,933.9         156,853.2        1,077.8       871.9           37,830.0       50.0             13,301.4        

113 Одîд ãîó ëд ХХК 5180252 0.1                   200,356.7       89,413.2        498.5          3,843.2        3,245.6         95,049.2      

114 Оëîâà ХХК 2782944 121.6                  5,704.0 

115 Оëîí îâîîò ãîó ëд ХХК 5099005 4,500.0             29,717.5         2,473,354.5     1,290,686.0   8,133.4        6,983.0       14,295.7       9,170.3         5,496.0           14,151.2        

116 ОНÒРЭ ХХК 2705133                266.2 115.5           

117 Оð÷ëîí îðд ХХК 5152054 218,968.7         332.2           

118 О÷èð-Уíдðàà ХХК 2659603 465,705.4         2,043,075.1                25.9                8.9 655,546.2               2,774.5 

119 Оюó  òîëãîé ХХК 2657457        3,109,649.8  175,762,788.6      117,052.1       26,939.4   1,417,840.1        22,506.4 1,406,632.6              1,391.3   59,617,319.2 22,643.5       

120 Оюó ò ó ëààí ХХК 2678187 51,624.0           1,972.4          840.0           150.0                       938.8 

ГЕГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс
Реãèсòðèéí 

дó ãààð

ТЕГ
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8  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Гààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààмæ 

 Àшèãò мàëòмàëûí 

àшèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó сãàé 

зөâшөөðëèéí 

òөëáөð               

 Уëсûí 

òөсâèéí 

õөðөíãөөð 

õàéãó ó ë 

õèéсýí îðдûí 

íөõөí òөëáөð 

 Нèéãмèéí 

áîëîí ýð¿¿ë 

мýíдèéí 

дààòãàëûí 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíèé 

дàãó ó  Çàсãèéí 

ãàзàðò íîãдîõ 

ãàзðûí òîсíû îðëîãî 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

òó õàéí æèëд 

ãàðûí ¿сýã 

зó ðсàíû 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð 

îëáîðëîëò 

ýõýëсýíèé 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð òó õàéí 

æèëд 

òөâëөð¿¿ëсýí 

сó ðãàëòûí 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí 

íөõцëèéí дàãó ó  

òөâëөð¿¿ëсýí 

òàëáàéí дýí÷èí 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөâëөð¿¿ëсýí 

зàõèðãààíû 

¿éë÷èëãýýíèé 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөëөөëөã÷èéí 

ãàзðûí ¿éë 

àæèëëàãààã дýмæсýí 

òөëáөð 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýíèé 

дàãó ó  õ¿ëýýí 

àâсàí дýмæëýã 

/îðîí íó òàã/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                       1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

81 Кàскеéд мàéíèíã ХХК 8.2               34,855.8            19,927.4         

82 Кîæеãîâь ХХК 339.4            977,716.6           608,101.1       

83 Кîммîд ХХК 474.8                       133,852.2            5,367.3 

84 Кью Жè Экс Мîíãîë ХХК              16.0             18,422.8        227,910.5 

85 Кýé Вè Пè ХХК 14.0             20,341.9            19,873.7         

86 Лîíшýíдà ХХК 126,352.5           8,205.9           

87 Лó ò÷ó ëó ó  ХХК 157,762.5      3,648.9              76,735.4         107,094.8       

88 М Сè Эс пеòðî мîíãîëèà ХХК 4,834.8           126,000.0        97,725.0           81,906.6          39,090.0                 82,182.0        

89 Мàãíàé òðеéд  ХХК     1,779,052.2  30,010.0            386,337.8             6,254.9              6,279.6            9,836.8                    6,279.6  

90 Мàðкî пîëî ХХК 161.0            47,524.9            162,107.5       

91 МГМК ХХК

92 МЕС ХХК 119,797.8       

93 Мî Эí Кî ХХК        19,697.0            453,020.5 605,162.3      

94 Мîãîéí ãîë ХК 194.9                             667.9 757.7             34,380.2         

95 Мîí àæíàé ХХК 418.0                 11,181.3         

96 Мîí дó ëààí òðеéд  ХХК            16,711.2        431,241.2  

97 Мîí Лàà       130,257.1             21,846.8          35,408.8 

98 Мîí пîëèмеò ХХК 182.0          31,907.7           269,669.5      

99 Мîíãîë Àëò МÀК ХХК 8,246,051.3              168,217.3      2,754,016.9 

100 Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз ХХК 206,546.1           27,204.4         

101 Мîíãîë ãàзàð ХХК 10,123.1           157,448.5      

102 Мîíãîë меòàë мàéíèíã ХХК 76,648.2       6,800.1              55,750.9         

103 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс ХХК 186,222.0           13,782.3         

104 Мîíãîë цàмõàã ХХК 7.0                          245,860.6 

105 Мîíãîë-Àëò ХХК 10.6                            298.5          20,449.6  

106 Мîíãîëáîëãàðãеî ХХК 20,395.7           116,236.8      

107 Мîíãîëæ¿юàíьëè ХХК          5,277.5               2,025.2          62,909.4 17,915.6         

108 Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК 4,451.2         122,393.8    219,746.1         2,777,676.9   

109 Мîíãîëðó дпðîм ХХК 8,866.5       13,305.3           51,952.5       16,980.9       

110 Мîíãîë÷еõмеòàëë ХХК 4,595.3       6,817.9            74,837.6       

111 Мөíõ íîёí сó âàðãà ХХК 432,394.8                    22,700.0 

112 Нîðдâèíд ХХК 9,079.6         1,016.4              33,824.7         

113 Одîд ãîó ëд ХХК 1,702.0       31,660.0           124,448.1       

114 Оëîâà ХХК              29.5             14,802.9          81,139.0 3,470.4           

115 Оëîí îâîîò ãîó ëд ХХК 35.2             137,290.5           520,785.8       

116 ОНÒРЭ ХХК 1,416,767.5        

117 Оð÷ëîí îðд ХХК 98,863.9            2,526.8           

118 О÷èð-Уíдðàà ХХК 1,820.4         3,425.5              84,500.0         

119 Оюó  òîëãîé ХХК       132,480.8 288,822.4           9,000,000.0     

120 Оюó ò ó ëààí ХХК              22.2 12,322.2            36,599.8         

ГЕГ ГТГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс

АМГ, ЦЭГ
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9  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/îðîí íó òãèéí 

òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/îðîí íó òàã/ 

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ  

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Òөðèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 Оðîí íó òãèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 ХО-òûí ãýðýýíèé 

дàãó ó  òөëсөí 

ó ðьд÷èëãàà 

òөëáөð 

 ÀÀН-ýýс ÿàм, 

àãеíòëàã 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс 

àéмàãò 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс сó м, 

д¿¿ðýãò  

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàд 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 Бàéãàëь 

õàмãààëàõ 

зàðдëûí 50 

õó âèéã òó сãàé 

дàíсàíд 

шèëæ¿¿ëсýí 

д¿í 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

81 Кàскеéд мàéíèíã ХХК 10,243.7        8,000.0                   369,777.1 

82 Кîæеãîâь ХХК 56,743.4          109,037.5               51,425.3          8,943.0 29,317.2                 59,898.4        1,984,124.7 

83 Кîммîд ХХК 300.0            200.0                    6,637.6           3,743.0           450,934.8 

84 Кью Жè Экс Мîíãîë ХХК             6,739.2          5,770.5             500.0 1,700.0                    269,714.2 

85 Кýé Вè Пè ХХК 561.6                       1,416.7 100.0                        74,400.6 

86 Лîíшýíдà ХХК 374.3                         500.0           136,485.3 

87 Лó ò÷ó ëó ó  ХХК 92,467.4          900.0            19,343.8        21,400.0        25,000.0                1,444,816.2 

88 М Сè Эс пеòðî мîíãîëèà ХХК        16,364.2           448,102.6 

89 Мàãíàé òðеéд  ХХК          2,500.0      36,474,348.7 

90 Мàðкî пîëî ХХК 19,576.4                31,000.0 2,665.0                 2,161,531.1 

91 МГМК ХХК                     -   

92 МЕС ХХК           262,493.4 

93 Мî Эí Кî ХХК 175,667.0              155,442.0 400.0                 21,153.9 144.9                12,660.8         22,990.0       258,123.0 66,442.0              3,559,026.3 

94 Мîãîéí ãîë ХК 1,684.8                     4,453.0 1,250.0                 2,115.5              500.0          1,000.0           137,658.9 

95 Мîí àæíàé ХХК 3,960.0          3,250.0        1,150.0                   3,000.0          2,000.0           124,390.9 

96 Мîí дó ëààí òðеéд  ХХК 500.0           12,947.7              42,254.0         15,700.0         2,472,907.1 

97 Мîí Лàà 9,340.8                   5,000.0 2,000.0                    654,188.4 

98 Мîí пîëèмеò ХХК          10,856.1  3,253.4                 3,258.8        10,000.0        301,600.0        5,347,116.5 

99 Мîíãîë Àëò МÀК ХХК           95,594.4         12,178.0        100,000.0    1,287,255.0           9,050.0     158,504,558.1 

100 Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз ХХК           1,000.0           235,297.0 

101 Мîíãîë ãàзàð ХХК 119,400.0               291,525.8 

102 Мîíãîë меòàë мàéíèíã ХХК 1,058.4                     3,248.0          1,000.0         22,000.0           292,936.0 

103 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс ХХК           1,404.0          4,700.0           5,000.0              718.0           214,826.3 

104 Мîíãîë цàмõàã ХХК 3,250.0                   1,100.0           252,217.6 

105 Мîíãîë-Àëò ХХК 4,709.7                   37,997.3 

106 Мîíãîëáîëãàðãеî ХХК 26,574.7       4,621.0                26,720.1          10,000.0         2,100.0            604,668.2 

107 Мîíãîëæ¿юàíьëè ХХК 7,641.0                          31.0 1,200.0         6,614.4         1,000.0                    164,037.1 

108 Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК 11,577.6        3,092.0                   3,400.5 97,970.0                7,000.0 74,222.5        43,235.0            10,758,758.9 

109 Мîíãîëðó дпðîм ХХК 6,034.3          6,034.3         2,780.7        94.0            500.0           500.0                    182,566.6 

110 Мîíãîë÷еõмеòàëë ХХК 12,384.7       1,664.2     1,150.0                   272,399.4 

111 Мөíõ íîёí сó âàðãà ХХК             6,739.2          2,722.5          9,000.0           473,797.9 

112 Нîðдâèíд ХХК 23,673.6          500.0             127.2                   5,524.3 5,651.5         6,000.0                      200.0 15,000.0                   396,230.5 

113 Одîд ãîó ëд ХХК           19,926.6          1,232.8        123,800.0         57,870.0           753,046.0 

114 Оëîâà ХХК 2,583.8          1,250.0                   109,101.2 

115 Оëîí îâîîò ãîó ëд ХХК             3,369.6 11,667.0        37,328.3                17,300.0        4,584,264.0 

116 ОНÒРЭ ХХК         45,400.0        1,462,549.2 

117 Оð÷ëîí îðд ХХК 16,171.7                 4,500.0           341,363.3 

118 О÷èð-Уíдðàà ХХК        3,256,881.9 

119 Оюó  òîëãîé ХХК       2,652,311.8 6,339,332.0           28,850.0       509,551.0 6,474.5        125,345,000.0     10,196,942.3        806,737.7       998,315.4        352,738.0 193,445.0           398,355,763.9 

120 Оюó ò ó ëààí ХХК 5,961.6                     2,634.8           1,000.0           114,065.8 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Кîмпàíèéí íýðс



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

10  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нýмýãдсýí 

өðòãèéí àëáàí 

òàòâàð 

 Àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð áîëîí 

íýмýëò òөëáөð 

 Çàðèм 

á¿òýýãдýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

өсөëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õөдëөõ 

õөðөíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/               

 Àâòîòýýâýð, 

өөðөө ÿâàã÷ 

õýðýãсëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/ 

 Гàзðûí 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Ус, ðàшààí 

àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Оéãîîс 

õýðýãëýýíèé 

мîд, ò¿ëýý 

áýëòãýæ, 

àшèãëàсíû 

òөëáөð 

 Ò¿ãýýмýë 

òàðõàцòàé àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Àшèãò 

мàëòмàëààс 

áó сàд áàéãàëèéí 

áàÿëàã àшèãëàõ 

зөâшөөðëèéí 

õó ðààмæ 

 Бó сàд  

 Àãààðûí 

áîõèðдëûí 

òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé 

îíцãîé àëáàí 

òàòâàð 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

121 Өðмөí-Уó ë ХХК 2617749 243,256.3         9,743.6          794,524.4        624.0           1,975.8       12,272.0       9,840.0         3.5               4,639.8          

122 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë ХХК 5198429            84,320.3 

123 Пеíèíсó ëàмàéíèíã ХХК 5149703

124 Пеòðî мàòàд ХХК 2867095 163,767.3         71.1               463.8          3,028.4        1,735.6         5.0               24,091.4        

125 Пеòðîкîàë ХХК 5155827           4,803.4 5,840.0           1,100.0        820.0                  5,724.0 1,911.5          

126 Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК 2075385                    5.0 361,437.9       5,170.3              7,039.1 50.0             60,909.5       2,000.0                    1,669.1 186,461.3      

127 Пèáîдè âèíсâеé ðесîðсез ХХК 5170672 55,107.6         149.4           13,380.5    5,104.0                3,986.5 81.8            

128 Рýдõèë Мîíãîëèà ХХК 5068827                774.1 117,363.6               5,031.5 7,292.2        2,460.9         60,457.5       

129 Рýмеò ХХК 5268451         712,082.9 

130 Сàмòàí мîðес ХХК 5143926              8,715.2           4,809.7 148.5        5.0             1,755.7        

131 Сàíсàðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë ХХК 5036933 218.5                         360.6          4,538.4        16,305.5 

132 Сàó сãîáè сýíдс ХХК 5084555 12,727,781.5     1,509,804.6       35,878,876.9 112,366.7           14,383.9 121,161.4            11,796.8 44,521.2          4,210,836.5         706,527.1 

133 Сеíòеððà ãîó ëд мîíãîëèà ХХК 2108291 3,624,856.2              61,805.1        5,211.1        23,730.9          3,412.0            228.0           3,496.8 

134 Сè Ө¿ Эé Эë ХХК 5261198              3,314.4        10,000.0 

135 Сè Сè И Эм ХХК 5460093

136 Сè Сè Эм ХХК 5044804                5.0 

137 Сè Эм Кýé Àé ХХК 5288703              3,856.3          74,149.0 339.0          432.0           

138 Сèí÷è-Оéë ХХК 2588617 6,439.1             47,620.7         1,262.0        1,391.4       432.0           6,938.3          

139 Сîд ãàзàð ХХК 5031974              4,116.1 5,137.0         348.2        797.7                          8.5 2,446.1        

140 Сîíîð òðеéд ХХК 2590565            91,940.1          37,711.6         182,020.6        11,184.8           436.1         8,496.0            848.6 

141 Òààц мөðөí ХХК 5113075              5,946.1         135,493.4           712.5 11,020.8       22,338.9       

142 Òàâàíòîëãîé ХХК 2016656      33,000,000.0 23,249,663.9   69,565,000.0   18,000.0       3,948.0       34,904.0       3,150.0         1,550.0              6,100,326.2 18,887.5        

143 Òàéшýí деâеëîпмеíò ХХК 2777223 360.9               25,462.8 2,817.7     

144 Òеððà-Эíеðæè ХХК 5430682 67.5                 4,000.0         

145 Òефèс Мàéíèíã ХХК 2807459 50,452.0                    13,664.2 6,506.7          

146 Òè Бè И ХХК 5144108 163,955.6         231,165.7       387.3          320.0           35,660.0        

147 Òèеíæèíсàíæî ХХК 5260183 8,857.1             286,462.5       14,406.3                 456.0 136,410.7      

148 Òөãðөã íó ó ðûí ýíеðæè ХХК 2873575 400.7              524.0         228.3        18,033.6     24,100.0     400.7            

149 Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã ХХК

5157846 2,836.7           

150 Òýí õó í ХХК 2839717 92,195.4         161,166.1        4,559.4               1,246.0 2,980.0        13,266.0                  800.0 250.0                         238.2 43,902.5        

151 Òýíãðè òеððà ðесó ðс ХХК 5321611 40.0                 

152 Уëзãîë ХХК 2344343           3,137.4 199,024.8      1,605.8       411.0        2,076.8       14,240.6     94.0           67.3           787.6            

153 ¯¿ðòãîó ëд ХХК 2766868 29,746.2         1,271.7       9,500.0        2,000.0         88.3             

154 Хàíãàд ýкспëîðýшí ХХК 2887134 243,561.4        2,621.5       1,870.4      151,067.3   448.2          3,437.7   6,406.6        

155 Хàíшèæèð ХХК 2608758 10,000.0         79,445.8                  512.7 2,400.0       3,382.5       

156 Хàðòàðâàãàòàé ХК 2001454 14,872.8                  39,653.1         7,167.1 586.3          583.0           400.0           28.0         7,800.0          

157 Хеðà Иíâесòмеíò ХХК 2787687 2,374.8             556,291.4              1,226.9              37.1 859,244.9      

158 Хîс õàс ХХК 2100231                  15.0           2,456.1             16.0        12,000.0          3,000.0 

159 Хîòãîð ХХК 2661128 13,888.9         43,441.7       35,835.2                   612.0 434.1        5,866.8       60.0           89.0           

160 Хîòãîð шàíàãà ХХК 2662647 8632.3 17869.9 1,246.3                  2,486.0         1,814.9              40.0          2,926.0           8,509.4 

ГЕГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс
Реãèсòðèéí 

дó ãààð

ТЕГ
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11  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Гààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààмæ 

 Àшèãò мàëòмàëûí 

àшèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó сãàé 

зөâшөөðëèéí 

òөëáөð               

 Уëсûí 

òөсâèéí 

õөðөíãөөð 

õàéãó ó ë 

õèéсýí îðдûí 

íөõөí òөëáөð 

 Нèéãмèéí 

áîëîí ýð¿¿ë 

мýíдèéí 

дààòãàëûí 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíèé 

дàãó ó  Çàсãèéí 

ãàзàðò íîãдîõ 

ãàзðûí òîсíû îðëîãî 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

òó õàéí æèëд 

ãàðûí ¿сýã 

зó ðсàíû 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð 

îëáîðëîëò 

ýõýëсýíèé 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð òó õàéí 

æèëд 

òөâëөð¿¿ëсýí 

сó ðãàëòûí 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí 

íөõцëèéí дàãó ó  

òөâëөð¿¿ëсýí 

òàëáàéí дýí÷èí 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөâëөð¿¿ëсýí 

зàõèðãààíû 

¿éë÷èëãýýíèé 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөëөөëөã÷èéí 

ãàзðûí ¿éë 

àæèëëàãààã дýмæсýí 

òөëáөð 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýíèé 

дàãó ó  õ¿ëýýí 

àâсàí дýмæëýã 

/îðîí íó òàã/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                       1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

121 Өðмөí-Уó ë ХХК 67.4             8,153.9              149,275.9       

122 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë ХХК 892,682.6           

123 Пеíèíсó ëàмàéíèíã ХХК             32,354.5 2,378.7           

124 Пеòðî мàòàд ХХК 1,235.6         352,047.4       37,133.4           128,025.4        6,188.9                   

125 Пеòðîкîàë ХХК                8.2               2,396.5          21,171.5 7,096.0           

126 Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК 33,974.3                534,305.1           54,590,677.7           257,902.2         276,101.0                137,916.1 

127 Пèáîдè âèíсâеé ðесîðсез ХХК 57.2             928,592.4         281,174.2      

128 Рýдõèë Мîíãîëèà ХХК        15,000.0 35,783.6            152,679.1       

129 Рýмеò ХХК 9,625.1              

130 Сàмòàí мîðес ХХК 20.2            206,242.3         19,758.4       

131 Сàíсàðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë ХХК 673.2             1,743.3         15,174.1                    90,836.9         116,874.3                128,878.0 19,481.6        

132 Сàó сãîáè сýíдс ХХК 4,634,219.5   1,080,810.0        2,852,234.5     

133 Сеíòеððà ãîó ëд мîíãîëèà ХХК             290.2 225,563.3         251,516.0      

134 Сè Ө¿ Эé Эë ХХК        31,009.5 30,061.0            

135 Сè Сè И Эм ХХК 130,740.9           

136 Сè Сè Эм ХХК 529,977.6           330.0             

137 Сè Эм Кýé Àé ХХК 9,009.6                       1,080.6          24,255.0          39,385.7 

138 Сèí÷è-Оéë ХХК 370,887.7       146.0            480.8                 21,070.2         

139 Сîд ãàзàð ХХК 24.6                         92,725.5 11,069.7       

140 Сîíîð òðеéд ХХК               3,237.7 15,716.2       

141 Òààц мөðөí ХХК

142 Òàâàíòîëãîé ХХК 1,445,056.2   1,055.1              458,000.0       

143 Òàéшýí деâеëîпмеíò ХХК 8,152.4                       3,184.1 

144 Òеððà-Эíеðæè ХХК 364,827.2           71,174.1         

145 Òефèс Мàéíèíã ХХК 52.6             817,070.5           159,363.6       

146 Òè Бè И ХХК 14.0             3,688.7              22,263.2         

147 Òèеíæèíсàíæî ХХК 426.4            

148 Òөãðөã íó ó ðûí ýíеðæè ХХК 7,208.1                       44,091.0 

149 Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã ХХК

              2,118.5 6,500.7           

150 Òýí õó í ХХК 132.0            6,742.6              244,111.1       

151 Òýíãðè òеððà ðесó ðс ХХК 450,241.2           

152 Уëзãîë ХХК 28.4             6,472.5              15,080.7       

153 ¯¿ðòãîó ëд ХХК 24,817.4            24,486.7         

154 Хàíãàд ýкспëîðýшí ХХК 7.0             196,876.5         19,381.7       614,128.5      

155 Хàíшèæèð ХХК 19,384.4            16,720.6       

156 Хàðòàðâàãàòàé ХК 16,713.8           16,937.8       

157 Хеðà Иíâесòмеíò ХХК 1,687.2                           37.0 28,547.5         

158 Хîс õàс ХХК             29,488.2            4,593.6 

159 Хîòãîð ХХК 730.8               38,456.2       

160 Хîòãîð шàíàãà ХХК                7.0 19,381.7                     30,622.0          63,099.5 

ГЕГ ГТГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс

АМГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/îðîí íó òãèéí 

òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/îðîí íó òàã/ 

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ  

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Òөðèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 Оðîí íó òãèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 ХО-òûí ãýðýýíèé 

дàãó ó  òөëсөí 

ó ðьд÷èëãàà 

òөëáөð 

 ÀÀН-ýýс ÿàм, 

àãеíòëàã 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс 

àéмàãò 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс сó м, 

д¿¿ðýãò  

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàд 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 Бàéãàëь 

õàмãààëàõ 

зàðдëûí 50 

õó âèéã òó сãàé 

дàíсàíд 

шèëæ¿¿ëсýí 

д¿í 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

121 Өðмөí-Уó ë ХХК 8,799.0         8,000.0          155,942.6             1,407,118.2 

122 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë ХХК 293.0                       1,140.2          19,800.0           998,236.1 

123 Пеíèíсó ëàмàéíèíã ХХК           1,000.0          4,203.1             400.0            40,336.3 

124 Пеòðî мàòàд ХХК 153,742.3        1,661.9          254.0         19,894.7              38,900.7 390.4                  21,793.0         23,676.7 24,219.2                1,002,326.2 

125 Пеòðîкîàë ХХК             150.0 8,100.0                   59,121.1 

126 Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК 2,252,584.4              39,477.8       112,586.5        145,781.9         48,913.6      59,054,962.8 

127 Пèáîдè âèíсâеé ðесîðсез ХХК 6,739.2          500.0                   53,065.6             161.1          6,317.9         10,000.0         1,364,417.4 

128 Рýдõèë Мîíãîëèà ХХК             7,124.2 8,419.2          213.6                   2,533.4          5,123.7        102,800.0       109,701.8         10,000.0           642,758.4 

129 Рýмеò ХХК 921.4                      722,629.4 

130 Сàмòàí мîðес ХХК 389.1           20.0         70.0          12,736.3      1,260.0                    500.0          2,500.0             900.0            259,830.4 

131 Сàíсàðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë ХХК           25,403.7 102.2             1,213.0                  2,000.0           423,803.3 

132 Сàó сãîáè сýíдс ХХК         110,810.2 293.6             3,200.0       10,231.9              83,006.8 155.0           1,781.6                37,537.5         20,000.0       577,695.8 125,745.0            64,875,778.0 

133 Сеíòеððà ãîó ëд мîíãîëèà ХХК             1,620.0 60,255.7           25,444.2         25,280.0         19,490.5           1,625.0        4,333,825.0 

134 Сè Ө¿ Эé Эë ХХК 1,850.0                  44,750.0           120,984.9 

135 Сè Сè И Эм ХХК          5,000.0              200.0           135,940.9 

136 Сè Сè Эм ХХК 200.0             1,400.0                   531,912.6 

137 Сè Эм Кýé Àé ХХК 29,073.6          296.9                      181,877.7 

138 Сèí÷è-Оéë ХХК 3,705.6          700.0                        500.0           461,573.8 

139 Сîд ãàзàð ХХК           4,034.6 20,000.0                   100.0          1,705.0           1,502.1           144,015.1 

140 Сîíîð òðеéд ХХК 7,172.2                  3,250.0          2,385.6          1,000.0           4,961.0           370,360.5 

141 Òààц мөðөí ХХК 1,785.8                 15,000.0           1,600.0           193,897.5 

142 Òàâàíòîëãîé ХХК           95,040.0 1,418.0          34,917,093.0         22,500.0     168,935,591.9 

143 Òàéшýí деâеëîпмеíò ХХК 3,369.6          200.0                 1,166.8          1,961.9           4,000.0          4,800.0           6,500.0            61,976.2 

144 Òеððà-Эíеðæè ХХК 6,312.9                 40,899.8              200.0           487,481.5 

145 Òефèс Мàéíèíã ХХК             3,369.6         48,508.3 3,900.0                 1,102,887.5 

146 Òè Бè И ХХК 1,500.0          2,150.0                   461,104.5 

147 Òèеíæèíсàíæî ХХК           24,105.6             632.5           471,757.1 

148 Òөãðөã íó ó ðûí ýíеðæè ХХК 215.0                        300.0           1,300.0 4,625.0                   101,426.4 

149 Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã ХХК

7,581.6            100.0                         850.0            19,987.5 

150 Òýí õó í ХХК         145,670.6 210,384.0              9,881.5 1,408.7                 9,531.4        10,100.0           4,000.0          9,300.0           4,500.0 7,500.0                    983,865.5 

151 Òýíãðè òеððà ðесó ðс ХХК 31,300.0                 7,550.0 6,365.0                   495,496.2 

152 Уëзãîë ХХК 1,000.0          10,157.4             6,942.0           261,126.3 

153 ¯¿ðòãîó ëд ХХК 77.2            1,144.1         20.0             1,575.0                     94,726.6 

154 Хàíãàд ýкспëîðýшí ХХК 8,174.1          3,437.6                  5,354.7         63,000.0         40,952.8        15,000.0  30,080.0              1,405,806.0 

155 Хàíшèæèð ХХК 9,983.0        1,900.0                30,000.0           173,729.0 

156 Хàðòàðâàãàòàé ХК           5,652.1         27,000.0          8,428.0              500.0           146,322.0 

157 Хеðà Иíâесòмеíò ХХК        1,449,446.8 

158 Хîс õàс ХХК           2,893.2            54,462.1 

159 Хîòãîð ХХК              200.0          200.0         3,250.0         12,820.0              675.0           156,559.7 

160 Хîòãîð шàíàãà ХХК              500.0          1,675.4             500.0           159,310.4 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Кîмпàíèéí íýðс
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13  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нýмýãдсýí 

өðòãèéí àëáàí 

òàòâàð 

 Àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð áîëîí 

íýмýëò òөëáөð 

 Çàðèм 

á¿òýýãдýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

өсөëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õөдëөõ 

õөðөíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/               

 Àâòîòýýâýð, 

өөðөө ÿâàã÷ 

õýðýãсëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/îðîí íó òàã/ 

 Гàзðûí 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Ус, ðàшààí 

àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Оéãîîс 

õýðýãëýýíèé 

мîд, ò¿ëýý 

áýëòãýæ, 

àшèãëàсíû 

òөëáөð 

 Ò¿ãýýмýë 

òàðõàцòàé àшèãò 

мàëòмàëûí 

íөөц àшèãëàсíû 

òөëáөð /îðîí 

íó òàã/ 

 Àшèãò 

мàëòмàëààс 

áó сàд áàéãàëèéí 

áàÿëàã àшèãëàõ 

зөâшөөðëèéí 

õó ðààмæ 

 Бó сàд  

 Àãààðûí 

áîõèðдëûí 

òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé 

îíцãîé àëáàí 

òàòâàð 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

161 Хîòó  ХХК 2763788 36,312.1         10,900.5       114,806.5      2,141.0       888.1        6,096.0       6,350.0       60.0           

162 Хó àдè кó îíез ХХК 5232538 385,588.1        526,947.4     1,566.4                   57.0 25,451.1      

163 Х¿дýí ХХК 2643227

164 Хó íàíæèíëýí ХХК 2881934 1,528.0      424.0         114.0          

165 Хó ðàé ХХК 2019086 6,567.4         119,201.3      18,864.6             2,765.1 1,326.0      5,299.2       4,440.4       112.5          3,127.3        

166 Хó ðãàòàé õàéðõàí ХХК 5104424            33,681.3 2,404.8          252.9          28.0             14,684.5                  387.5                7.0 1,145.1          

167 Х¿ðýý дýë ХХК 2697734 55,209.2         13,504.3                 104.0 9.5             

168 Х¿сëýмæ ХХК 2872722 2,100.0           38,088.6        615.5        895.0         2,500.0                    35.6 

169 Хýðëýí ýíеðãî ХХК 2871114 2,927.0           46,138.7        

170 Цàéðòмèíеðàë ХХК 2548747 13,065,810.7   464,178.2     7,639,323.8   196,158.3   2,052.0      4,833.5       50,499.0     96.0                150.1           212,454.8     

171 Цýâдýã ХХК 2587025                983.9 128965.6          9,998.8           811.1         4,704.0 7193.7              83.0 

172 Чèíãèсèéí õàð àëò ХХК 5031869 4,898.2         34,705.2        1,240.5      1,335.0       125.0          4,248.1       2,332.0          

173 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò ХХК 2697947        4,141,114.3     2,629,287.4 6,521,529.6   28,781.7     47,217.5            8,613.6 3,051.0       1,066.5             834,694.4 

174 Шàíëó í ХХК 2784904                300.0 128,334.1     725,572.6      13,931.0     735.5        6,105.0       10,500.0     1,204.2   60.8           57,795.2      

175 Шàð íàðсò ХХК 2618621 59,945.1         20,472.6       247,275.0      1,510.0      9,630.9        2,476.3       

176 Шàðûí ãîë ХК 2050374          277,560.5        456,195.8 277,213.1      19,085.9     2,204.5      38,772.2     35,745.0     101,235.0    5,400.8          

177 Шèâýý îâîî ХК 2004879              9,221.8 528,908.6             548,230.8 64,321.8     1,472.0      818.8         181,972.6    142.2          87,214.4        

178 Шèæèð àëò ХХК 2072947          804,985.0        104,104.0      1,408,479.0        10,355.1 2,684.7      14,546.7     251,000.6    126.8                  26,013.6 

179 Шèíь Шèíь ХХК 2830213 3,227,784.7            657,340.2 6,721,405.4   50.0           1,909.7      1,753.8       76,201.5     2,620.0          394.6                312,832.7 

180 Шèíý Иëèîí Нýí Юàíь ХХК 5250862 1,661.5           27,254.0       98,297.7    

181 Шèíý шèâýý ХХК 2858096 57,748.5         78,796.2                 681.9 150.0           23,776.0      

182 Шýéмàí ХХК 5155436 383.3                    246.7 

183 Эæáàëеé ХХК 5315603                    1.0 17,565.9       1,485.0      3,000.0       8,258.7        

184 Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК 5244676 292.5        

185 Эм Àð Сè Эм Жè Эë ХХК 5402166 98,792.0         20,185.0       40.2          9,611.9        

186 Эм Пè Эé÷ Сè Эë ХХК 5137977                200.0        456,076.5       17,365.2       217,179.3 

187 Эм Сè Òè Òè ХХК 5015243 100.0              125,568.7     34,340.1        780.6                9,269.5          1,067.5 59,794.6      

188 Эмýýëò мàéíз ХХК 2776804                  50.0 25,346.4       5,984.9       480.5        23,620.8     839.8          68.3           

189 Эí Пè Àé ХХК 5066417 580.8        

190 Эíеðæè ðесó ðс ХХК 2887746 28,428,393.4         4,182,673.3    35,300,957.0        79,471.0        4,085.0      229,324.0    3,503,840.3     1,991,473.6 

191 Эðâýí õ¿дýð ХХК 5069068          295,323.6          58,075.5 848.5        602.8                  30,000.0           5,725.3 

192 Эðдýíý æàс ХХК 2715619 368.2        469.0                          5.0 

193 Эðдýíýс МГЛ ХК 5124913 736.1        11.8           

194 Эðдýíýс òàâàí òîëãîé ХК 5435528 39,761.2              2,644,002.1 50,360.8     216.0          

195 Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2074192    111,197,780.1    19,011,091.6   272,945,212.1  54,421,277.7 2,520,000.0 49,481.2    9,793,044.2 1,767,000.0 2,726.0           7,345,355.1      923,635.6 

196 Эðдýс õîëдèíã ХХК 2655772 42,668.3       5,963.6      134.2          388.1          20,159.6      3,330.0       

197 Эðýë ХХК 2027194        879,187.3        45,929.9       10,727.3        75,159.8          1,444.1          60.0            507.3       228,505.2 

198 Эс Бè Эф ХХК 5184851 2,189.7          226,800.4        794.8          2,352.0        6,918.1         1,042.7          

199 Эф Эм Àé ХХК 5209552              3,830.0 

200 Эýðмýë ХХК 2075768            33,577.7 203,532.1     26,046.8     167.0        17.0           5,743.5        

Нийт 321,796,637.3   291,453,384.9 541,338,189.4  55,766,335.8 4,154,298.0  684,762.9    13,152,941.4 3,757,177.9   1,281.5        2,107,314.6     172.8                 10,547.6   19,085,083.6 90,064,063.3  9,455,384.5   

д/д Кîмпàíèéí íýðс
Реãèсòðèéí 

дó ãààð

ТЕГ ГЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáеíзèí, 

дèзеëèéí 

ò¿ëшíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Гààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààмæ 

 Àшèãò мàëòмàëûí 

àшèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó сãàé 

зөâшөөðëèéí 

òөëáөð               

 Уëсûí 

òөсâèéí 

õөðөíãөөð 

õàéãó ó ë 

õèéсýí îðдûí 

íөõөí òөëáөð 

 Нèéãмèéí 

áîëîí ýð¿¿ë 

мýíдèéí 

дààòãàëûí 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíèé 

дàãó ó  Çàсãèéí 

ãàзàðò íîãдîõ 

ãàзðûí òîсíû îðëîãî 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

òó õàéí æèëд 

ãàðûí ¿сýã 

зó ðсàíû 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð 

îëáîðëîëò 

ýõýëсýíèé 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýãýýð òó õàéí 

æèëд 

òөâëөð¿¿ëсýí 

сó ðãàëòûí 

ó ðàмшó ó ëàë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí 

íөõцëèéí дàãó ó  

òөâëөð¿¿ëсýí 

òàëáàéí дýí÷èí 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөâëөð¿¿ëсýí 

зàõèðãààíû 

¿éë÷èëãýýíèé 

шèмòãýë 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ ãýðýýíд 

зààсàí íөõцëèéí 

дàãó ó  òөëөөëөã÷èéí 

ãàзðûí ¿éë 

àæèëëàãààã дýмæсýí 

òөëáөð 

 Б¿òýýãдýõ¿¿í 

õó âààõ 

ãýðýýíèé 

дàãó ó  õ¿ëýýí 

àâсàí дýмæëýã 

/îðîí íó òàã/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                       1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

161 Хîòó  ХХК 5,904.7            16,782.1       

162 Хó àдè кó îíез ХХК 84.0            2,572.5            85,418.9       

163 Х¿дýí ХХК 323.2                 

164 Хó íàíæèíëýí ХХК 5,258.9              6,700.0         

165 Хó ðàé ХХК              69.6 10,439.0           41,465.3       

166 Хó ðãàòàé õàéðõàí ХХК 41.0             71,495.3            122,725.9       

167 Х¿ðýý дýë ХХК 52,077.4      2,760.3            11,038.6       

168 Х¿сëýмæ ХХК                7.0 10,408.6           

169 Хýðëýí ýíеðãî ХХК 5,326.7         547.4               16,660.3       3,714.0         

170 Цàéðòмèíеðàë ХХК 214.0            3,727.6                   15,524.5 445,661.9      

171 Цýâдýã ХХК               9,921.7           6,097.5 38709.4

172 Чèíãèсèéí õàð àëò ХХК 16,882.8       1,641.9            22,689.5       

173 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò ХХК 2,664,619.8        253,314.2 

174 Шàíëó í ХХК 3,198.4       27,441.3           33,754.5       

175 Шàð íàðсò ХХК 43.2            17,191.3           32,800.0       

176 Шàðûí ãîë ХК 12,714.5           50,620.3       578,003.1      

177 Шèâýý îâîî ХК 338.6          617.7               39,512.2         903,037.0      

178 Шèæèð àëò ХХК 103.0                 508,603.0 

179 Шèíь Шèíь ХХК 32,985.8      6,086.1            149,626.0     295,135.6      

180 Шèíý Иëèîí Нýí Юàíь ХХК 93,491.3           12,992.5       

181 Шèíý шèâýý ХХК 86.6                        144,966.4 235,478.4      

182 Шýéмàí ХХК 388.0          78,880.3                  64,461.5           65,018.4 45,123.0               12,317.6       

183 Эæáàëеé ХХК 399.0          49,109.6                  155,292.1 

184 Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК 1,594.1                 147,650.4            86,129.4           21,136.2                 36,912.6         50,050.0 

185 Эм Àð Сè Эм Жè Эë ХХК 22.2            17,912.2           127,054.8      

186 Эм Пè Эé÷ Сè Эë ХХК             291.0            689,929.1          58,574.1 

187 Эм Сè Òè Òè ХХК 2,555.2       7,534.1            21,163.0       48,971.9       

188 Эмýýëò мàéíз ХХК            204,663.6 77,116.9       

189 Эí Пè Àé ХХК          16,079.7            97,325.3           25,389.1                  64,439.0         62,894.5 

190 Эíеðæè ðесó ðс ХХК    6,393,932.0             18,625.0      1,114,761.6 

191 Эðâýí õ¿дýð ХХК               1,469.5 7,975.0         

192 Эðдýíý æàс ХХК 193,629.3         32,499.0       

193 Эðдýíýс МГЛ ХК 419,307.6         184,648.5      

194 Эðдýíýс òàâàí òîëãîé ХК       421,220.1             35,757.8        468,201.9 

195 Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК          54,059.8       586,090.0            615,387.1 20,122,560.2 

196 Эðдýс õîëдèíã ХХК 76.2            7,119.0            172,688.1      

197 Эðýë ХХК          1,106.6             11,404.8           6,511.4        690,959.7 

198 Эс Бè Эф ХХК 16.4             3,345.3              38,652.3         

199 Эф Эм Àé ХХК 51,654.5            

200 Эýðмýë ХХК 185.2          45.0                 3,453.3         

Нийт 2,250,013.7     30,631,220.4 20,818,165.1      919,995.5       66,011,966.5   78,351,725.3          279,905.3        -               1,475,714.9       1,116,234.8     285,982.6              943,095.8               435,050.8       

ГЕГ ГТГ

д/д Кîмпàíèéí íýðс

АМГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У - Засгийн газрын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар)

 

Хавсралт Т- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Гàдààдûí 

мýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òөëáөð 

/îðîí íó òãèéí 

òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/ó ëсûí òөсөâ / 

 Òîðãó ó ëь 

/îðîí íó òàã/ 

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ  

 Яàм, òөðèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

òýмдýãòèéí 

õó ðààмæ 

 Нó òãèéí 

зàõèðãààíû 

áàéãó ó ëëàãàд 

òөëсөí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õөëс 

 Òөðèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 Оðîí íó òãèéí 

өм÷èéí íîãдîë 

àшèã 

 ХО-òûí ãýðýýíèé 

дàãó ó  òөëсөí 

ó ðьд÷èëãàà 

òөëáөð 

 ÀÀН-ýýс ÿàм, 

àãеíòëàã 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс 

àéмàãò 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс сó м, 

д¿¿ðýãò  

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 ÀÀН-ýýс îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàд 

¿з¿¿ëсýí 

мөíãөí áà 

мөíãөí áó с 

дýмæëýã 

 Бàéãàëь 

õàмãààëàõ 

зàðдëûí 50 

õó âèéã òó сãàé 

дàíсàíд 

шèëæ¿¿ëсýí 

д¿í 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

161 Хîòó  ХХК 15,408.3              1,000.0 2,711.6                 10,000.0           229,360.9 

162 Хó àдè кó îíез ХХК 97,328.9          7,292.5          96.3                  14,221.8        1,146,624.9 

163 Х¿дýí ХХК                 323.2 

164 Хó íàíæèíëýí ХХК 40,238.6        142.4             250.0        75.0          5,652.6                  5,000.0            65,383.5 

165 Хó ðàé ХХК 1,181.9     187.5                  4,074.1           2,000.0 10,000.0      3,285.0                  234,406.2 

166 Хó ðãàòàé õàéðõàí ХХК           14,666.4         25,178.7 37,018.0               20,000.0         31,100.0           1,300.0           376,116.4 

167 Х¿ðýý дýë ХХК 1,671.4                  136,374.7 

168 Х¿сëýмæ ХХК 10,950.0      1,050.0                    66,650.3 

169 Хýðëýí ýíеðãî ХХК 10,108.8                  1,000.0             175.0 4,250.0                    90,847.9 

170 Цàéðòмèíеðàë ХХК 148,059.3       151,308.0            78,344.3         10,020.4 13,165.4     706.6                   3,000.0        237,000.0         13,684.0         16,764.9      22,772,737.3 

171 Цýâдýã ХХК         14,811.6          2,763.7           3,100.0           228,144.0 

172 Чèíãèсèéí õàð àëò ХХК 6,962.4                       500.0 504.0                 3,043.8 3,100.0                  104,208.4 

173 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò ХХК 1,051,833.0    280.8               290,516.2          2,000.0 52,484.5                4,707.4      18,535,111.9 

174 Шàíëó í ХХК 159,339.6                 1,000.0          2,124.9          1,500.0         11,300.0           2,000.0        1,186,197.1 

175 Шàð íàðсò ХХК 2,318.4        619.0                     4,000.0 4,105.0                   402,386.8 

176 Шàðûí ãîë ХК             3,369.6           1,000.0          3,565.0         26,000.0          1,160.3        1,889,845.6 

177 Шèâýý îâîî ХК 2,052.0         12,237.6              16,000.0         20,000.0             264.0 14,400.0              2,430,762.1 

178 Шèæèð àëò ХХК           51,645.0         80,765.0        1,000.0          3,161.6         17,366.0        3,284,939.1 

179 Шèíь Шèíь ХХК 391,932.8        1,825.2          54,540.0     10,000.0               3,788.2         10,000.0          7,600.0         10,000.0      11,975,812.3 

180 Шèíý Иëèîí Нýí Юàíь ХХК 2,335.8                  160.0          3,838.0           240,030.8 

181 Шèíý шèâýý ХХК 280.8              280.8                    2,617.8         38,067.0         36,000.0 10,092.0                   629,022.4 

182 Шýéмàí ХХК           95,472.0 321.5           24,200.0             1,373.0 14,774.2               20,658.6           423,618.1 

183 Эæáàëеé ХХК 3,779.0                  238,890.3 

184 Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК        18,750.0 32,864.0                 395,379.2 

185 Эм Àð Сè Эм Жè Эë ХХК 5,054.4                    1,000.0          5,351.0 600.0                     285,623.7 

186 Эм Пè Эé÷ Сè Эë ХХК          9,821.0 18,600.0              1,468,036.2 

187 Эм Сè Òè Òè ХХК 46,072.8                     500.0         3,325.0          1,146.0 11,529.2        19,900.0                 13,500.0           407,118.2 

188 Эмýýëò мàéíз ХХК 6,739.2                    2,000.0         16,009.4          2,500.0             650.0            366,069.8 

189 Эí Пè Àé ХХК          8,990.5          1,896.0           277,594.9 

190 Эíеðæè ðесó ðс ХХК         354,304.8         3,775.0         12,863.8      288,606.0        25,569.0           4,000.0    1,716,966.4          72,770.0      83,726,391.2 

191 Эðâýí õ¿дýð ХХК         3,000.0            1,000.0           404,020.2 

192 Эðдýíý æàс ХХК 15,180.1              49,050.0           2,601.5           293,802.1 

193 Эðдýíýс МГЛ ХК 28,700.0              15,228.0  420.0          5,175.0                   654,227.0 

194 Эðдýíýс òàâàí òîëãîé ХК               842.4         28,017.0 336,124,015.0        339,812,394.3 

195 Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 1,511,577.3            16,275.2 45,003,612.6       528,360.3        113,200.0         18,045.0     548,545,771.1 

196 Эðдýс õîëдèíã ХХК             100.0         42,000.0           294,627.1 

197 Эðýë ХХК         16,730.0           2,000.0           1,525.0        1,971,758.4 

198 Эс Бè Эф ХХК 4,292.0         1,500.0                    287,903.7 

199 Эф Эм Àé ХХК 14,900.0                1,000.0            71,384.5 

200 Эýðмýë ХХК 3,150.0                  275,917.6 

Нийт 12,865,697.7    6,718,163.9     2,084,643.4    175,583.1   231,918.0    2,267,124.8   340,123.1     108,687.5     45,045,560.7   35,017,178.5 461,469,015.0    11,193,382.3 6,672,327.3    8,467,106.5   474,505.1       1,256,404.0    2,150,734,066.8 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Кîмпàíèéí íýðс
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 
 

 
  

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/               

 Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад байгалийн 

баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын төсөв / 

 Ãààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

1 Àâдàð áàÿí ХХК 2040239 1,791.7                                                -   13,893.2               2,500.0                                       -   723.8               13,000.0           1,000.0                                       -                                 -                                     -                       -   28.5                                               -                             -   

2 Àãммàéíèíã ХХК 5176727 29,303.3                 1,084.7            345.0                 504.0                 

3 Àдèë î÷ ХХК 2707969 2,039.7                    37,244.4                           107,743.9 348.0               886.4                                   300.0 47.5                    17,735.4             

4 Àдó ó í÷ó ëó ó í ХХК 2011239 42,531.1                 213,065.6           73,948.3               3,174.4             3,236.9            4,727.6             180.0                 422.8                 12,295.5             

5 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà ХХК 2678179 4,838.8                    436.3                    733.1               128.0                 750.0                 183.4                   

6 Àéâó ó í òýс ХХК 5093902 22,240.0               528.0               2,288.0             3,000.0              

7 Àëòàé õàíãàé á¿ðд ХХК 5029953 22.0                          6,342.2                2,447.9                 144.0                 868.0               1,892.8             1,200.0              81.9                    3,020.1               

8 Àëòàéí õ¿дýð ХХК 5095549 7,879.7                             5,023,217.7 7,468,247.4         7,428.3             54,618.3         8,964.4             20,063.0           107,878.9             172.8                          1,885.0                      2,235,054.2 

9 Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК 2112868 1,541.1                          1,813.0             16,384.9 57.3                    

10 Àëшààõàéðõàí ХХК 2869594 50.0                          221.4               15.4                    

11 Àíдûí èë÷ ХХК 5051118 424.7                       330.1                    512,367.4            387.5                 4,991.1            800.0                 1,574.6              10,000.0               99,111.2           147.6                   

12 Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК 5205581 2,717.4                                    67,016.9 1,081.0            800.0                 11,550.0           63.0                    

13 Àíõàé èíòеðíýшíë ХХК 2863847 768,596.5               115,396.2           805,429.8            2,160.4            4,832.0             2,900.0              152.0                 53,409.4             

14 ÀУМ ХХК 5056721 253,580.8               426,492.7           249,556.8            0.3                      1,331.2            7,305.1             52,950.0           132,221.2          

15 Бàãàíó ó ð ХК 2006572 50,000.0                          2,380,531.1 1,905,606.9         166,556.4        15,427.9         253,605.2        145,000.0         499.7                 86,458.4             

16 Бàòó  Мàéíèíã Мîíãîë ХХК 2786826 32,200.9                 19,989.6              

17 Бàÿæмàë àëò ХХК 2861429 100.1                       24,027.8               1,196.3              

18 Бàÿëàã îðд ХХК 2007126 16,190.0                 26,158.3                              17,304.7 563.6                 756.0               475.0                                1,788.0             12,928.0 2,599.2               

19 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí ХХК 2708701 196,504.9               110,199.2           723.2                 5,870.0               

20 Бàÿí ýð÷ ХХК 5023998 10,095.1                             340,811.7 12,172.8           2,806.3            461.2                 4,500.0              11,700.0               93.5                               161,290.8 

21 Бàÿíòýãш èмпекс ХХК 2609436 4,237.6                    5,649.4                                41,088.0 902.2               1,026.0                               912.0 58.0                    

22 Бàÿíòýýã ХХК 2014491 0.2                            80,355.0              33,804.6               946.5                 896.0               524.2                 44,400.0           

23 Беëãðàâèÿ мàéíèíã ХХК 5189616 19,499.9                 120,232.9            

24 Бèã Мîãó ë Кîó ë ýíд Эíеðæè ХХК 5369223 381.6                       190.5                    6,362.8                 6,720.0            880.0                 1,006.8              1,690.0              

25 Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК 2855119 14,529,802.2         3,005,662.4        14,013,458.9      5,529.8                       27,981.9 28,533.6                          3,403.5 16,600.0               1,906.7              1,431,265.3       

26 Бîëд фî àð дà ХХК 5095638 14,545.5              12,063.1               6,783.6            13,500.0           43.8                    20,098.5           

27 Бîðîî ãîó ëд ХХК 2094533 5,877,965.6                    1,054,531.4 6,341,662.0         273,493.5        10,726.0         77,122.9           250,663.9         374,299.2             571.6                 618.0                   

28 Бðîàд ХХК 5024323

29 Бó д èíâесò ХХК 2100754 28,519.2               4,368.0              158.4               1,824.0             5,507.5              

30 Бó ëãàí ãàíãàò ХХК 5091462 2,783.7                    5,539.1                686,723.9            1,853.5            2,960.0             5,185.0              112.0                 2,637.6               

31 Бó мàí-Оëз ХХК 5108799 1,449.4                    7,918.0                73,439.9               5,220.0             1,605.5            8,824.0             3,770.4               

32 Бó мáàò ðесîðсес ХХК 5193443

33 Бó мáàò ХХК 2075652 278,048.5               66,813.2              18,637.3           

34 Б¿¿ðãýíò ХХК 2019205 11,063.3                 8,000.0                58,861.5               1,958.0                             587.5 14,695.6           

35 Бýðõ ðесîðсèз ХХК 5210402 110.0                 

36 Бýðõ-Уó ë ХХК 2643928 5,000.0                    19,572.7              25,458.3               7,298.0             1,026.5            324.9                 5,834.7              8,038.8              

37 Бýðýí ãðó пп ХХК 2063182 84,112.0                 63,684.7              289,621.6            18,042.7           4,287.0            25,536.7             1,848.1              

38 Бýðýí мàéíèíã ХХК 2886219 5,434.8                    142,039.2           8,176.1             1,504.0            2,072.0             32,238.0           62.5                    13,236.2             

39 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК 2834812 56.0                          

40 Гàцó ó ðò ХХК 2054701 168,435.6                           666,361.2 362,947.6            16,760.0                     13,715.6             53,165.3 15,000.0           245,634.4          

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний дагу у  

Засгийн газарт 

ногдох газрын 

тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр ту хайн 

жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

үйлчилгээний 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  төлөөлөгчийн 

газрын үйл 

ажиллагааг дэмжсэн 

төлбөр 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

1 Àâдàð áàÿí ХХК                              -                             -   16,562.3                                               -   3,563.3                                                -                              -                                -                                   -                                -                                     -                                          -                                   -   

2 Àãммàéíèíã ХХК 179,658.4                 25,128.6              

3 Àдèë î÷ ХХК 12,036.6                                      827.3 51,200.4              

4 Àдó ó í÷ó ëó ó í ХХК 92.8             573.2                         188,186.1            

5 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà ХХК 104.6                  64,643.2                   78,873.7              

6 Àéâó ó í òýс ХХК 5,175.0                      5,602.2                 

7 Àëòàé õàíãàé á¿ðд ХХК 132.8                  9,135.0                      

8 Àëòàéí õ¿дýð ХХК 3,970.5                 1,270,877.6      25,903.5                   2,991,264.0        

9 Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК 240,985.8                 

10 Àëшààõàéðõàí ХХК 793,700.0                 14,901.3              

11 Àíдûí èë÷ ХХК 206,345.5         251.2                         33,582.2              27,320.1              

12 Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК 8,511.7                      11,905.0              5,656.9                 

13 Àíõàé èíòеðíýшíë ХХК 185,544.0         5,653.1                      137,648.1            

14 ÀУМ ХХК 345.0                  17,293.7                   94,652.0              

15 Бàãàíó ó ð ХК                    172.2 32,894.0                   2,757,740.7        

16 Бàòó  Мàéíèíã Мîíãîë ХХК 383,133.4                 10,998.6              

17 Бàÿæмàë àëò ХХК 11,982.60                 

18 Бàÿëàã îðд ХХК 7.0                                                 451.7 13,772.4              21,335.5              

19 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí ХХК 43.2                    121,580.7                 188,624.0            

20 Бàÿí ýð÷ ХХК 421.2                  7,306.3                      240,895.0            

21 Бàÿíòýãш èмпекс ХХК 3,937.6              2,327.8                                     27,476.0                22,288.9 

22 Бàÿíòýýã ХХК 3,782.1                      44,202.0              

23 Беëãðàâèÿ мàéíèíã ХХК 6,710.4                 

24 Бèã Мîãó ë Кîó ë ýíд Эíеðæè ХХК 6,523.2                      21,428.6              

25 Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК 3,095,342.2      28,420.0                   1,322,206.0        

26 Бîëд фî àð дà ХХК 1,344.4              678.8                         24,101.7              25,355.7              

27 Бîðîî ãîó ëд ХХК                3,525.4 196,820.1                 2,399,454.1        

28 Бðîàд ХХК 230,422.4                 

29 Бó д èíâесò ХХК 2,176.7                      8,940.0                 

30 Бó ëãàí ãàíãàò ХХК 15.2                    14,577.7                   85,175.9              

31 Бó мàí-Оëз ХХК 18,955.2            8,160.8                      62,054.0              61,435.2              

32 Бó мáàò ðесîðсес ХХК 106,632.2              2,809.2              

33 Бó мáàò ХХК 20,301.5                   36,288.9              

34 Б¿¿ðãýíò ХХК 4,537.9                      12,498.9              

35 Бýðõ ðесîðсèз ХХК 194,995.9                 6,402.8                 

36 Бýðõ-Уó ë ХХК 11,167.3                   

37 Бýðýí ãðó пп ХХК 34,369.5            51,432.5                   78,433.0              

38 Бýðýí мàéíèíã ХХК 4,312.2              66,329.0              

39 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК 21,026.3              

40 Гàцó ó ðò ХХК                3,530.0 174,852.4                 163,693.5            

ГЕГ ГТГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 
  

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òºëáºð 

/у лсын төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон 

ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 Îðîí 

íó òãèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ ñó ì, 

дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

1 Àâдàð áàÿí ХХК                               -                               -                           -   1,000.0                               -                              -                              -                              -                               -                            -                                  -                               -                              -                                -                                -   2,500.0                               56,562.8 

2 Àãммàéíèíã ХХК 897.5                  49,710.2                             286,631.7 

3 Àдèë î÷ ХХК 1,684.8                  17.0                                    232,111.4 

4 Àдó ó í÷ó ëó ó í ХХК 161.2                  569.3            18,046.2         2,700.0                             563,911.0 

5 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà ХХК 2,808.0                       8,553.0 7,500.0                 3,450.0                             173,002.1 

6 Àéâó ó í òýс ХХК 2,700.0                 15,000.0                            56,533.2 

7 Àëòàé õàíãàé á¿ðд ХХК 4,577.4                  68.6                                      29,932.7 

8 Àëòàéí õ¿дýð ХХК 147,508.8             33,264.0         19,536.3                  11,710.9 3,262.0               58,319.0             10,000.0            76,674.3              1,250.0                       19,588,950.6 

9 Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК 4,629.6                  816,873.5       45.0                                1,082,330.2 

10 Àëшààõàéðõàí ХХК 749.9                  15,000.0                             824,638.0 

11 Àíдûí èë÷ ХХК 5,616.0                5,053.8            500.0                  200,000.0          1,512.0                 4,185.0                         1,114,500.0 

12 Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК 784.9                  10,000.0            5,000.0                             125,086.8 

13 Àíõàé èíòеðíýшíë ХХК 89,294.4                1,969.7            1,481.4               14,000.0                           33,117.6 41,972.0                      2,263,556.6 

14 ÀУМ ХХК 5,841.6                  275,249.9                       7,315.0                      500.0 23,000.0            96,000.0                         1,643,635.3 

15 Бàãàíó ó ð ХК 24,912.0         1,000.0                           7,820,404.5 

16 Бàòó  Мàéíèíã Мîíãîë ХХК 17,305.8         9,540.0               1,250.0                             474,418.3 

17 Бàÿæмàë àëò ХХК 1,334.0            8,000.00            10,000.00          100.0                                  56,740.8 

18 Бàÿëàã îðд ХХК 1,507.2            5,000.0                              120,836.6 

19 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí ХХК 14,774.4                                2,524.1 2,100.0                             642,943.7 

20 Бàÿí ýð÷ ХХК 379,970.3             1,642.4                         11,323.5 50,000.0            43,000.0              4,500.0                 8,000.0                         1,290,990.1 

21 Бàÿíòýãш èмпекс ХХК 3,931.2                  2,244.7            500.0                           7,058.0 330.0                   2,420.0                                126,387.4 

22 Бàÿíòýýã ХХК 4,323.4            8,450.0               2,000.0                                223,684.0 

23 Беëãðàâèÿ мàéíèíã ХХК 3,243.3                              149,686.5 

24 Бèã Мîãó ë Кîó ë ýíд Эíеðæè ХХК 1,000.0                            3,141.0 1,000.0                                 3,000.0 500.0                                  53,824.5 

25 Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК 1,089,940.3          5,662.5                         98,508.2 250,000.0                   1,016,240.0 20,000.0                    39,990,463.5 

26 Бîëд фî àð дà ХХК 1,684.8                  500.0               1,476.5               1,000.0                 3,350.0                             126,526.4 

27 Бîðîî ãîó ëд ХХК                  39,657.6           89,663.8 6,281.2                         42,328.4 6,237.0               9,380.0                3,421,068.7                   660,250.2          21,136,320.6 

28 Бðîàд ХХК 1,552.8                              231,975.2 

29 Бó д èíâесò ХХК 2,332.8                  2,808.0            49.0                     5,600.0                 1,500.0                               63,783.6 

30 Бó ëãàí ãàíãàò ХХК 8,694.4               6,000.0                                822,258.0 

31 Бó мàí-Оëз ХХК 1,150.0               50,000.0            2,870.0                             306,852.4 

32 Бó мáàò ðесîðсес ХХК 3,500.0               2,200.0                             115,141.4 

33 Бó мáàò ХХК 7,905.6                  504.1                                   372.0                428,871.1 

34 Б¿¿ðãýíò ХХК           20,500.0 336.3                  15,000.0                             148,039.0 

35 Бýðõ ðесîðсèз ХХК 6,177.6                                  8,303.3 1,500.0                 2,000.0                             219,489.6 

36 Бýðõ-Уó ë ХХК 3,369.6                               1,500.0                    132.0 7,600.0                 8,075.0                             104,397.8 

37 Бýðýí ãðó пп ХХК 100.0               94.9                  22,450.0            9,600.0                             683,612.7 

38 Бýðýí мàéíèíã ХХК 50,000.0                             325,404.0 

39 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК 106.2                246.9                  2,000.0                220.0                                  23,655.4 

40 Гàцó ó ðò ХХК                  19,094.4                 567.0                 3,065.4 11,907.7            1,000.0                89,000.0            19,849.5                         2,028,579.6 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Компанийн нэрс
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 
 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/               

 Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад байгалийн 

баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын төсөв / 

 Ãààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

41 ГБНБ ХХК 2615797 17,810.5                 393,010.0            924.9               4,144.0             16,429.5           119.0                 

42 Геîмèí ХХК 2866773 4,328.5                    126,268.8           1,968.2            600.0                 45.4                    

43 Гîáè кîíсîëèдеòед ХХК 5426952 693.0                       

44 Гîáè кîó ë ýíд ýíеðæè ХХК 2862468 5,728.0                    63,157.2                                2,518.6 520.4                 2,822.8            15,142.3           1,445.6              5,550.0              12,273.0             5,224.1              

45 Гîáè ýíеðæè пàðòíеðс ХХК 5301467 333.3                                    10.0 

46 Гîáè-ýкспëîðýéшí ХХК 2785129 184,382.0               159,070.1           653.5                 2,296.8            14.2                    18,609.7             

47 Гîëдеí ãîáè мàéíèíã ХХК 5340624 858.5                 

48 Гîëдеí кðîс ХХК 5200881

49 Гîëдеí сèé пеòðîëèó м ХХК 5117291 96,517.4              752.2               2,500.0              28.6                    45,960.6             

50 Г¿íáèëýã ãîó ëд ХХК 5215757 98.0                  900.0                 1,600.0              250.0                     7.0                      

51 Г¿íáèëýã òðеéд ХХК 2765853 0.1                         15.0                  9,600.0             

52 Гó ðâàí зàм ХХК 5026628 35,576.2                 174,066.0           1,978.1             1,381.6            5,032.5             128.5                 62,449.3             

53 Гó ðâàíòөõөм ХХК 2086166 19,606.6                 2,666.9                182,477.9            2,212.2             1,719.3            7,140.2             18,000.0           82.7                    1,269.9               

54 Дàдèзè юèàí ХХК 5179173 287,276.2            5,534.4            14,952.0           18,101.7           

55 Дàцàí òðеéд ХХК 2061848 14,054.6                 1,284.0                115,902.4            1,619.8             1,788.4            3,564.5             1,500.0              78.5                    493.9                   2,469.4              

56 Дîíшеí ãàзðûí òîс ХХК 2766337 7,549.5                    11,484.5              5,477.6            7,166.6              354.2                 5,468.8               12,149.1           

57 Дîðíûí õ¿дýð ХХК 5197201 537.7                       54,785.1              267.1               2.1                      25,756.9             6,955.7              

58 Дó í ýðдýíý ХХК 2010933 1,400.9                    123,601.8            348.7                 226.5               3,238.4             13,948.8           34.0                    

59 Дó í Юàíь ХХК 2724146 420.5                       361,832.3           1,378.6             2,241.8            221.7                 172,300.6          

60 Дýëãýð-Оð÷ëîí ХХК 2736578                              5.0 1,914.7                911,782.0          

61 Жàмп àëò ХХК 5738191 133,614.3               0.1                         544,465.2            16.0                  4,540.3             21,684.6           

62 Жè Кеé Эм Кеé ХХК 5041589 43,978.0                 74,692.4              8,013.0                 3.1                      2,261.3            1,202.0             6,488.0              35,567.8             

63 Жем Иíòеðíýéшíë ХХК 2612046 930,041.8               2,820,031.8        8,133.1             288.1               612,634.2          

64 Жè Эë Дè Вè ХХК 5028787 1,699.5                    2,205.6                26,575.0               1,810.0             1,449.5                          1,725.0 8,624.5              

65 Жè Эíд Юó  Гîëд ХХК 2675471 7.6                            367,394.4            178.8               

66 Жè Эс Бè мàéíèíã ХХК 5439574

67 Жèíõó à îðд ХХК 5002486 54,434.9                 47,856.4              299,187.7            2,031.4            944.0                 2,524.0              22,788.7             

68 Жîòîéí áàæó ó íà ХХК 5089417 22,586.0                 77,168.7               211.0               3,817.6             4,080.7              27.0                    

69 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà ХХК 5168201

70 Çàðàÿà õîëдèíãс ХХК 5077834 6,307.0                    37,933.9              1,150.6            1,200.0              402.4                   

71 ÇБÀÀ ХХК 5091098

72 Çîí õýí юó  òèàí ХХК 5098297 5.0                            291,763.5                           839.0 138,836.9          

73 Çө Ю¿ Э ХХК 5016665 1,317.9                    54,187.5              69,488.3               136.0               25,803.5             

74 Çó ó íмîд Уó ë ХХК 5135958 56,518.8                 237.3               800.0                 

75 Иëò ãîó ëд ХХК 5073189 510.7                       4,540.7                29,646.0               300.0                 1,468.0            1,192.0             4,633.5              121.8                 2,162.2               

76 Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК 5014131 105.0                       7,289.1                1,391.5            1,160.0             1,411.7              3,471.0               

77 Иõ Хàí Уó ë ХХК 2732726 12,971.4                 299,856.9            18.0                  3.5                      

78 Кàзмîí кîíòàкò ХХК 5041538             108,134.3              622,951.3 311.7               320.0                                        7.0               10,798.7             23,281.9 

79 Кàмекс  ХХК 5078253 22,799.0                 11,994.2              897.8               1,760.0             9.5                      

80 Кàпкîðп мîíãîëèà ХХК 5077982 180.3                       465.0               240.0                 9,510.0              

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ
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Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний дагу у  

Засгийн газарт 

ногдох газрын 

тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр ту хайн 

жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

үйлчилгээний 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  төлөөлөгчийн 

газрын үйл 

ажиллагааг дэмжсэн 

төлбөр 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

41 ГБНБ ХХК 5,305.2                      25,792.2              

42 Геîмèí ХХК 7,436.0                      131,905.4            

43 Гîáè кîíсîëèдеòед ХХК 227,331.5                 

44 Гîáè кîó ë ýíд ýíеðæè ХХК 43.2                    625,715.4                 257,666.8            

45 Гîáè ýíеðæè пàðòíеðс ХХК 21,721.8              148,742.4               50,376.6              249,070.0                 249,272.0                      123,952.0               

46 Гîáè-ýкспëîðýéшí ХХК 34.2                    24,790.2                   119,423.6            

47 Гîëдеí ãîáè мàéíèíã ХХК 141,679.8                 

48 Гîëдеí кðîс ХХК 385,329.3                 18,202.1              

49 Гîëдеí сèé пеòðîëèó м ХХК 17,525.4              203,684.0               79,429.0              89,111.8                        

50 Г¿íáèëýã ãîó ëд ХХК                         7.0 1,290.9                      65,422.0              

51 Г¿íáèëýã òðеéд ХХК 7.0                       6,000.0                      34,637.9              

52 Гó ðâàí зàм ХХК 185.0                  16,832.3                   33,143.2              

53 Гó ðâàíòөõөм ХХК 7.0                       8,531.8                      52,504.6              

54 Дàдèзè юèàí ХХК 3,242.3                      44,075.4              

55 Дàцàí òðеéд ХХК 14.0                    26,869.0                   46,536.4              

56 Дîíшеí ãàзðûí òîс ХХК 1,432.1                 123,047.0                      141,997.1          23,761,047.6 73,124.4                  88,311.4              39,631.2                        30,000.0                  

57 Дîðíûí õ¿дýð ХХК 88.8                    26,276.9                   6,005.5                 

58 Дó í ýðдýíý ХХК 9,361.3                      5,286.8                 

59 Дó í Юàíь ХХК 752.0                  19,313.2                   20,232.8              

60 Дýëãýð-Оð÷ëîí ХХК 20.0                    442.6                         

61 Жàмп àëò ХХК 8,958.8                      156,372.6            

62 Жè Кеé Эм Кеé ХХК 115.6                  15,039.4                   79,944.2              

63 Жем Иíòеðíýéшíë ХХК 2,087.0              129,354.7                 232,779.3            

64 Жè Эë Дè Вè ХХК 36,945.0            53,532.3                   14,828.1              

65 Жè Эíд Юó  Гîëд ХХК 9,234.5                      12,440.3              

66 Жè Эс Бè мàéíèíã ХХК 128,571.1                 1,120.0                 

67 Жèíõó à îðд ХХК 68,544.0            1,118.8                      12,309.7              19,167.1              

68 Жîòîéí áàæó ó íà ХХК 4,469.9                      13,684.4              

69 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà ХХК 284,201.7                 

70 Çàðàÿà õîëдèíãс ХХК 16.4                    790,613.7                 68,129.0              

71 ÇБÀÀ ХХК 161,314.4                 

72 Çîí õýí юó  òèàí ХХК 4,055.4              6,871.6                 89,002.2                  49,684.8              38,143.8                        

73 Çө Ю¿ Э ХХК 55,861.5            1,153.6                      53,670.7              13,087.6              

74 Çó ó íмîд Уó ë ХХК 9,479.7                 

75 Иëò ãîó ëд ХХК 7.0                       1,219.6                      10,163.1              

76 Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК 21.0                    162,792.9                 250,862.5            

77 Иõ Хàí Уó ë ХХК 7,628.8                      24,038.8              

78 Кàзмîí кîíòàкò ХХК                   1,298.7 223,655.8                             19,327.9                85,586.8 

79 Кàмекс  ХХК 128,661.9                 72,474.9              

80 Кàпкîðп мîíãîëèà ХХК 849.6                    223,368.6               124,145.2            99,022.4                        54,173.1                  

ГЕГ ГТГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ
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Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 
 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òºëáºð 

/у лсын төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон 

ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 Îðîí 

íó òãèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ ñó ì, 

дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

41 ГБНБ ХХК 4,385.7               1,000.0               13,000.0              2,880.0                             484,801.0 

42 Геîмèí ХХК 3,369.6                  2,700.0               550.0                                   279,171.9 

43 Гîáè кîíсîëèдеòед ХХК              12,541.5 500.0                    4,175.0                             245,241.0 

44 Гîáè кîó ë ýíд ýíеðæè ХХК 20,217.6                449.6               130.0                             13,265.1 130.0                  454.1                              101,730.0              100,816.1 7,775.0                         1,242,774.9 

45 Гîáè ýíеðæè пàðòíеðс ХХК 65.0                  1,143.1               18,321.6                             863,007.8 

46 Гîáè-ýкспëîðýéшí ХХК 8,731.7               200.0                   50,000.0                             568,206.0 

47 Гîëдеí ãîáè мàéíèíã ХХК 4,750.0               250.0                    1,350.0                             148,888.3 

48 Гîëдеí кðîс ХХК 2,527.2                  75.0                               12,958.9 2,500.0                             421,592.5 

49 Гîëдеí сèé пеòðîëèó м ХХК 256,770.8             7,506.0               37,932.6              28,385.0                          866,103.4 

50 Г¿íáèëýã ãîó ëд ХХК 300.0                  1,800.0               30,000.0                             101,674.9 

51 Г¿íáèëýã òðеéд ХХК 1,000.0            1,400.0                                52,660.0 

52 Гó ðâàí зàм ХХК 86,758.1                        417,530.8 

53 Гó ðâàíòөõөм ХХК 1,000.0            1,682.3               3,214.6                 6,990.0                             309,106.0 

54 Дàдèзè юèàí ХХК 21,852.0                4,212.0                       3,612.8 35.0                     8,000.0                 7,250.0                             418,143.8 

55 Дàцàí òðеéд ХХК                 2,745.0 5,000.0                              35,665.4                      300.0                3,877.5                263,762.8 

56 Дîíшеí ãàзðûí òîс ХХК 619,447.2             1,970.8       8,897.0               35,169.4              2,000.0               27,017.5                    25,002,743.0 

57 Дîðíûí õ¿дýð ХХК 3,000.0            762.0                7,000.0                                    500.0                131,937.8 

58 Дó í ýðдýíý ХХК                 1,853.5 20,180.0                             179,480.7 

59 Дó í Юàíь ХХК 4,418.2            10,800.0              5,000.0                             598,911.7 

60 Дýëãýð-Оð÷ëîí ХХК                914,164.3 

61 Жàмп àëò ХХК                    3,386.6                 5,573.5 20,750.0                           12,000.0 1,500.0                             912,862.0 

62 Жè Кеé Эм Кеé ХХК 342.1               3,273.8               200.0                                    3,700.0 1,300.0                             276,120.7 

63 Жем Иíòеðíýéшíë ХХК 7,300.0                          4,742,650.0 

64 Жè Эë Дè Вè ХХК 6,351.7            9,524.1                               5,000.0                   950.0                171,220.3 

65 Жè Эíд Юó  Гîëд ХХК 6,000.0                             395,255.6 

66 Жè Эс Бè мàéíèíã ХХК 200.0                                129,891.1 

67 Жèíõó à îðд ХХК 20,217.6                5,000.0                 2,850.0                             558,974.3 

68 Жîòîéí áàæó ó íà ХХК 500.0               8.2                                     4,025.9 67.0                     4,500.0                                135,146.4 

69 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà ХХК 1,108.5                              285,310.2 

70 Çàðàÿà õîëдèíãс ХХК 10,843.2                4,898.2                         29,356.2                13,150.0                4,250.0                968,250.6 

71 ÇБÀÀ ХХК 1,877.0                              163,191.4 

72 Çîí õýí юó  òèàí ХХК 124,310.2             500.0               12,536.0     300.0                             48,372.5                29,897.6                      200.0                835,318.5 

73 Çө Ю¿ Э ХХК 16,005.6                                1,055.5 24,500.0            5,900.0                             322,167.7 

74 Çó ó íмîд Уó ë ХХК                  67,035.8 

75 Иëò ãîó ëд ХХК 1,533.9                               200.0                16,200.0                   2,500.0                  76,398.5 

76 Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК 1,221.2            15,100.0            5,371.9                 750.0                                450,947.8 

77 Иõ Хàí Уó ë ХХК 2,819.9            7,317.8                              354,655.1 

78 Кàзмîí кîíòàкò ХХК 746.8                               23,200.0                38,200.0                9,350.0            1,167,170.9 

79 Кàмекс  ХХК 2,592.0                                  3,522.8 1,000.0                              245,712.1 

80 Кàпкîðп мîíãîëèà ХХК 20,800.0          4,402.9               228.0                   2,525.0                30,127.2                          570,037.3 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Компанийн нэрс
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 
 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/               

 Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад байгалийн 

баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын төсөв / 

 Ãààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

81 Кàскеéд мàéíèíã ХХК 5463599 295,528.5               822.0                    391.5                   

82 Кîæеãîâь ХХК 2078449 3,400.0                    49,606.6              3,235.2            1,704.2             1,975.6              22,681.3             

83 Кîммîд ХХК 2685841                   12,138.3             183,942.8                   9,936.1 3,336.8             1,707.5            4,138.6                                  19.0               87,591.8 

84 Кью Жè Экс Мîíãîë ХХК 2706865 400                  4,859.1 1,006.4            103.0                                      44.3                 2,242.4 

85 Кýé Вè Пè ХХК 2889668 31,306.9               785.8               

86 Лîíшýíдà ХХК 5312213 200.0                       852.6               

87 Лó ò÷ó ëó ó  ХХК 5396662 46,074.3                 13,624.2              861,143.7            2,756.0             4,799.0            3,072.0             2,740.0              266.5                 5,987.7               

88 М Сè Эс пеòðî мîíãîëèà ХХК 5426383

89 Мàãíàé òðеéд  ХХК 2082489 472,300.0                 22,349,298.5  178,128.8      1,171.8         90,406.5                            90.0         2,860,384.1       8,296,018.1  

90 Мàðкî пîëî ХХК 2069792 18,950.0                 187,659.8           1,569,690.7         2,973.5            5,700.0             16,545.0           3,000.0                                       10.0 89,131.5             4,835.8              

91 МГМК ХХК 5211646

92 МЕС ХХК 2579634 65,845.4                 72,876.4              1,500.0             2,012.8            432.0                 29.0                    

93 Мî Эí Кî ХХК 5141583 343,556.7            455,313.8                        563,515.8 24,898.8                     6,650.9 26,803.7                    16,216.0               116,220.0                   152.0 214,795.2        

94 Мîãîéí ãîë ХК 2034859 5,163.3                    45,766.9              16,537.7               7,205.6             728.3               1,488.0             150.0                 8,000.0              5,615.1               

95 Мîí àæíàé ХХК 2067544 6,000.0                    53,346.6              12,173.9               307.0               17,200.0                       10,404.1 

96 Мîí дó ëààí òðеéд  ХХК 2554518                  29,503.9                  2,548.9           1,878,448.4  3,338.6           6,699.3         6,496.2           22,717.7         3,800.0               

97 Мîí Лàà 2045931 67,497.1                           337,767.5 491.3                              6,554.6 2,872.0                            2,807.5 203.5                 32,141.4             

98 Мîí пîëèмеò ХХК 2029278 1,238,834.8         97,062.8           3,137,801.3      566.5              3,623.2         23,948.8        169,790.6                       208.9  44,552.1          

99 Мîíãîë Àëò МÀК ХХК 2095025           76,001,383.2       12,698,272.9        46,035,785.1 36,689.4           24,987.4         130,314.9        13,373.0                 4,832,287.0         6,043,004.3             16,098.0 

100 Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз ХХК 5476372                            10.0 536.5               

101 Мîíãîë ãàзàð ХХК 2027615 50.0                       50.0                    4,369.4                             84.8  

102 Мîíãîë меòàë мàéíèíã ХХК 5239168 3,000.0                    775.2                                 112,266.4              7,270.7               1,744.0 1,000.0                                     5.0 369.1                   

103 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс ХХК 5150884 3,000.0                    

104 Мîíãîë цàмõàã ХХК 2848317                      1,800.0 80.0                                     120.0 

105 Мîíãîë-Àëò ХХК 2024101                 6,716.7  781.9              702.3             1,026.5           3,000.0                          55.5                     246.0  

106 Мîíãîëáîëãàðãеî ХХК 2550245 71,523.1               6,828.6              302,181.5          11,243.6        1,524.8         7,144.0           5,510.6                                 8.5  

107 Мîíãîëæ¿юàíьëè ХХК 5051304                   20,333.1 37,472.4                               847.5 770.0                 

108 Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК 2550466 2,429,919.0         1,505,614.9     2,964,622.2      35,771.0        13,920.0                   74,480.0 97,177.0         997.3               156,153.0        115,338.9      

109 Мîíãîëðó дпðîм ХХК 2825627 9,270.1                 65,133.4            229.5                               444.6 432.0               8.5                    

110 Мîíãîë÷еõмеòàëë ХХК 5051134 20,882.6               6,606.5              132,224.2          181.8                           2,130.2 5,644.0           53.7                                3,226.7  

111 Мөíõ íîёí сó âàðãà ХХК 5314577 195.2                       46.2                  

112 Нîðдâèíд ХХК 5003539 57,715.0                 27,933.9              156,853.2            1,077.8            871.9                 37,830.0           50.0                    13,301.4             

113 Одîд ãîó ëд ХХК 5180252 0.1                            200,356.7           89,413.2            498.5               3,843.2             3,245.6              95,049.2          

114 Оëîâà ХХК 2782944 121.6                             5,704.0 

115 Оëîí îâîîò ãîó ëд ХХК 5099005 4,500.0                    29,717.5              2,473,354.5         1,290,686.0     8,133.4             6,983.0            14,295.7           9,170.3              5,496.0                                    452.0 14,151.2             

116 ОНÒРЭ ХХК 2705133                         266.2 115.5                 

117 Оð÷ëîí îðд ХХК 5152054 218,968.7               332.2                 

118 О÷èð-Уíдðàà ХХК 2659603 465,705.4               2,043,075.1                               8.9 655,546.2          

119 Оюó  òîëãîé ХХК 2657457             3,109,649.8     175,762,788.6          117,052.1           26,939.4       1,417,840.1             22,506.4 1,406,632.6                        1,391.3      59,617,319.2 22,643.5           

120 Оюó ò ó ëààí ХХК 2678187 51,624.0                 1,972.4                147.7               840.0                 450.0                                     938.8 

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 
  

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний дагу у  

Засгийн газарт 

ногдох газрын 

тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр ту хайн 

жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

үйлчилгээний 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  төлөөлөгчийн 

газрын үйл 

ажиллагааг дэмжсэн 

төлбөр 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

81 Кàскеéд мàéíèíã ХХК 8.2                       34,855.8                   19,927.4              

82 Кîæеãîâь ХХК 339.4                  977,716.6                 608,101.1            

83 Кîммîд ХХК 474.8                                    133,852.2                   5,367.3 

84 Кью Жè Экс Мîíãîë ХХК                      16.0                     18,422.8              227,910.5 

85 Кýé Вè Пè ХХК 14.0                    20,341.9                   19,873.7              

86 Лîíшýíдà ХХК 126,352.5                 8,205.9                 

87 Лó ò÷ó ëó ó  ХХК 157,762.5         3,648.9                      76,735.4              107,094.8            

88 М Сè Эс пеòðî мîíãîëèà ХХК 4,834.8                 126,000.0          97,725.0                  81,906.6              39,090.0                        82,182.0                  

89 Мàãíàé òðеéд  ХХК         1,779,052.2  30,010.0                     386,337.8                 6,254.9                      6,279.6                   9,836.8                             6,279.6  

90 Мàðкî пîëî ХХК 161.0                  47,524.9                   162,107.5            

91 МГМК ХХК

92 МЕС ХХК 119,797.8            

93 Мî Эí Кî ХХК              19,697.0                   453,020.5 605,162.3         

94 Мîãîéí ãîë ХК 194.9                                            667.9 757.7                    34,380.2              

95 Мîí àæíàé ХХК 418.0                         11,181.3              

96 Мîí дó ëààí òðеéд  ХХК                    16,711.2              431,241.2  

97 Мîí Лàà           130,257.1                     21,846.8                35,408.8 

98 Мîí пîëèмеò ХХК 182.0               31,907.7                 269,669.5         

99 Мîíãîë Àëò МÀК ХХК 8,246,051.3                        168,217.3          2,754,016.9 

100 Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз ХХК 206,546.1                 27,204.4              

101 Мîíãîë ãàзàð ХХК 10,123.1                 157,448.5         

102 Мîíãîë меòàë мàéíèíã ХХК 76,648.2            6,800.1                      54,171.1              

103 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс ХХК 174,374.0                 13,782.3              

104 Мîíãîë цàмõàã ХХК 7.0                                         245,860.6 

105 Мîíãîë-Àëò ХХК 10.6                                           298.5                20,449.6  

106 Мîíãîëáîëãàðãеî ХХК 20,395.7                 116,236.8         

107 Мîíãîëæ¿юàíьëè ХХК                5,277.5                        2,025.2                62,909.4 17,915.6              

108 Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК 4,451.2              122,393.8       219,746.1              2,777,676.9      

109 Мîíãîëðó дпðîм ХХК 8,866.5            13,305.3                 51,952.5           16,980.9            

110 Мîíãîë÷еõмеòàëë ХХК 4,595.3            6,817.9                   74,837.6            

111 Мөíõ íîёí сó âàðãà ХХК 432,394.8                                22,700.0 

112 Нîðдâèíд ХХК 9,079.6              1,016.4                      33,824.7              

113 Одîд ãîó ëд ХХК 1,702.0            31,660.0                 124,448.1            

114 Оëîâà ХХК                      29.5                     14,802.9                81,139.0 3,470.4                 

115 Оëîí îâîîò ãîó ëд ХХК 35.2                    137,290.5                 520,785.8            

116 ОНÒРЭ ХХК 1,416,767.5             

117 Оð÷ëîí îðд ХХК 98,863.9                   2,526.8                 

118 О÷èð-Уíдðàà ХХК 1,820.4              3,425.5                      84,500.0              

119 Оюó  òîëãîé ХХК           132,480.8 288,822.4                 9,000,000.0        

120 Оюó ò ó ëààí ХХК                      22.2 12,322.2                   36,599.8              

ГЕГ ГТГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ
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Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 
 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òºëáºð 

/у лсын төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон 

ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 Îðîí 

íó òãèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ ñó ì, 

дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

81 Кàскеéд мàéíèíã ХХК 10,243.7            8,000.0                                369,777.1 

82 Кîæеãîâь ХХК 56,743.4                109,037.5                    51,425.3                  8,943.0 29,317.2                          59,898.4            1,984,124.7 

83 Кîммîд ХХК 300.0                  200.0                                     6,637.6                3,743.0                453,385.9 

84 Кью Жè Экс Мîíãîë ХХК                    6,739.2                 5,770.5                      500.0 1,700.0                             269,714.2 

85 Кýé Вè Пè ХХК 561.6                                      1,416.7 100.0                                  74,400.6 

86 Лîíшýíдà ХХК 374.3                                    500.0                136,485.3 

87 Лó ò÷ó ëó ó  ХХК 92,467.4                10,505.1            19,343.8            21,400.0              25,000.0                      1,454,421.3 

88 М Сè Эс пеòðî мîíãîëèà ХХК                16,364.2                448,102.6 

89 Мàãíàé òðеéд  ХХК                  2,500.0          36,474,348.7 

90 Мàðкî пîëî ХХК 19,576.4                           31,000.0 2,665.0                         2,161,531.1 

91 МГМК ХХК                                -   

92 МЕС ХХК                262,493.4 

93 Мî Эí Кî ХХК 175,667.0                   155,442.0 400.0                          21,153.9 144.9                               14,660.8              27,608.0              258,423.0 66,442.0                    3,565,944.3 

94 Мîãîéí ãîë ХК 1,684.8                                  4,453.0 1,250.0                             2,115.5                    500.0                   1,000.0                137,658.9 

95 Мîí àæíàé ХХК 3,960.0            3,250.0            1,150.0                               3,000.0                   2,000.0                124,390.9 

96 Мîí дó ëààí òðеéд  ХХК 500.0             12,947.7                         42,254.0            15,700.0             2,472,907.1 

97 Мîí Лàà 9,340.8                            5,000.0 2,000.0                             654,188.4 

98 Мîí пîëèмеò ХХК                 10,856.1  3,253.4                         3,258.8                10,000.0            301,600.0            5,347,116.5 

99 Мîíãîë Àëò МÀК ХХК                  95,594.4              12,178.0            100,000.0          1,287,255.0                9,050.0       158,504,558.1 

100 Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз ХХК                1,000.0                235,297.0 

101 Мîíãîë ãàзàð ХХК 119,400.0                   291,525.8 

102 Мîíãîë меòàë мàéíèíã ХХК 1,058.4                                  3,248.0                   1,000.0                22,000.0                291,356.2 

103 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс ХХК              1,404.0                 4,700.0                 5,000.0                   718.0                202,978.3 

104 Мîíãîë цàмõàã ХХК 3,250.0                              1,100.0                252,217.6 

105 Мîíãîë-Àëò ХХК                  33,287.6 

106 Мîíãîëáîëãàðãеî ХХК 26,574.7       4,621.0                         26,720.1               10,000.0                  2,100.0                 612,613.0 

107 Мîíãîëæ¿юàíьëè ХХК 7,641.0                                        31.0 1,200.0               6,614.4                 1,000.0                             164,037.1 

108 Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК 11,577.6             3,092.0                            3,400.5 97,970.0                        8,000.0 74,222.5              43,235.0                  10,759,758.9 

109 Мîíãîëðó дпðîм ХХК 6,034.3                6,034.3             2,780.7         94.0                  500.0                500.0                                 182,566.6 

110 Мîíãîë÷еõмеòàëë ХХК              2,403.1        2,403.1  1,150.0                          263,156.7 

111 Мөíõ íîёí сó âàðãà ХХК                    6,739.2                 2,722.5                15,412.1                480,210.0 

112 Нîðдâèíд ХХК 23,673.6                500.0               127.2                                5,524.3 6,000.0                                      200.0 15,000.0                          390,579.0 

113 Одîд ãîó ëд ХХК                  19,926.6                 1,232.8            123,800.0                57,870.0                753,046.0 

114 Оëîâà ХХК 2,583.8            1,250.0                              109,101.2 

115 Оëîí îâîîò ãîó ëд ХХК                    3,369.6 11,667.0         37,328.3                           17,870.0            4,585,286.0 

116 ОНÒРЭ ХХК                45,400.0            1,462,549.2 

117 Оð÷ëîí îðд ХХК 16,171.7                              4,500.0                341,363.3 

118 О÷èð-Уíдðàà ХХК            3,254,081.5 

119 Оюó  òîëãîé ХХК            2,652,311.8 6,339,332.0                  28,850.0            509,551.0 6,474.5               125,345,000.0           10,196,942.3            809,438.2              998,315.4              352,738.0 193,445.0               398,358,464.4 

120 Оюó ò ó ëààí ХХК 5,961.6                                  2,634.8                1,000.0                114,513.6 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Компанийн нэрс
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 
 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/               

 Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад байгалийн 

баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын төсөв / 

 Ãààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

121 Өðмөí-Уó ë ХХК 2617749 243,256.3               9,743.6                794,524.4            624.0                 1,975.8            12,272.0           9,840.0              3.5                      4,639.8               

122 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë ХХК 5198429                   84,320.3 

123 Пеíèíсó ëàмàéíèíã ХХК 5149703

124 Пеòðî мàòàд ХХК 2867095 163,767.3               71.1                      463.8               3,028.4             1,735.6              5.0                      24,091.4             

125 Пеòðîкîàë ХХК 5155827                  4,803.4 5,840.0                 1,100.0             820.0                             5,724.0 1,911.5               

126 Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК 2075385                              5.0 361,437.9           5,170.3                        7,039.1 50.0                   60,909.5           2,000.0                                 1,669.1 186,461.3          

127 Пèáîдè âèíсâеé ðесîðсез ХХК 5170672 55,107.6               149.4                 13,380.5       5,104.0                          3,986.5 81.8                   

128 Рýдõèë Мîíãîëèà ХХК 5068827                         774.1 117,363.6                         5,031.5 7,292.2             2,460.9              60,457.5           

129 Рýмеò ХХК 5268451              712,082.9 

130 Сàмòàí мîðес ХХК 5143926                      8,715.2                  4,809.7 148.5             5.0                    1,755.7             

131 Сàíсàðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë ХХК 5036933 218.5                                       360.6                4,538.4             16,305.5 

132 Сàó сãîáè сýíдс ХХК 5084555 12,727,781.5         1,509,804.6               35,878,876.9 112,366.7                  14,383.9 121,161.4                    11,796.8 44,521.2               4,210,836.5                706,527.1 

133 Сеíòеððà ãîó ëд мîíãîëèà ХХК 2108291 3,624,856.2                        61,805.1              5,211.1             23,730.9                3,412.0                   228.0                 3,496.8 

134 Сè Ө¿ Эé Эë ХХК 5261198                      3,314.4             10,000.0 

135 Сè Сè И Эм ХХК 5460093

136 Сè Сè Эм ХХК 5044804                        5.0 

137 Сè Эм Кýé Àé ХХК 5288703                      3,856.3                 74,149.0 339.0               432.0                 

138 Сèí÷è-Оéë ХХК 2588617 6,439.1                    47,620.7              1,262.0             1,391.4            432.0                 6,938.3               

139 Сîд ãàзàð ХХК 5031974                      4,116.1 5,137.0              348.2             889.0                                     8.5 2,446.1             

140 Сîíîð òðеéд ХХК 2590565                   91,940.1                37,711.6              182,020.6             11,184.8                 436.1               8,496.0                   848.6 

141 Òààц мөðөí ХХК 5113075                      5,946.1              135,493.4                 712.5 11,020.8           22,338.9           

142 Òàâàíòîëãîé ХХК 2016656           33,000,000.0 23,249,663.9     69,565,000.0      18,000.0           3,948.0            34,904.0           3,150.0              1,550.0                        6,100,326.2 18,887.5             

143 Òàéшýí деâеëîпмеíò ХХК 2777223 360.9                         25,462.8 2,817.7        

144 Òеððà-Эíеðæè ХХК 5430682 67.5                          4,000.0              

145 Òефèс Мàéíèíã ХХК 2807459 50,452.0                                13,664.2 6,506.7               

146 Òè Бè И ХХК 5144108 163,955.6               231,165.7           387.3               320.0                 35,660.0             

147 Òèеíæèíсàíæî ХХК 5260183 8,857.1                    286,462.5           14,406.3                           456.0 136,410.7          

148 Òөãðөã íó ó ðûí ýíеðæè ХХК 2873575 400.7                     524.0              228.3             18,033.6        24,100.0         400.7                   

149

Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã ХХК 5157846 2,836.7                 

150 Òýí õó í ХХК 2839717 92,195.4              161,166.1            4,559.4             960.6               2,980.0             13,266.0                             800.0 250.0                                       238.2 43,902.5             

151 Òýíãðè òеððà ðесó ðс ХХК 5321611 40.0                          

152 Уëзãîë ХХК 2344343                  3,137.4 199,024.8          1,605.8           411.0             2,076.8           14,240.6         94.0                 67.3                 787.6                   

153 ¯¿ðòãîó ëд ХХК 2766868 29,746.2               1,271.7            9,500.0             2,000.0              88.3                    

154 Хàíãàд ýкспëîðýшí ХХК 2887134 243,561.4            2,621.5           1,870.4         151,067.3      448.2               3,437.7      6,406.6             

155 Хàíшèæèð ХХК 2608758 10,000.0               79,445.8                            512.7 2,400.0           3,382.5           

156 Хартарвагатай ХК 2001454 14,872.8                        39,653.1         7,167.1 586.3               583.0                 400.0                 28.0              7,800.0               

157 Хеðà Иíâесòмеíò ХХК 2787687 2,374.8                    556,291.4                        1,226.9                      37.1 859,244.9          

158 Хîс õàс ХХК 2100231                            15.0                  2,456.1                    16.0             12,000.0                3,000.0 

159 Хîòãîð ХХК 2661128 13,888.9               43,441.7           35,835.2                              612.0 434.1             5,866.8           60.0                 89.0                 

160 Хîòãîð шàíàãà ХХК 2662647 8632.3 17869.9 1,246.3                              2,486.0               1,814.9                      40.0                2,926.0                 8,509.4 

ГЕГ

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний дагу у  

Засгийн газарт 

ногдох газрын 

тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр ту хайн 

жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

үйлчилгээний 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  төлөөлөгчийн 

газрын үйл 

ажиллагааг дэмжсэн 

төлбөр 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

121 Өðмөí-Уó ë ХХК 67.4                    8,153.9                      149,275.9            

122 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë ХХК 892,682.6                 

123 Пеíèíсó ëàмàéíèíã ХХК                     32,354.5 2,378.7                 

124 Пеòðî мàòàд ХХК 1,235.6              352,047.4            37,133.4                  128,025.4            6,188.9                           

125 Пеòðîкîàë ХХК                         8.2                        2,396.5                21,171.5 7,096.0                 

126 Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК 33,974.3                           534,305.1          54,590,677.7                 257,902.2              276,101.0                        137,916.1 

127 Пèáîдè âèíсâеé ðесîðсез ХХК 57.2                    928,592.4              281,174.2         

128 Рýдõèë Мîíãîëèà ХХК              15,000.0 35,783.6                   152,679.1            

129 Рýмеò ХХК 9,625.1                      

130 Сàмòàí мîðес ХХК 20.2                  206,242.3              19,758.4            

131 Сàíсàðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë ХХК 673.2                    1,743.3              15,174.1                                 90,836.9              116,874.3                        128,878.0 19,481.6                  

132 Сàó сãîáè сýíдс ХХК 4,634,219.5      1,080,810.0             2,852,234.5        

133 Сеíòеððà ãîó ëд мîíãîëèà ХХК                    290.2 225,563.3              251,516.0         

134 Сè Ө¿ Эé Эë ХХК              31,009.5 30,061.0                   

135 Сè Сè И Эм ХХК 130,740.9                 

136 Сè Сè Эм ХХК 529,977.6                 330.0                    

137 Сè Эм Кýé Àé ХХК 9,009.6                                     1,080.6                24,255.0                39,385.7 

138 Сèí÷è-Оéë ХХК 370,887.7            146.0                  480.8                         21,070.2              

139 Сîд ãàзàð ХХК 24.6                                        92,725.5 11,069.7            

140 Сîíîð òðеéд ХХК                        3,237.7 15,716.2            

141 Òààц мөðөí ХХК

142 Òàâàíòîëãîé ХХК 1,445,056.2      1,055.1                      458,000.0            

143 Òàéшýí деâеëîпмеíò ХХК 8,152.4                                     3,184.1 

144 Òеððà-Эíеðæè ХХК 364,827.2                 71,174.1              

145 Òефèс Мàéíèíã ХХК 52.6                    817,070.5                 159,363.6            

146 Òè Бè И ХХК 14.0                    3,688.7                      22,263.2              

147 Òèеíæèíсàíæî ХХК 426.4                  

148 Òөãðөã íó ó ðûí ýíеðæè ХХК 7,208.1                                     44,091.0 

149

Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã ХХК                        2,118.5 6,500.7                 

150 Òýí õó í ХХК 132.0                  6,742.6                      244,111.1            

151 Òýíãðè òеððà ðесó ðс ХХК 450,241.2                 

152 Уëзãîë ХХК 28.4                    6,472.5                      15,080.7            

153 ¯¿ðòãîó ëд ХХК 24,817.4                   24,486.7              

154 Хàíãàд ýкспëîðýшí ХХК 7.0                    196,876.5              19,381.7           614,128.5         

155 Хàíшèæèð ХХК 19,384.4                   16,720.6            

156 Хартарвагатай ХК 16,713.8                 16,937.8            

157 Хеðà Иíâесòмеíò ХХК 1,687.2                                           37.0 28,547.5              

158 Хîс õàс ХХК                     29,488.2                   4,593.6 

159 Хîòãîð ХХК 730.8                       38,456.2            

160 Хîòãîð шàíàãà ХХК                         7.0 19,381.7                                  30,622.0                63,099.5 

ГЕГ ГТГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òºëáºð 

/у лсын төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон 

ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 Îðîí 

íó òãèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ ñó ì, 

дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

121 Өðмөí-Уó ë ХХК 8,799.0               8,000.0               155,942.6                       1,407,118.2 

122 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë ХХК 293.0                                      1,140.2             19,800.0                998,236.1 

123 Пеíèíсó ëàмàéíèíã ХХК              1,000.0                 4,203.1                      400.0                  40,336.3 

124 Пеòðî мàòàд ХХК 153,742.3             1,661.9            254.0           19,894.7                       39,193.4 390.4                                  21,793.0              23,676.7 24,219.2                      1,002,618.9 

125 Пеòðîкîàë ХХК                    150.0 8,100.0                                59,121.1 

126 Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК 2,252,584.4                       39,477.8             112,586.5            145,781.9                48,913.6          59,054,962.8 

127 Пèáîдè âèíсâеé ðесîðсез ХХК 6,739.2                500.0                          53,065.6                      161.1                   6,317.9            10,000.0             1,364,417.4 

128 Рýдõèë Мîíãîëèà ХХК                    7,124.2 8,419.2            213.6                                2,533.4                  5,123.7            107,152.7              109,701.8                10,000.0                647,111.1 

129 Рýмеò ХХК 921.4                                 722,629.4 

130 Сàмòàí мîðес ХХК 389.1             20.0           70.0                12,736.3          1,260.0                                500.0                   2,500.0                  900.0                 259,830.4 

131 Сàíсàðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë ХХК                  25,403.7 102.2               1,213.0                                2,000.0                423,803.3 

132 Сàó сãîáè сýíдс ХХК               110,810.2 293.6               3,200.0       10,231.9                       83,710.4 155.0                  1,781.6                              37,537.5              25,938.2              577,695.8 125,745.0                  64,882,419.8 

133 Сеíòеððà ãîó ëд мîíãîëèà ХХК                    1,620.0 60,255.7               25,444.2              25,280.0                19,490.5                1,625.0            4,333,825.0 

134 Сè Ө¿ Эé Эë ХХК 1,850.0                           44,750.0                120,984.9 

135 Сè Сè И Эм ХХК                   5,000.0                   200.0                135,940.9 

136 Сè Сè Эм ХХК 200.0               1,400.0                              531,912.6 

137 Сè Эм Кýé Àé ХХК 29,073.6                296.9                                 181,877.7 

138 Сèí÷è-Оéë ХХК 3,705.6            700.0                                       500.0                461,573.8 

139 Сîд ãàзàð ХХК              4,034.6 20,000.0                                100.0 8,950.0                              1,705.0                1,502.1                153,056.4 

140 Сîíîð òðеéд ХХК 7,172.2                         3,250.0                 2,385.6                   1,000.0                4,961.0                370,360.5 

141 Òààц мөðөí ХХК 1,785.8                              15,000.0                   1,600.0                193,897.5 

142 Òàâàíòîëãîé ХХК                  95,040.0 1,418.0                  34,917,093.0                22,500.0       168,935,591.9 

143 Òàéшýí деâеëîпмеíò ХХК 3,369.6                200.0                        1,166.8                 1,961.9                 4,000.0 5,300.0                             6,500.0                  62,476.2 

144 Òеððà-Эíеðæè ХХК 6,312.9                              40,899.8                   200.0                487,481.5 

145 Òефèс Мàéíèíã ХХК                    3,369.6              48,508.3 3,900.0                         1,102,887.5 

146 Òè Бè И ХХК 1,500.0            2,150.0                              461,104.5 

147 Òèеíæèíсàíæî ХХК                  24,105.6                    632.5                471,757.1 

148 Òөãðөã íó ó ðûí ýíеðæè ХХК 215.0                  2,600.0                                1,300.0 4,625.0                          103,726.4 

149

Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã ХХК 7,581.6                  100.0                                    850.0                  19,987.5 

150 Òýí õó í ХХК               145,670.6 210,384.0                   9,881.5 1,408.7                            9,636.8                10,100.0                 4,000.0                   9,300.0                   4,500.0 7,500.0                             983,685.5 

151 Òýíãðè òеððà ðесó ðс ХХК 31,300.0                              7,550.0 6,365.0                          495,496.2 

152 Уëзãîë ХХК 1,000.0            10,157.4                       6,942.0                261,126.3 

153 ¯¿ðòãîó ëд ХХК 77.2                  1,144.1               20.0                     1,575.0                               94,726.6 

154 Хàíãàд ýкспëîðýшí ХХК 8,174.1                3,437.6                             1,150.5              63,000.0                51,120.2               15,000.0  30,080.0                    1,411,769.2 

155 Хàíшèæèð ХХК 9,983.0         1,900.0                         30,000.0 150.0                                 173,879.0 

156 Хартарвагатай ХК        5,652.1              27,000.0                   8,428.0              500.0                146,322.0 

157 Хеðà Иíâесòмеíò ХХК            1,449,446.8 

158 Хîс õàс ХХК              2,893.2                  54,462.1 

159 Хîòãîð ХХК                 200.0             200.0              3,250.0                12,820.0                   675.0                156,559.7 

160 Хîòãîð шàíàãà ХХК                  11,332.0                 500.0             250.0                 2,195.2                      500.0                171,412.2 

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Компанийн нэрс
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 Àæ àõó éí 

íýãæèéí îðëîãûí 

àëáàí òàòâàð  

 Нэмэгдсэн 

өртгийн албан 

татвар 

 Ашигт 

малтмалын 

нөөц ашигласны 

төлбөр болон 

нэмэлт төлбөр 

 Çàðèì 

á¿òýýãäýõ¿¿í

èé ¿íèéí 

ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð 

 ¯ë õºäëºõ 

õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/               

 Àâòîòýýâýð, 

ººðºº ÿâàã÷ 

õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð 

/орон ну таг/ 

 Газрын 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ус, рашаан 

ашигласны 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ойгоос 

хэрэглээний 

мод, түлээ 

бэлтгэж, 

ашигласны 

төлбөр 

 Ò¿ãýýìýë 

òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí 

íººö àøèãëàñíû 

төлбөр /орон 

ну таг/ 

 Ашигт 

малтмалаас 

бу сад байгалийн 

баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн 

ху раамж 

 Бу сад  

 Агаарын 

бохирдлын 

төлбөр 

/у лсын төсөв / 

 Ãààëèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Автобензин, 

дизелийн 

түлшний 

онцгой албан 

татвар 

 1.1.1  1.1.3  1.1.6  1.1.8  2.1.1  2.1.2  2.2.1  2.2.2  2.2.3  2.2.4  2.2.7  2.1.3  1.2.9  1.1.2  1.1.4 

161 Хîòó  ХХК 2763788 36,312.1               10,900.5           114,806.5          2,141.0           888.1             6,096.0           6,350.0           60.0                 

162 Хó àдè кó îíез ХХК 5232538 385,588.1            526,947.4         1,566.4                              57.0 25,451.1          

163 Х¿дýí ХХК 2643227

164 Хó íàíæèíëýí ХХК 2881934 1,528.0         424.0              114.0               

165 Хó ðàé ХХК 2019086 6,567.4              119,201.3          18,864.6                       2,765.1 1,326.0         5,299.2           4,440.4           112.5               3,127.3             

166 Хó ðãàòàé õàéðõàí ХХК 5104424                   33,681.3 2,404.8                252.9               28.0                   14,684.5                             387.5                        7.0 1,145.1               

167 Х¿ðýý дýë ХХК 2697734 55,209.2               13,504.3                           104.0 9.5                    

168 Х¿сëýмæ ХХК 2872722 2,100.0                 38,088.6            615.5             895.0              2,500.0                                35.6 

169 Хýðëýí ýíеðãî ХХК 2871114 2,927.0                 46,138.7            

170 Цàéðòмèíеðàë ХХК 2548747 13,065,810.7      464,178.2         7,639,323.8      196,158.3      2,052.0         4,833.5           50,499.0         96.0                        150.1                 212,454.8        

171 Цýâдýã ХХК 2587025                         983.9 128965.6                9,998.8                 811.1               4,704.0 7193.7                      83.0 

172 Чèíãèсèéí õàð àëò ХХК 5031869 4,898.2              34,705.2            1,240.5         1,335.0           125.0               4,248.1           2,332.0               

173 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò ХХК 2697947             4,141,114.3          2,629,287.4 6,521,529.6      28,781.7        47,217.5                     8,613.6 3,051.0           1,066.5                      834,694.4 

174 Шàíëó í ХХК 2784904                         300.0 128,334.1         725,572.6          13,931.0        735.5             6,105.0           10,500.0         1,204.2      60.8                 57,795.2          

175 Шàð íàðсò ХХК 2618621 59,945.1               20,472.6           247,275.0          1,510.0         171.0               9,630.9             2,476.3           

176 Шàðûí ãîë ХК 2050374                 277,560.5             456,195.8 277,213.1          19,085.9        2,204.5         38,772.2        35,745.0         101,235.0      5,400.8          

177 Шèâýý îâîî ХК 2004879                      9,221.8 528,908.6                      548,230.8 64,321.8        1,472.0         818.8              181,972.6      142.2               87,214.4             

178 Шèæèð àëò ХХК 2072947                 804,985.0             104,104.0           1,408,479.0             10,355.1 2,684.7         14,546.7        251,000.6      126.8                             26,013.6 

179 Шèíь Шèíь ХХК 2830213 3,227,784.7                     657,340.2 6,721,405.4      50.0                 1,909.7         1,753.8           76,201.5         2,620.0               394.6                          312,832.7 

180 Шèíý Иëèîí Нýí Юàíь ХХК 5250862 1,661.5                 27,254.0           98,297.7       

181 Шèíý шèâýý ХХК 2858096 57,748.5               78,796.2                           681.9 150.0                 23,776.0          

182 Шýéмàí ХХК 5155436 383.3                                 246.7 

183 Эæáàëеé ХХК 5315603                              1.0 17,565.9           1,485.0         3,000.0           8,258.7             

184 Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК 5244676 292.5             

185 Эм Àð Сè Эм Жè Эë ХХК 5402166 98,792.0               20,185.0           40.2               9,611.9             

186 Эм Пè Эé÷ Сè Эë ХХК 5137977                         200.0             456,076.5           17,365.2            217,179.3 

187 Эм Сè Òè Òè ХХК 5015243 100.0                     125,568.7         34,340.1            780.6                           9,269.5                1,067.5 59,794.6          

188 Эмýýëò мàéíз ХХК 2776804                            50.0 25,346.4           5,984.9           480.5             23,620.8        839.8               68.3                 

189 Эí Пè Àé ХХК 5066417 580.8             

190 Эíеðæè ðесó ðс ХХК 2887746 28,428,393.4                  4,182,673.3        35,300,957.0             79,471.0              4,085.0          229,324.0       3,503,840.3         1,991,473.6 

191 Эðâýí õ¿дýð ХХК 5069068                 295,323.6                58,075.5 848.5             602.8                             30,000.0                 5,725.3 

192 Эðдýíý æàс ХХК 2715619 368.2             469.0                                  5.0 

193 Эðдýíýс МГЛ ХК 5124913 736.1             11.8                 

194 Эðдýíýс òàâàí òîëãîé ХК 5435528 39,761.2                         2,644,002.1 50,360.8        216.0               

195 Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2074192        111,197,780.1       19,011,091.6      272,945,212.1     54,421,277.7 2,520,000.0  49,481.2       9,793,044.2  1,767,000.0   2,726.0                   7,345,355.1           923,635.6 

196 Эðдýс õîëдèíã ХХК 2655772 42,668.3           5,963.6         3,795.1           2,871.2           388.1               20,159.6          3,330.0           

197 Эðýë ХХК 2027194             879,187.3             45,929.9           10,727.3             75,159.8                1,444.1                60.0                   862.5            228,505.2 

198 Эс Бè Эф ХХК 5184851 2,189.7                226,800.4            680.7               2,352.0             6,918.1              1,042.7               

199 Эф Эм Àé ХХК 5209552                      3,830.0 

200 Эýðмýë ХХК 2075768                   33,577.7 203,532.1         26,046.8        167.0             17.0                 5,743.5             

ДҮН 321,795,872.3      291,453,384.9   541,338,189.4    55,766,335.8   4,162,242.8     690,828.4       13,195,410.7  3,761,321.6     1,281.5             2,107,314.6         172.8                          10,547.6      19,086,061.8   90,064,063.3    9,452,610.0     

д/д Компанийн нэрс
Регистрийн 

ду гаар

ТЕГ ГЕГ
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

НДЕГ

 Àâòîáåíçèí, 

äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 

òàòâàð  

 Ãààëèéí 

¿éë÷èëãýýíèé 

õó ðààìæ 

 Àøèãò ìàëòìàëûí 

àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãó ó ëûí òó ñãàé 

çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 

òºñâèéí 

õºðºíãººð 

õàéãó ó ë 

õèéñýí îðäûí 

íºõºí òºëáºð 

 Нийгмийн 

болон эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээний дагу у  

Засгийн газарт 

ногдох газрын 

тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд 

ту хайн жилд 

гарын үсэг 

зу рсаны 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр 

олборлолт 

эхэлсэний 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээгээр ту хайн 

жилд 

төвлөрүүлсэн 

су ргалтын 

у рамшу у лал 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах 

гэрээнд заасан 

нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  

төвлөрүүлсэн 

захиргааны 

үйлчилгээний 

шимтгэл 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 

дагу у  төлөөлөгчийн 

газрын үйл 

ажиллагааг дэмжсэн 

төлбөр 

 Бүтээгдэхүүн 

ху ваах гэрээний 

дагу у  хүлээн 

авсан дэмжлэг 

/орон ну таг/ 

 1.1.5  1.3.1  1.1.7  1.2.1  1.1.13                 1.50  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.2.8  2.2.6 

161 Хîòó  ХХК 5,904.7                   16,782.1            

162 Хó àдè кó îíез ХХК 84.0                  2,572.5                   85,418.9            

163 Х¿дýí ХХК 323.2                         

164 Хó íàíæèíëýí ХХК 5,258.9                      6,700.0              

165 Хó ðàé ХХК                      69.6 10,439.0                 41,465.3            

166 Хó ðãàòàé õàéðõàí ХХК 41.0                    71,495.3                   122,725.9            

167 Х¿ðýý дýë ХХК 52,077.4         2,760.3                   11,038.6            

168 Х¿сëýмæ ХХК                         7.0 10,408.6                 

169 Хýðëýí ýíеðãî ХХК 5,326.7              547.4                       16,660.3           3,714.0              

170 Цàéðòмèíеðàë ХХК 214.0                  3,727.6                                15,524.5 445,661.9         

171 Цýâдýã ХХК                        9,921.7                  6,097.5 38709.4

172 Чèíãèсèéí õàð àëò ХХК 16,882.8            1,641.9                   22,689.5            

173 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò ХХК 2,664,619.8                253,314.2 

174 Шàíëó í ХХК 3,198.4            27,441.3                 33,754.5            

175 Шàð íàðсò ХХК 43.2                  17,191.3                 32,800.0            

176 Шàðûí ãîë ХК 11,673.9                 50,620.3           578,003.1         

177 Шèâýý îâîî ХК 338.6               617.7                       39,512.2              903,037.0         

178 Шèæèð àëò ХХК 103.0                            508,603.0 

179 Шèíь Шèíь ХХК 32,985.8         6,086.1                   149,626.0         295,135.6         

180 Шèíý Иëèîí Нýí Юàíь ХХК 93,491.3                 12,992.5            

181 Шèíý шèâýý ХХК 86.6                                      144,966.4 235,478.4         

182 Шýéмàí ХХК 388.0          78,880.3                               64,461.5                65,018.4 45,123.0                      12,317.6          

183 Эæáàëеé ХХК 399.0               49,109.6                              155,292.1 

184 Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК 1,594.1                         147,650.4                    86,129.4                21,136.2                      36,912.6                    50,050.0 

185 Эм Àð Сè Эм Жè Эë ХХК 22.2                  17,912.2                 127,054.8         

186 Эм Пè Эé÷ Сè Эë ХХК                    291.0                   689,929.1                58,574.1 

187 Эм Сè Òè Òè ХХК 2,555.2            7,534.1                   21,163.0           48,971.9            

188 Эмýýëò мàéíз ХХК                   204,663.6 77,116.9            

189 Эí Пè Àé ХХК                16,079.7                    97,325.3                25,389.1                          64,439.0                    62,894.5 

190 Эíеðæè ðесó ðс ХХК        6,393,932.0                     18,625.0          1,114,761.6 

191 Эðâýí õ¿дýð ХХК                        1,469.5 7,975.0              

192 Эðдýíý æàс ХХК 193,629.3              32,499.0            

193 Эðдýíýс МГЛ ХК 419,307.6              184,648.5         

194 Эðдýíýс òàâàí òîëãîé ХК           421,220.1                     35,757.8              468,201.9 

195 Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК                54,059.8           586,090.0                   615,387.1 20,122,560.2   

196 Эðдýс õîëдèíã ХХК 76.2                  7,119.0                   172,688.1         

197 Эðýë ХХК                1,106.6                     11,404.8                  6,511.4              690,959.7 

198 Эс Бè Эф ХХК 16.4                    3,345.3                      38,652.3              

199 Эф Эм Àé ХХК 51,654.5                   

200 Эýðмýë ХХК 185.2               45.0                         3,453.3              

ДҮН 2,250,013.7        30,631,220.4   20,776,811.2           897,986.6           65,842,343.1      78,351,725.3        279,905.3          -                         1,475,714.9            1,116,234.8        285,982.6                 943,095.8                      435,050.8               

ГЕГ ГТГ

д/д Компанийн нэрс

АМГ, ЦЭГ
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Хавсралт Ү-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

 
 

Хавсралт У- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

БОАЖЯ

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 

áàéðíû òºëáºð 

/у лсын төсөв / 

 Ãàäààäûí 

ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 

àæëûí áàéðíû 

төлбөр /орон 

ну тгийн төсөв / 

 Торгу у ль 

/у лсын 

төсөв / 

 Торгу у ль 

/орон 

ну таг/ 

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж  

 Яам, төрийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

тэмдэгтийн 

ху раамж 

 Ну тгийн 

захиргааны 

байгу у ллагад 

төлсөн 

үйлчилгээний 

хөлс 

 Òºðèéí 

ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã 

 Îðîí 

íó òãèéí 

ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã 

 ХО-тын 

гэрээний дагу у  

төлсөн 

у рьдчилгаа 

төлбөр 

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 

àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ 

àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ ñó ì, 

дүүрэгт  

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 

íó òãèéí 

áàéãó ó ëàãàä 

¿ç¿¿ëñýí 

мөнгөн ба 

мөнгөн бу с 

äýìæëýã 

 Байгаль 

хамгаалах 

зардлын 50 

ху вийг ту сгай 

дансанд 

шилжүүлсэн 

дүн 

 1.2.2  2.2.5  1.6.1  2.5.1  1.1.9-1.1.12, 

1.3.2 

 1.3.4, 1.3.3  2.3.1  2.3.2  1.4.1  2.4.1  1.5.2  3.2.1-3.2.2  3.2.3-3.2.4  3.2.5-3.2.6  3.2.7-3.2.8  3.1.1 

161 Хîòó  ХХК 15,408.3               1,000.0 2,711.6                        10,000.0                229,360.9 

162 Хó àдè кó îíез ХХК 97,328.9                7,292.5            96.3                             14,221.8            1,146,624.9 

163 Х¿дýí ХХК                        323.2 

164 Хó íàíæèíëýí ХХК 40,238.6             142.4               250.0        75.0                5,652.6                            5,000.0                  65,383.5 

165 Хó ðàé ХХК 1,181.9     187.5                             4,074.1                 2,000.0 10,000.0            3,285.0                             234,406.2 

166 Хó ðãàòàé õàéðõàí ХХК                  14,666.4              25,178.7 37,018.0                          20,000.0                31,100.0                1,300.0                376,116.4 

167 Х¿ðýý дýë ХХК 1,002.4                           135,705.7 

168 Х¿сëýмæ ХХК 10,950.0          1,050.0                            66,650.3 

169 Хýðëýí ýíеðãî ХХК 10,108.8                          1,000.0                    175.0 4,250.0                            90,847.9 

170 Цàéðòмèíеðàë ХХК 148,059.3           151,308.0                   83,995.9              11,291.7 13,165.4          706.6                                 3,000.0            237,000.0                13,684.0                16,764.9          22,779,660.2 

171 Цýâдýã ХХК           14,811.6                 2,763.7                3,100.0                228,144.0 

172 Чèíãèсèéí õàð àëò ХХК 6,962.4                                500.0 504.0                        3,181.6 3,100.0                             2,750.0                107,096.2 

173 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò ХХК 1,051,833.0       1,247.6                 301,180.1                  2,000.0 52,484.5                            4,707.4          18,546,742.6 

174 Шàíëó í ХХК 159,339.6                        1,000.0                 2,124.9                  1,500.0                11,300.0                2,000.0            1,186,197.1 

175 Шàð íàðсò ХХК 2,318.4            619.0                                   4,000.0 4,105.0                                402,557.8 

176 Шàðûí ãîë ХК                    3,369.6              1,000.0                       15.0              26,000.0                   3,164.3            1,887,259.0 

177 Шèâýý îâîî ХК 2,052.0             12,237.6       800.1                16,000.0              20,000.0                      264.0 14,400.0                    2,431,562.2 

178 Шèæèð àëò ХХК                  51,645.0           80,765.0         1,000.0                 3,574.0                17,366.0            3,285,351.5 

179 Шèíь Шèíь ХХК 391,932.8        1,825.2       59,080.0  6,339.4                          3,936.8 951.4                17,406.4                    9,528.0              12,180.0                10,900.0                10,000.0          12,010,206.1 

180 Шèíý Иëèîí Нýí Юàíь ХХК 7,026.1                        240,723.1 

181 Шèíý шèâýý ХХК 280.8                      280.8                             2,617.8              38,067.0                36,000.0 10,092.0                          629,022.4 

182 Шýéмàí ХХК                  95,472.0 321.5             24,200.0                    1,373.0 14,774.2                       20,658.6                423,618.1 

183 Эæáàëеé ХХК 3,779.0                           238,890.3 

184 Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК                18,750.0 32,864.0                        395,379.2 

185 Эм Àð Сè Эм Жè Эë ХХК 5,054.4                             1,000.0                    701.0 600.0                              280,973.7 

186 Эм Пè Эé÷ Сè Эë ХХК                 9,821.0 18,600.0                1,468,036.2 

187 Эм Сè Òè Òè ХХК 72,597.4                             500.0              3,325.0                 1,075.7 11,529.2            19,900.0                          13,500.0                433,572.5 

188 Эмýýëò мàéíз ХХК 6,739.2                             2,000.0                  103.4              16,009.4                   2,500.0                  650.0                 366,173.2 

189 Эí Пè Àé ХХК                  8,990.5                   1,896.0                277,594.9 

190 Эíеðæè ðесó ðс ХХК               354,304.8              9,539.0              11,395.6            288,606.0                25,569.0                 4,000.0          1,716,966.4             72,770.0          83,730,687.0 

191 Эðâýí õ¿дýð ХХК                 2,400.6                  3,000.0                 1,000.0                406,420.8 

192 Эðдýíý æàс ХХК 12,436.6                         60,050.0          2,601.5                302,058.6 

193 Эðдýíýс МГЛ ХК 28,700.0                       15,228.0  420.0                  5,175.0                          654,227.0 

194 Эðдýíýс òàâàí òîëãîé ХК                        842.4              28,017.0 336,124,015.0           339,812,394.3 

195 Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 1,511,577.3                       7,909.0 45,003,612.6         528,360.3       113,200.0                18,045.0       548,537,404.9 

196 Эðдýс õîëдèíã ХХК                    140.1                42,000.0                301,199.3 

197 Эðýë ХХК              3,250.0                 1,300.0                       29.1 75.0                                   2,500.0                1,525.0            1,960,537.7 

198 Эс Бè Эф ХХК 2,300.0               1,500.0                             285,797.6 

199 Эф Эм Àé ХХК 2,350.0                           1,700.0                  59,534.5 

200 Эýðмýë ХХК 3,150.0                           275,917.6 

ДҮН 13,010,908.8       6,718,163.9       2,071,031.3   182,243.3  244,633.3       2,208,655.6      342,903.6          120,857.4          45,045,560.7     35,017,178.5  461,469,015.0     11,205,410.3     6,756,128.9      8,509,095.3        474,505.1            1,260,704.0     2,150,808,716.6  

Хот, дүүрэг, орон нутаг

 Бүгд /мянган 

төгрөгөөр/ 

ХХҮГ ТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ, ЦЭГ Орон нутгийн засаг захиргаа Сангийн яам

д/д Компанийн нэрс
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Хавсралт Ф-/А/ - Анхны нэгтгэл ба бүх тохируулга /компаниар/  

 

Хавсралт Ф-/А/ -Анхны нэгтгэл ба бүх тохируулга /компаниар/ 
 

д/д Компанийн нэр 
Анхны нэгтгэл Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй 
зөрүү  ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

1 Авдар баян ХХК 53,479 53,743 (264) 3,084 2,820 56,563 56,563 - 

2 Агммайнинг ХХК 284,922 - 284,922 1,710 286,632 286,632 286,632 - 

3 Адил оч ХХК 232,285 196,568 35,717 (174) 35,543 232,111 232,111 - 

4 Адуунчулуун ХХК 562,941 573,621 (10,680) 970 (9,710) 563,911 563,911 - 

5 Азиагоулд монголиа ХХК 161,903 164,201 (2,298) 10,063 8,801 171,966 173,002 (1,036) 

6 Айвуун тэс ХХК 41,873 58,751 (16,878) 14,660 (2,218) 56,533 56,533 - 

7 Алтай хангай бүрд ХХК - 42,247 (42,247) 28,040 (12,314) 28,040 29,933 (1,893) 

8 Алтайн хүдэр ХХК 19,565,477 - 19,565,477 28,739 19,588,951 19,594,215 19,588,951 5,264 

9 Алтан дорнод монгол ХХК 1,076,542 285,501 791,042 5,788 796,830 1,082,330 1,082,330 - 

10 Алшаахайрхан ХХК 819,658 - 819,658 4,980 824,638 824,638 824,638 - 

11 Андын илч ХХК 1,087,180 989,706 97,474 27,320 124,795 1,114,500 1,114,500 - 

12 Андын тэмүүлэл ХХК 86,488 118,010 (31,522) 38,599 7,077 125,087 125,087 - 

13 Анхай интернэшнл ХХК 2,258,735 2,100,387 158,348 4,822 163,170 2,263,557 2,263,557 - 

14 АУМ ХХК 1,311,793 - 1,311,793 331,343 1,643,635 1,643,135 1,643,635 (500) 

15 Багануур ХК 7,770,174 7,109,976 660,198 50,231 710,428 7,820,405 7,820,405 - 

16 Бату Майнинг Монгол ХХК 473,168 - 473,168 1,250 474,418 474,418 474,418 - 

17 Баяжмал алт ХХК 38,752 56,741 (17,989) 17,339 - 56,091 56,741 (650) 

18 Баялаг орд ХХК 118,200 126,185 (7,986) 2,637 (5,348) 120,837 120,837 - 

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 638,224 - 638,224 4,720 642,944 642,944 642,944 - 

20 Баян эрч ХХК 1,069,362 1,299,083 (229,720) 105,768 (8,093) 1,175,130 1,290,990 (115,860) 

21 Баянтэгш импекс ХХК 73,900 199,330 (125,430) 52,487 (72,943) 126,387 126,387 - 

22 Баянтээг ХХК 223,684 240,443 (16,759) - (16,759) 223,684 223,684 - 

23 Белгравия майнинг ХХК 149,687 125,948 23,739 - 23,739 149,687 149,687 - 

24 
Биг Могул Коул энд Энержи 
ХХК 

55,766 53,638 2,127 (2,448) 186 53,318 53,824 (507) 

25 Болд төмөр ерөө гол ХХК 38,945,126 40,102,615 (1,157,489) 1,036,094 (112,152) 39,981,221 39,990,464 (9,243) 

26 Болд фо ар да ХХК 125,646 105,644 20,002 881 20,883 126,526 126,526 - 

27 Бороо гоулд ХХК 16,520,499 22,806,492 (6,285,993) 4,578,460 (1,670,172) 21,098,958 21,136,321 (37,362) 

28 Броад ХХК - 231,975 (231,975) 231,975 - 231,975 231,975 - 

29 Буд инвест ХХК 61,956 50,276 11,681 1,827 13,508 63,784 63,784 - 

30 Булган гангат ХХК 821,771 - 821,771 487 822,258 822,258 822,258 - 

31 Буман-Олз ХХК 302,714 - 302,714 4,139 306,852 306,852 306,852 - 

32 Бумбат ресорсес ХХК 112,942 114,142 (1,199) 2,199 1,000 115,141 115,141 - 

33 Бумбат ХХК 391,934 23,183,565 (22,791,631) 36,937 (22,754,694) 428,871 428,871 - 

34 Бүүргэнт ХХК 108,308 147,632 (39,323) 39,731 408 148,039 148,039 - 

35 Бэрх ресорсиз ХХК 215,108 211,266 3,841 1,058 8,223 216,166 219,490 (3,324) 

36 Бэрх-Уул ХХК 154,616 - 154,616 (50,218) 104,398 104,398 104,398 - 

37 Бэрэн групп ХХК 723,808 275,388 448,420 (40,196) 408,224 683,613 683,613 - 

38 Бэрэн майнинг ХХК 275,404 313,085 (37,681) 50,000 12,319 325,404 325,404 - 

39 
Вестерн проспектор 
монголиа ХХК 

- 183,927 (183,927) 23,655 (160,272) 23,655 23,655 - 

40 Гацуурт ХХК 1,980,119 2,057,937 (77,819) 194,313 (29,358) 2,174,432 2,028,580 145,852 

41 ГБНБ ХХК 356,592 - 356,592 128,210 484,801 484,801 484,801 - 

42 Геомин ХХК 287,357 - 287,357 (8,785) 279,172 278,572 279,172 (600) 

43 Гоби консолидетед ХХК 224,595 245,241 (20,646) 20,146 - 244,741 245,241 (500) 

44 Гоби коул энд энержи ХХК 1,095,453 1,211,617 (116,164) 128,759 31,158 1,224,212 1,242,775 (18,563) 

45 Гоби энержи партнерс ХХК 627,796 982,568 (354,773) 235,212 (119,561) 863,008 863,008 - 

46 Гоби-эксплорэйшн ХХК 550,712 - 550,712 17,494 568,206 568,206 568,206 - 

47 Голден гоби майнинг ХХК - 148,888 (148,888) 148,888 - 148,888 148,888 - 

48 Голден крос ХХК 407,162 422,236 (15,074) 14,431 (643) 421,593 421,593 - 

49 Голден сий петролиум ХХК 812,439 - 812,439 53,665 866,103 866,103 866,103 - 

50 Гүнбилэг гоулд ХХК 123,555 68,861 54,694 - 32,814 123,555 101,675 21,880 

51 Гүнбилэг трейд ХХК 110,178 58,385 51,792 - (5,725) 110,178 52,660 57,518 

52 Гурван зам ХХК 417,531 - 417,531 - 417,531 417,531 417,531 - 

53 Гурвантөхөм ХХК 308,327 - 308,327 779 309,106 309,106 309,106 - 

54 Дадизи юиан ХХК 325,603 - 325,603 87,428 418,144 413,032 418,144 (5,112) 

55 Дацан трейд ХХК 684,392 263,494 420,898 (420,665) 269 263,727 263,763 (36) 

56 Доншен газрын тос ХХК 24,731,855 24,539,031 192,825 270,888 463,712 25,002,743 25,002,743 - 

57 Дорнын хүдэр ХХК 128,176 153,828 (25,653) 3,762 (21,891) 131,938 131,938 - 

58 Дун эрдэнэ ХХК 153,328 185,751 (32,423) 26,152 (6,270) 179,481 179,481 - 

59 Дун Юань ХХК 614,315 - 614,315 (15,403) 598,912 598,912 598,912 - 

60 Дэлгэр-Орчлон ХХК 913,722 - 913,722 443 914,164 914,164 914,164 - 

61 Жамп алт ХХК 807,772 864,570 (56,798) 105,090 48,292 912,862 912,862 - 

62 Жей Кей Эм Кей ХХК 269,969 - 269,969 6,152 276,121 276,121 276,121 - 

63 Жем Интернэйшнл ХХК 4,751,169 - 4,751,169 (8,519) 4,742,650 4,742,650 4,742,650 - 

64 Жи Эл Ди Ви ХХК 160,818 79,110 81,708 10,402 92,110 171,220 171,220 - 

65 Жи Энд Юу Голд ХХК 395,256 - 395,256 - 395,256 395,256 395,256 - 

66 Жи Эс Би майнинг ХХК - 166,221 (166,221) 129,891 (36,330) 129,891 129,891 - 

67 Жинхуа орд ХХК 247,229 231,178 16,051 311,746 327,796 558,974 558,974 - 
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Тохируулга Тохируулгын дараа  Шийдэг 
дээгүй 
зөрүү  ЗГ Компани ЗГ Компани ЗГ Компани 

68 Жотойн бажууна ХХК 135,450 131,660 3,791 (304) 3,487 135,146 135,146 - 

69 Занадуметалс монголиа ХХК 284,564 - 284,564 746 285,310 285,310 285,310 - 

70 Зараяа холдингс ХХК - 935,769 (935,769) 968,251 32,482 968,251 968,251 - 

71 ЗБАА ХХК - 162,616 (162,616) 163,191 576 163,191 163,191 - 

72 Зон хэн юу тиан ХХК 370,282 551,521 (181,239) 465,037 283,798 835,319 835,319 - 

73 Зө Юү Э ХХК 313,568 - 313,568 8,600 322,168 322,168 322,168 - 

74 Зуунмод Уул ХХК 66,619 63,058 3,561 417 3,978 67,036 67,036 - 

75 Илт гоулд ХХК 72,684 75,385 (2,702) 3,715 1,014 76,399 76,399 - 

76 Их монгол майнинг ХХК 444,853 - 444,853 5,695 450,948 450,548 450,948 (400) 

77 Их Хан Уул ХХК 264,698 - 264,698 89,957 354,655 354,655 354,655 - 

78 Казмон контакт ХХК 1,114,300 - 1,114,300 51,671 1,167,171 1,165,971 1,167,171 (1,200) 

79 Камекс  ХХК 241,307 115,690 125,617 4,405 130,022 245,712 245,712 - 

80 Капкорп монголиа ХХК 481,778 574,804 (93,026) 88,259 (4,767) 570,037 570,037 - 

81 Каскейд майнинг ХХК 753,504 - 753,504 (383,727) 369,777 369,777 369,777 - 

82 Кожеговь ХХК - 2,411,404 (2,411,404) 1,984,125 (427,280) 1,984,125 1,984,125 - 

83 Коммод ХХК 443,545 - 443,545 7,389 453,386 450,935 453,386 (2,451) 

84 Кью Жи Экс Монгол ХХК 267,402 268,708 (1,306) 2,312 1,006 269,714 269,714 - 

85 Кэй Ви Пи ХХК 44,567 55,501 (10,934) 29,834 18,900 74,401 74,401 - 

86 Лоншэнда ХХК 135,985 135,458 527 500 1,027 136,485 136,485 - 

87 Лутчулуу ХХК 1,151,507 - 1,151,507 293,309 1,454,421 1,444,816 1,454,421 (9,605) 

88 М Си Эс петро монголиа ХХК - 448,103 (448,103) 448,103 - 448,103 448,103 - 

89 Магнай трейд  ХХК 35,673,477 - 35,673,477 800,872 36,474,349 36,474,349 36,474,349 - 

90 Марко поло ХХК 1,685,729 1,922,040 (236,312) 475,803 239,491 2,161,531 2,161,531 (0) 

91 МГМК ХХК - 2,530,593 (2,530,593) - (2,530,593) - - - 

92 МЕС ХХК 262,493 - 262,493 - 262,493 262,493 262,493 - 

93 Мо Эн Ко ХХК 2,927,681 3,012,990 (85,309) 631,345 552,954 3,559,026 3,565,944 (6,918) 

94 Могойн гол ХК 137,811 2,259,998 (2,122,187) (152) (2,122,339) 137,659 137,659 (0) 

95 Мон ажнай ХХК 79,617 126,704 (47,087) 44,774 (2,313) 124,391 124,391 - 

96 Мон дулаан трейд  ХХК 2,467,347 - 2,467,347 5,561 2,472,907 2,472,907 2,472,907 - 

97 Мон Лаа 534,836 422,600 112,236 119,352 231,589 654,188 654,188 - 

98 Мон полимет ХХК 5,072,731 - 5,072,731 274,386 5,347,117 5,347,117 5,347,117 - 

99 Монгол Алт МАК ХХК 157,779,253 - 157,779,253 725,305 158,504,558 158,504,558 158,504,558 - 

100 Монгол алтай ресорсиз ХХК 234,297 640,484 (406,187) 1,000 (405,187) 235,297 235,297 - 

101 Монгол газар ХХК 292,833 - 292,833 (1,308) 291,526 291,526 291,526 - 

102 Монгол метал майнинг ХХК 267,936 536,200 (268,264) 25,000 (244,844) 292,936 291,356 1,580 

103 Монгол ураниум ресурс ХХК 214,888 190,367 24,522 (62) 12,612 214,826 202,978 11,848 

104 Монгол цамхаг ХХК 255,157 - 255,157 (2,939) 252,218 252,218 252,218 - 

105 Монгол-Алт ХХК 875,528 - 875,528 (837,531) 33,288 37,997 33,288 4,710 

106 Монголболгаргео ХХК 409,649 - 409,649 195,019 612,613 604,668 612,613 (7,945) 

107 Монголжүюаньли ХХК 169,277 146,168 23,109 (5,240) 17,869 164,037 164,037 - 

108 Монголросцветмет ХХК 7,115,391 11,848,378 (4,732,988) 3,643,368 (1,088,619) 10,758,759 10,759,759 (1,000) 

109 Монголрудпром ХХК 180,494 176,839 3,655 2,073 5,728 182,567 182,567 - 

110 Монголчехметалл ХХК 281,528 241,427 40,101 (9,129) 21,730 272,399 263,157 9,243 

111 Мөнх ноён суварга ХХК 464,798 230,181 234,617 9,000 250,029 473,798 480,210 (6,412) 

112 Нордвинд ХХК 390,379 338,249 52,130 5,852 52,330 396,231 390,579 5,652 

113 Одод гоулд ХХК 697,516 493,364 204,152 55,530 259,682 753,046 753,046 - 

114 Олова ХХК 104,549 98,067 6,482 4,552 11,034 109,101 109,101 - 

115 Олон овоот гоулд ХХК 4,441,947 - 4,441,947 142,317 4,585,286 4,584,264 4,585,286 (1,022) 

116 ОНТРЭ ХХК 1,447,434 - 1,447,434 15,116 1,462,549 1,462,549 1,462,549 - 

117 Орчлон орд ХХК 340,863 - 340,863 500 341,363 341,363 341,363 - 

118 Очир-Ундраа ХХК 3,092,735 - 3,092,735 164,147 3,254,082 3,256,882 3,254,082 2,800 

119 Оюу толгой ХХК 438,757,850 342,846,512 95,911,339 (40,402,087 55,511,953 398,355,764 398,358,464 (2,700) 

120 Оюут улаан ХХК 110,483 111,939 (1,456) 3,583 2,575 114,066 114,514 (448) 

121 Өрмөн-Уул ХХК 1,202,784 - 1,202,784 204,334 1,407,118 1,407,118 1,407,118 - 

122 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК 977,003 998,817 (21,814) 21,233 (581) 998,236 998,236 - 

123 Пенинсуламайнинг ХХК - 95,322 (95,322) 40,336 (54,985) 40,336 40,336 - 

124 Петро матад ХХК 1,672,342 1,222,733 449,610 (670,016) (220,114) 1,002,326 1,002,619 (293) 

125 Петрокоал ХХК 41,529 70,857 (29,328) 17,592 (11,736) 59,121 59,121 - 

126 
Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК 

58,965,172 1,522,949 57,442,224 89,791 57,532,014 59,054,963 59,054,963 - 

127 
Пибоди винсвей ресорсез 
ХХК 

417,161 1,695,622 (1,278,461) 947,257 (331,205) 1,364,417 1,364,417 0 

128 Рэдхил Монголиа ХХК 380,606 813,168 (432,562) 262,152 (166,057) 642,758 647,111 (4,353) 

129 Рэмет ХХК 528,909 - 528,909 193,721 722,629 722,629 722,629 - 

130 Самтан морес ХХК 255,110 222,976 32,134 4,720 36,854 259,830 259,830 - 

131 
Сансарын геологи хайгуул 
ХХК 

390,632 384,501 6,131 33,171 39,302 423,803 423,803 - 

132 Саусгоби сэндс ХХК 54,012,422 66,227,742 (12,215,320) 10,863,356 (1,345,322) 64,875,778 64,882,420 (6,642) 
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133 Сентерра гоулд монголиа ХХК 4,555,987 4,292,175 263,813 (222,162) 41,650 4,333,825 4,333,825 - 

134 Си Өү Эй Эл ХХК 120,985 817,146 (696,161) - (696,161) 120,985 120,985 0 

135 Си Си И Эм ХХК - 130,841 (130,841) 135,941 5,100 135,941 135,941 - 

136 Си Си Эм ХХК 537,113 - 537,113 (5,200) 531,913 531,913 531,913 - 

137 Си Эм Кэй Ай ХХК 181,427 193,407 (11,981) 451 (11,530) 181,878 181,878 - 

138 Синчи-Ойл ХХК 461,574 - 461,574 - 461,574 461,574 461,574 - 

139 Сод газар ХХК 121,710 150,197 (28,487) 22,305 2,859 144,015 153,056 (9,041) 

140 Сонор трейд ХХК 365,811 331,165 34,646 4,550 39,196 370,361 370,361 - 

141 Таац мөрөн ХХК - 203,855 (203,855) 193,898 (9,958) 193,898 193,898 - 

142 Тавантолгой ХХК 171,354,638 - 171,354,638 (2,419,046) 168,935,592 168,935,592 168,935,592 - 

143 Тайшэн девелопмент ХХК 45,917 45,693 223 16,060 16,783 61,976 62,476 (500) 

144 Терра-Энержи ХХК 433,138 - 433,138 54,344 487,482 487,482 487,482 (0) 

145 Тефис Майнинг ХХК 1,098,988 - 1,098,988 3,900 1,102,888 1,102,888 1,102,888 - 

146 Ти Би И ХХК 459,785 - 459,785 1,320 461,105 461,105 461,105 - 

147 Тиенжинсанжо ХХК 471,757 - 471,757 - 471,757 471,757 471,757 - 

148 Төгрөг нуурын энержи ХХК 91,653 84,215 7,438 9,774 19,512 101,426 103,726 (2,300) 

149 
Трейжа маунтайн интернэшнл 
майнинг ХХК 

- 47,372 (47,372) 19,987 (27,384) 19,987 19,987 - 

150 Тэн хун ХХК 692,498 - 692,498 291,368 983,685 983,866 983,685 180 

151 Тэнгри терра ресурс ХХК - 398,853 (398,853) 495,496 96,643 495,496 495,496 - 

152 Улзгол ХХК 243,496 255,717 (12,220) 17,630 5,410 261,126 261,126 - 

153 Үүртгоулд ХХК 94,629 82,973 11,656 97 11,753 94,727 94,727 - 

154 Хангад эксплорэшн ХХК 1,293,568 1,415,180 (121,612) 112,238 (3,411) 1,405,806 1,411,769 (5,963) 

155 Ханшижир ХХК 107,301 152,856 (45,555) 66,428 21,023 173,729 173,879 (150) 

156 Хартарвагатай ХК 91,973 306,251 (214,278) 54,349 (159,929) 146,322 146,322 - 

157 Хера Инвестмент ХХК 2,398,589 - 2,398,589 (949,142) 1,449,447 1,449,447 1,449,447 - 

158 Хос хас ХХК 54,462 57,879 (3,416) - (3,416) 54,462 54,462 - 

159 Хотгор ХХК 164,985 139,700 25,285 (8,426) 16,860 156,560 156,560 - 

160 Хотгор шанага ХХК 138,595 123,220 15,375 20,715 48,192 159,310 171,412 (12,102) 

161 Хоту ХХК 228,361 221,201 7,159 1,000 8,159 229,361 229,361 - 

162 Хуади куонез ХХК 1,036,697 1,178,280 (141,584) 109,928 (31,656) 1,146,625 1,146,625 - 

163 Хүдэн ХХК - 323,230 (323,230) 323 (322,907) 323 323 (0) 

164 Хунанжинлэн ХХК 62,085 63,844 (1,759) 3,299 1,540 65,384 65,384 - 

165 Хурай ХХК 181,039 215,322 (34,283) 53,368 19,085 234,406 234,406 - 

166 Хургатай хайрхан ХХК 302,303 - 302,303 73,813 376,116 376,116 376,116 - 

167 Хүрээ дэл ХХК 136,375 753,606 (617,232) - (617,901) 136,375 135,706 669 

168 Хүслэмж ХХК 63,255 65,852 (2,596) 3,395 799 66,650 66,650 - 

169 Хэрлэн энерго ХХК 85,521 161,516 (75,995) 5,327 (70,668) 90,848 90,848 - 

170 Цайртминерал ХХК 22,717,906 19,354,160 3,363,746 54,831 3,425,500 22,772,737 22,779,660 (6,923) 

171 Цэвдэг ХХК 226,694 202,203 24,491 1,450 25,941 228,144 228,144 - 

172 Чингисийн хар алт ХХК 100,604 67,095 33,509 3,604 40,001 104,208 107,096 (2,888) 

173 Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК 20,212,328 18,063,215 2,149,113 (1,677,216) 483,528 18,535,112 18,546,743 (11,631) 

174 Шанлун ХХК 1,184,974 1,327,141 (142,167) 1,223 (140,944) 1,186,197 1,186,197 - 

175 Шар нарст ХХК 343,380 348,438 (5,058) 59,007 54,120 402,387 402,558 (171) 

176 Шарын гол ХК 1,971,444 2,481,207 (509,764) (81,598) (593,948) 1,889,846 1,887,259 2,587 

177 Шивээ овоо ХК 2,414,498 2,235,621 178,877 16,264 195,941 2,430,762 2,431,562 (800) 

178 Шижир алт ХХК 3,039,882 3,265,013 (225,131) 245,057 20,339 3,284,939 3,285,352 (412) 

179 Шинь Шинь ХХК 11,574,016 11,683,049 (109,034) 401,797 327,157 11,975,812 12,010,206 (34,394) 

180 Шинэ Илион Нэн Юань ХХК 869,529 - 869,529 (629,498) 240,723 240,031 240,723 (692) 

181 Шинэ шивээ ХХК 542,586 460,081 82,506 86,436 168,942 629,022 629,022 - 

182 Шэйман ХХК 290,118 440,155 (150,037) 133,501 (16,537) 423,618 423,618 - 

183 Эжбалей ХХК 250,444 - 250,444 (11,554) 238,890 238,890 238,890 - 

184 Эй Пи И Экс Пи Ар Өү ХХК - 395,267 (395,267) 395,379 113 395,379 395,379 - 

185 Эм Ар Си Эм Жи Эл ХХК 285,024 260,492 24,531 600 20,481 285,624 280,974 4,650 

186 Эм Пи Эйч Си Эл ХХК 1,435,044 1,510,239 (75,195) 32,992 (42,203) 1,468,036 1,468,036 - 

187 Эм Си Ти Ти ХХК 350,352 121,839 228,513 56,766 311,733 407,118 433,573 (26,454) 

188 Эмээлт майнз ХХК 365,580 167,743 197,837 490 198,431 366,070 366,173 (103) 

189 Эн Пи Ай ХХК 505,249 273,781 231,468 (227,654) 3,814 277,595 277,595 - 

190 Энержи ресурс ХХК 80,213,395 83,176,661 (2,963,266) 3,512,996 554,026 83,726,391 83,730,687 (4,296) 

191 Эрвэн хүдэр ХХК - 414,536 (414,536) 404,020 (8,116) 404,020 406,421 (2,401) 

192 Эрдэнэ жас ХХК 271,823 296,360 (24,537) 21,980 5,699 293,802 302,059 (8,256) 

193 Эрдэнэс МГЛ ХК 654,527 - 654,527 (300) 654,227 654,227 654,227 - 

194 Эрдэнэс таван толгой ХК 3,688,799 43,394,273 (39,705,473) 336,123,595 296,418,122 339,812,394 339,812,394 (0) 

195 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 545,780,330 558,496,318 (12,715,988) 2,765,441 (9,958,913) 548,545,771 548,537,405 8,366 

196 Эрдэс холдинг ХХК 278,240 258,325 19,915 16,387 42,874 294,627 301,199 (6,572) 

197 Эрэл ХХК 1,865,667 1,119,044 746,623 106,092 841,494 1,971,758 1,960,538 11,221 

198 Эс Би Эф ХХК 287,062 284,244 2,817 842 1,553 287,904 285,798 2,106 

199 Эф Эм Ай ХХК 205,701 55,755 149,947 (134,317) 3,780 71,385 59,535 11,850 

200 Ээрмэл ХХК 275,918 - 275,918 - 275,918 275,918 275,918 - 

Дүн 1,820,473,554 1,342,920,260 477,553,294 330,260,512 807,888,457 2,150,734,067 2,150,808,717 (74,650) 
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Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-8 Б-9 Б-10 

Авдар баян 
ХХК 

Агммайни
нг ХХК 

Адил оч 
ХХК 

Адуунчул
уун ХХК 

Азиагоулд 
монголиа 

ХХК 

Айвуун тэс 
ХХК 

Алтай хангай 
бүрд ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 

монгол ХХК 

Алшаахай
рхан ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  (263.8) 234,987.8 34,972.7 227,552.2 (2,662.3) (6,672.0) (38,023.4) 19,187,825.9 812,137.3 809,416.6 

1.1 Татвар, хураамж (292.3) 234,090.3 31,579.0 226,875.4 619.7 (6,672.0) (33,433.5) 17,751,731.7 (9,468.1) 808,651.3 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,791.7 29,303.3 (1,926.8) - - - (22.0) 7,879.7 - 50.0 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - - 10,502.9 12,295.5 183.4 - (21,805.3) 2,231,600.4 - - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - - 22,056.1 25,820.6 436.3 - - 5,022,866.2 - - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - 3,970.5 - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  (2,084.0) - (958.1) - - (6,672.0) (2,447.9) 7,468,247.4 - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                - 179,658.4 0.7 573.2 - - (9,158.3) 25,903.5 (9,468.1) 793,700.0 

 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 - 25,128.6 1,904.2 188,186.1 - - - 2,991,264.0 - 14,901.3 

 1.2 Төлбөр  28.5 - 47.5 422.8 - - (4,589.9) 134,679.7 4,686.9 15.4 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
- - - - - - (4,577.4) 132,794.7 4,629.6 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-8 Б-9 Б-10 

Авдар баян 
ХХК 

Агммайни
нг ХХК 

Адил оч 
ХХК 

Адуунчул
уун ХХК 

Азиагоулд 
монголиа 

ХХК 

Айвуун тэс 
ХХК 

Алтай хангай 
бүрд ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 

монгол ХХК 

Алшаахай
рхан ХХК 

 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  28.5 - 47.5 422.8 - - (12.5) 1,885.0 57.3 15.4 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж 

- 897.5 3,346.2 254.0 (3,282.0) - - 1,283,318.2 45.0 749.9 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - 3,551.8 92.8 71.2 - - 1,270,877.6 - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - 897.5 (238.6) 161.2 (1,043.9) - - 6,474.6 - 749.9 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - 33.0 - (2,309.3) - - 5,966.0 45.0 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 
тосны орлого  - - - - - 

  
- - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - 
  

- - - 

 1.6 Бусад  - - - - - - - 18,096.3 816,873.5 - 

 Торгууль  - - - - - - - 18,096.3 816,873.5 - 

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

- 1,933.7 744.4 (258,577.3) (3,686.0) (5,205.5) (4,223.4) 198,350.6 (21,095.7) 221.4 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 1,084.7 696.0 (258,757.3) - 82.5 (1,012.0) 62,046.6 (14,367.3) 221.4 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - 516.9 - - (144.0) 7,428.3 (9,027.6) - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - 1,084.7 696.0 - - 82.5 (868.0) 54,618.3 (510.2) 221.4 

 Áóñàä  - - - (259,274.2) - - - - (4,829.5) - 

 2.2 Төлбөр  
- 849.0 48.4 180.0 (878.0) (5,288.0) (3,092.8) 136,304.0 (6,728.4) - 

 Газрын төлбөр  - 345.0 198.4 - (128.0) (2,288.0) (1,892.8) 8,362.1 2,444.0 - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 504.0 (150.0) 180.0 (750.0) (3,000.0) (1,200.0) 20,063.0 (9,172.4) - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-8 Б-9 Б-10 

Авдар баян 
ХХК 

Агммайни
нг ХХК 

Адил оч 
ХХК 

Адуунчул
уун ХХК 

Азиагоулд 
монголиа 

ХХК 

Айвуун тэс 
ХХК 

Алтай хангай 
бүрд ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 

монгол ХХК 

Алшаахай
рхан ХХК 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
- - - - - - - 107,878.9 - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
- - - - - 

  
- - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - (68.6) - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - (68.6) - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
- - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
- - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - (2,808.0) - (50.0) - - - 

 Торгууль  - - - - (2,808.0) - (50.0) - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 48,000.0 - 20,345.3 4,050.0 (5,000.0) - 179,300.0 - 10,020.0 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 2,700.0 (3,450.0) - - - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - - 2,700.0 (3,450.0) - - - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 48,000.0 - 17,645.3 7,500.0 (5,000.0) - 179,300.0 - 10,020.0 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 48,000.0 - 17,645.3 7,500.0 (5,000.0) - - - 10,020.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 179,300.0 - - 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   (263.8) 284,921.5 35,717.1 (10,679.8) (2,298.3) (16,877.5) (42,246.8) 19,565,476.5 791,041.6 819,658.0 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-11 Б-12 Б-13 Б-14 Б-15 Б-16 Б-17 Б-18 Б-19 Б-20 

Андын илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай 
интернэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК Багануур ХК 

Бату 
Майнинг 

Монгол ХХК 

Баяжмал 
алт ХХК 

Баялаг орд 
ХХК 

Баян айраг 
эксплорэй

шн ХХК 

Баян эрч 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  116,454.3 (13,663.3) 193,616.9 1,249,456.4 625,737.1 473,168.3 (9,192.3) (3,733.1) 637,549.5 344,917.7 

1.1 Татвар, хураамж (43,108.2) (14,448.2) 168,106.2 1,175,655.9 603,659.9 446,322.5 (7,208.3) 4,280.3 620,207.8 122,727.7 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - - 2,537.1 253,580.8 50,000.0 32,200.9 - 2,190.0 196,504.9 9,961.6 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                147.6 - 53,409.4 132,221.2 71,214.8 - - 2,599.2 5,870.0 19,514.9 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (5,109.9) - 112,159.8 426,492.7 149,551.1 19,989.6 - 58.3 110,199.2 7,912.2 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   
- - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
(1,373.3) 13,390.4 - 249,556.8 300,000.0 - (7,208.3) (1,607.9) - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                (5,448.8) - (0.1) 17,293.7 32,894.0 383,133.4 - 1,005.2 121,580.7 (417.5) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
- (33,495.5) - 0.3 - - - - - - 

 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 (31,323.8) 5,656.9 - 96,510.4 - 10,998.6 - 35.5 186,053.0 85,756.5 

 1.2 Төлбөр  (51,130.5) - 22,616.0 5,841.6 - - - (6,927.6) 14,774.4 264,785.3 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  (60,733.8) - - - - - - (27.6) - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
- - 22,464.0 5,841.6 - - - - 14,774.4 264,691.8 
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Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-11 Б-12 Б-13 Б-14 Б-15 Б-16 Б-17 Б-18 Б-19 Б-20 

Андын илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай 
интернэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК Багануур ХК 

Бату 
Майнинг 

Монгол ХХК 

Баяжмал 
алт ХХК 

Баялаг орд 
ХХК 

Баян айраг 
эксплорэй

шн ХХК 

Баян эрч 
ХХК 

 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  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  9,603.3 - 152.0 - - - - (6,900.0) - 93.5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  205,639.2 784.9 925.0 3,748.0 165.2 9,540.0 (650.0) (2,593.0) 2,567.3 (43,578.1) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  206,139.2 - 178.4 345.0 165.2 - - (2,593.0) 43.2 421.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  (500.0) - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - 784.9 1,481.4 3,403.0 - 9,540.0 (650.0) - 2,369.1 (49,151.3) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - (734.8) - - - - - 155.0 5,152.0 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  5,053.8 - 1,969.7 64,210.9 21,912.0 17,305.8 (1,334.0) 1,507.2 - 982.8 

 Торгууль  5,053.8 - 1,969.7 64,210.9 21,912.0 17,305.8 (1,334.0) 1,507.2 - 982.8 

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

(11,479.9) (12,858.5) (30,268.7) 61,586.3 34,460.5 - (1,196.3) (1,167.4) 674.3 (473,638.1) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (6,344.9) (508.5) (31,168.7) 1,331.2 34,455.3 - - 669.6 - (1,216.1) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - 34,491.3 - - 383.6 - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  184.3 (508.5) 628.1 1,331.2 - - - 286.0 - (1,216.1) 

 Áóñàä  (6,529.2) - (31,796.8) - (36.0) - - - - - 

 2.2 Төлбөр  - (12,350.0) 900.0 60,255.1 5.2 - (1,196.3) (1,837.0) 674.3 (472,422.0) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-11 Б-12 Б-13 Б-14 Б-15 Б-16 Б-17 Б-18 Б-19 Б-20 

Андын илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай 
интернэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК Багануур ХК 

Бату 
Майнинг 

Монгол ХХК 

Баяжмал 
алт ХХК 

Баялаг орд 
ХХК 

Баян айраг 
эксплорэй

шн ХХК 

Баян эрч 
ХХК 

 Газрын төлбөр  - (800.0) - 7,305.1 5.2 - - (825.0) - (201.2) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (11,550.0) 900.0 52,950.0 - - (1,196.3) (1,012.0) 674.3 - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - 11,700.0 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - (472,100.8) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - (11,820.0) 

 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  (5,135.0) - - - - - - - - - 

 Торгууль  (5,135.0) - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (7,500.0) (5,000.0) (5,000.0) 750.0 - - (7,600.0) (3,085.0) - (101,000.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (7,500.0) (5,000.0) - - - - (100.0) (1,085.0) - (8,000.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  (7,500.0) (5,000.0) - - - - (100.0) (1,085.0) - (8,000.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - (5,000.0) 750.0 - - (7,500.0) (2,000.0) - (93,000.0) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (14,000.0) 750.0 - - (7,500.0) - - (50,000.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 3,549.5 - - - - (2,000.0) - (4,500.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 5,450.5 - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (38,500.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   97,474.4 (31,521.8) 158,348.2 1,311,792.7 660,197.6 473,168.3 (17,988.6) (7,985.5) 638,223.8 (229,720.4) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-21 Б-22 Б-23 Б-24 Б-25 Б-26 Б-27 Б-28 Б-29 Б-30 

Баянтэгш 
импекс ХХК 

Баянтээг 
ХХК 

Белгравия 
майнинг ХХК 

Биг Могул 
Коул энд 

Энержи ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол 

ХХК 

Болд фо ар 
да ХХК 

Бороо 
гоулд ХХК 

Броад ХХК 
Буд инвест 

ХХК 
Булган 

гангат ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  (90,168.3) (15,158.8) 23,738.8 4,634.1 (193,329.5) 24,348.4 (445,144.5) (231,975.2) 4,922.5 805,772.6 

1.1 Татвар, хураамж (81,961.4) (19,482.2) 20,495.5 190.2 91,862.2 19,339.2 (209,311.9) (230,422.4) 2,540.7 796,951.0 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   2,231.1 0.2 19,499.9 - - - 37,000.1 - - 2,783.7 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - - - - 29,248.0 - 201.4 - - 2,637.6 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
(15,338.4) (19,482.4) - 190.5 61,426.0 - 13,328.2 - - 5,539.1 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  (57,201.0) - - 0.1 - 0.1 (0.1) - (1,827.2) 686,723.9 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                (8,035.9) - (203.3) (0.4) 1,188.2 3,349.1 (19,734.5) (230,422.4) - 14,090.8 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - - 4,368.0 - 

 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 (3,617.2) - 1,198.9 (0.0) - 15,990.0 (240,107.0) - (0.1) 85,175.9 

 1.2 Төлбөр  (2,378.7) - - - 7,781.0 1,688.3 (3,665.2) - 2,332.8 112.0 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
464.3 - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
(2,808.0) - - - 7,776.0 1,684.8 (3,665.2) - 2,332.8 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  - - - - - (20,095.0) - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-21 Б-22 Б-23 Б-24 Б-25 Б-26 Б-27 Б-28 Б-29 Б-30 

Баянтэгш 
импекс ХХК 

Баянтээг 
ХХК 

Белгравия 
майнинг ХХК 

Биг Могул 
Коул энд 

Энержи ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол 

ХХК 

Болд фо ар 
да ХХК 

Бороо 
гоулд ХХК 

Броад ХХК 
Буд инвест 

ХХК 
Булган 

гангат 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  (35.0) - - - 5.0 20,098.5 - - - 112.0 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(6,572.9) - 3,243.3 4,447.9 (298,635.2) 2,820.9 (124,003.6) (1,552.8) 49.0 8,709.6 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
(13,200.9) - - 6,031.0 (39,109.4) 1,344.4 (126,944.0) - - 15.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - (7,678.0) - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  7,000.0 - 3,243.3 (123.2) (192,261.8) 1,476.5 10,953.4 (1,552.8) - 8,694.4 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
(372.0) - - (1,460.0) (67,264.0) - (335.0) - 49.0 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 
- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - 

 
- - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - 
 

- - - - 

 1.6 Бусад  744.7 4,323.4 - (4.0) 5,662.5 500.0 (108,163.8) - - - 

 Торгууль  744.7 4,323.4 - (4.0) 5,662.5 500.0 (108,163.8) - - - 

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

(6,261.4) - - (1,006.8) (819.6) 183.6 (1,663,534.9) - 1,158.0 9,998.5 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  225.7 - - - 63.3 183.6 (1,476,235.7) - 158.4 1,853.5 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - (104.4) - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
225.7 - - - 167.7 183.6 - - 158.4 1,853.5 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-21 Б-22 Б-23 Б-24 Б-25 Б-26 Б-27 Б-28 Б-29 Б-30 

Баянтэгш 
импекс ХХК 

Баянтээг 
ХХК 

Белгравия 
майнинг ХХК 

Биг Могул 
Коул энд 

Энержи ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол 

ХХК 

Болд фо ар 
да ХХК 

Бороо 
гоулд ХХК 

Броад ХХК 
Буд инвест 

ХХК 
Булган 

гангат ХХК 

 Áóñàä  - - - - - - (1,476,235.7) - - - 

 2.2 Төлбөр  (5,487.1) - - (1,006.8) (882.9) - (187,299.2) - 999.6 8,145.0 

 Газрын төлбөр  (5,227.1) - - - (286.4) - - - - 2,960.0 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (260.0) - - (1,006.8) 1,003.5 - - - 999.6 5,185.0 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - (1,600.0) - (187,299.2) - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - 
 

- - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  (500.0) - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  (500.0) - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  (500.0) - - - - - - - - - 

 Торгууль  (500.0) - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (29,000.0) (1,600.0) - (1,500.0) (963,340.0) (4,530.0) (4,177,314.1) - 5,600.0 6,000.0 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (25,000.0) - - (500.0) - (3,350.0) - - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  (25,000.0) - - (500.0) - (3,350.0) - - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (4,000.0) (1,600.0) - (1,000.0) (963,340.0) (1,180.0) (4,177,314.1) - 5,600.0 6,000.0 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - (300.0) (10,380.0) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (3,000.0) 3,450.0 - (4,000.0) (200,000.0) - (129,459.7) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (3,291,609.0) - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (2,000.0) - 3,000.0 (33,340.0) (880.0) (703,617.6) - 5,600.0 6,000.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - (730,000.0) - (30,100.0) - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (1,000.0) (3,050.0) - - - - (4,068.0) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (8,079.8) - - - 

 Нийт   (125,429.7) (16,758.8) 23,738.8 2,127.3 (1,157,489.1) 20,002.0 (6,285,993.5) (231,975.2) 11,680.5 821,771.1 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-31 Б-32 Б-33 Б-34 Б-35 Б-36 Б-37 Б-38 Б-39 Б-40 

Буман-Олз 
ХХК 

Бумбат 
ресорсес 

ХХК 
Бумбат ХХК 

Бүүргэнт 
ХХК 

Бэрх 
ресорсиз 

ХХК 

Бэрх-Уул 
ХХК 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
проспектор 
монголиа 

ХХК 

Гацуурт 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 

ногдол ашиг  238,332.9 1,500.9 (22,636,662.6) 16,301.2 3,683.1 108,707.1 456,038.0 (31,237.1) (181,457.2) 132,461.6 

1.1 Татвар, хураамж 156,173.7 (1,999.1) (22,634,223.3) (4,498.8) 669.0 92,808.6 440,728.3 (35,549.3) (178,107.2) 121,868.1 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,449.4 1.0 - - (39.8) 5,000.0 10.0 - (56.0) 0.1 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                3,770.4 - - - - - 3,904.2 (5,442.0) - (59,802.6) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  7,918.0 - 0.1 8,000.0 - 19,572.7 53,811.9 27,839.2 - 75,744.2 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - 1,848.1 - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  73,439.9 - - (0.1) - 57,068.6 289,621.6 - - (108,884.3) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                8,160.8 (2,000.1) (22,597,934.5) 0.2 (923.5) 11,167.3 51,236.8 (71,675.5) (164,046.6) 0.1 

 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 61,435.2 - (36,288.9) (12,498.9) 1,632.3 - 40,295.7 13,729.0 (14,004.6) 214,810.6 

 1.2 Төлбөр  62,054.0 - (648.0) - (204.0) 14,766.5 - - - 3,692.8 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  62,054.0 - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - (648.0) - (204.0) 6,727.7 - - - 3,692.8 

 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  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-31 Б-32 Б-33 Б-34 Б-35 Б-36 Б-37 Б-38 Б-39 Б-40 

Буман-Олз 
ХХК 

Бумбат 
ресорсес 

ХХК 
Бумбат ХХК 

Бүүргэнт 
ХХК 

Бэрх 
ресорсиз 

ХХК 

Бэрх-Уул 
ХХК 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
проспектор 
монголиа 

ХХК 

Гацуурт 
ХХК 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - 8,038.8 - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  20,105.2 3,500.0 (369.0) 1,300.0 3,218.1 132.0 15,409.7 4,312.2 (3,350.0) 8,323.3 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  18,955.2 - - - - - (4,141.7) 4,312.2 - 223.9 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - (56.5) - - - (48.6) - (106.2) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  1,150.0 3,500.0 (484.5) 1,300.0 3,276.0 100.0 19,600.0 - (3,243.8) 8,119.4 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - 172.0 - (57.9) 32.0 - - - (20.0) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 

тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - (1,422.3) 19,500.0 - 1,000.0 (100.0) - - (1,422.6) 

 Торгууль  - - (1,422.3) 19,500.0 - 1,000.0 (100.0) - - (1,422.6) 

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

13,486.0 - (153,468.7) (40,624.6) 658.1 14,484.1 (17,218.0) 3,156.4 - (95,028.2) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,825.5 - (153,468.7) (27,929.0) (2,100.0) 8,324.5 (17,218.0) (281.6) - 10,839.1 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  5,220.0 - - - - 7,298.0 8,400.0 (281.6) - 14,000.0 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,605.5 - - 87.0 - 1,026.5 482.0 - - (3,160.9) 

 Áóñàä  - - (153,468.7) (28,016.0) (2,100.0) - (26,100.0) - - - 

 2.2 Төлбөр  6,660.5 - - (12,695.6) 2,758.1 6,159.6 - 3,438.0 - (102,639.7) 

 Газрын төлбөр  6,660.5 - - (12,695.6) (100.0) 324.9 - - - (48,307.1) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - (500.0) 5,834.7 - 3,438.0 - (51,632.6) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - 3,358.1 - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - (2,700.0) 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - (3,227.6) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - (3,227.6) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-31 Б-32 Б-33 Б-34 Б-35 Б-36 Б-37 Б-38 Б-39 Б-40 

Буман-Олз 
ХХК 

Бумбат 
ресорсес 

ХХК 
Бумбат ХХК 

Бүүргэнт 
ХХК 

Бэрх 
ресорсиз 

ХХК 

Бэрх-Уул 
ХХК 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
проспектор 
монголиа 

ХХК 

Гацуурт 
ХХК 

 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  50,895.0 (2,700.0) (1,500.0) (15,000.0) (500.0) 31,425.0 9,600.0 (9,600.0) (2,470.0) (115,252.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  895.0 (2,200.0) - - - 23,825.0 9,600.0 (9,600.0) (220.0) - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  895.0 (2,200.0) - - - 23,825.0 9,600.0 (9,600.0) (220.0) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  50,000.0 (500.0) (1,500.0) (15,000.0) (500.0) 7,600.0 - - (2,250.0) (115,252.0) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (2,000.0) (7,575.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (85,000.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  50,000.0 - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (500.0) (1,500.0) (15,000.0) (500.0) 7,600.0 - - (250.0) (18,452.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (4,225.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   302,713.9 (1,199.1) (22,791,631.3) (39,323.4) 3,841.2 154,616.2 448,420.0 (37,680.7) (183,927.2) (77,818.6) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-41 Б-42 Б-43 Б-44 Б-45 Б-46 Б-47 Б-48 Б-49 Б-50 

ГБНБ ХХК Геомин ХХК 
Гоби 

консолидет
ед ХХК 

Гоби коул 
энд энержи 

ХХК 

Гоби 
энержи 

партнерс 
ХХК 

Гоби-
эксплорэйшн 

ХХК 

Голден гоби 
майнинг 

ХХК 

Голден крос 
ХХК 

Голден 
сий 

петролиум 
ХХК 

Гурван 
зам ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  332,213.1 285,388.7 (15,971.1) 23,920.0 (196,710.0) 527,561.3 (146,429.8) (12,548.8) 756,849.9 409,138.6 

1.1 Татвар, хураамж 327,708.4 278,473.7 (17,744.9) 16,563.2 53,578.1 518,781.2 (141,679.8) (9,521.2) 160,003.4 379,677.3 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   17,810.5 4,328.5 (73.0) 3,873.0 (85,449.8) 184,382.0 - - - 38,661.4 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - - - 81.3 44,871.9 18,609.7 - - 45,960.6 62,449.3 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 126,268.8 - 2,681.4 94,231.1 159,070.1 - - 96,517.4 228,591.1 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - 5,224.1 - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  278,800.5 - - (300.0) - - - - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                5,305.2 15,971.0 (17,671.9) 5,787.1 - 37,295.8 (141,679.8) (8,260.4) - 16,832.3 

 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 25,792.2 131,905.4 - (783.7) (75.1) 119,423.6 - (1,260.8) 17,525.4 33,143.2 

 1.2 Төлбөр  119.0 3,415.0 - - (249,080.0) 14.2 - - 589,340.5 128.5 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - 3,369.6 - - - - - - 217,101.6 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - 203,684.0 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - 79,429.0 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу - - - - (249,070.0) - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-41 Б-42 Б-43 Б-44 Б-45 Б-46 Б-47 Б-48 Б-49 Б-50 

ГБНБ ХХК Геомин ХХК 
Гоби 

консолидет
ед ХХК 

Гоби коул 
энд энержи 

ХХК 

Гоби 
энержи 

партнерс 
ХХК 

Гоби-
эксплорэйшн 

ХХК 

Голден гоби 
майнинг 

ХХК 

Голден крос 
ХХК 

Голден 
сий 

петролиум 
ХХК 

Гурван 
зам ХХК 

төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - 89,111.8 - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  119.0 45.4 - - (10.0) 14.2 - - 14.1 128.5 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  4,385.7 3,500.0 1,773.8 7,806.4 (1,208.1) 8,765.9 (4,750.0) (3,027.6) 7,506.0 185.0 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - - (38.8) - 34.2 - - - 185.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - (65.0) - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  4,385.7 3,500.0 2,829.0 8,733.7 (1,143.1) 8,731.7 (4,750.0) (3,027.6) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - (1,055.2) (888.5) - - - - 7,506.0 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - - (449.6) - - - - - 29,147.8 

 Торгууль  - - - (449.6) - - - - - 29,147.8 

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

21,498.4 1,968.2 - (11,986.7) (132,881.8) 3,150.3 (858.5) (25.0) 2,833.7 8,392.2 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  924.9 1,968.2 - - (8,929.8) 2,950.3 - - 333.7 3,359.7 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - 653.5 - - - 1,978.1 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  924.9 1,968.2 - - - 2,296.8 - - 333.7 1,381.6 

 Áóñàä  - - - - (8,929.8) - - - - - 

 2.2 Төлбөр  20,573.5 - - (11,699.4) (123,952.0) - (858.5) (200.0) 2,500.0 5,032.5 

 Газрын төлбөр  4,144.0 - - (10,672.0) - - - - - 5,032.5 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  16,429.5 - - (1,146.0) - - (858.5) (200.0) 2,500.0 - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - 118.6 - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - (123,952.0) - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-41 Б-42 Б-43 Б-44 Б-45 Б-46 Б-47 Б-48 Б-49 Б-50 

ГБНБ ХХК Геомин ХХК 
Гоби 

консолидет
ед ХХК 

Гоби коул 
энд энержи 

ХХК 

Гоби 
энержи 

партнерс 
ХХК 

Гоби-
эксплорэйшн 

ХХК 

Голден гоби 
майнинг 

ХХК 

Голден крос 
ХХК 

Голден 
сий 

петролиум 
ХХК 

Гурван 
зам ХХК 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - (287.3) - 200.0 - 175.0 - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - (79.2) - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - (208.1) - 200.0 - 175.0 - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
- - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  2,880.0 - (4,675.0) (128,097.5) (25,181.0) 20,000.0 (1,600.0) (2,500.0) 52,755.0 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,880.0 - (4,175.0) (7,775.0) (25,181.0) - (1,350.0) (2,500.0) 28,385.0 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  2,880.0 - (4,175.0) (7,775.0) (25,181.0) - (1,350.0) (2,500.0) 28,385.0 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - (500.0) (120,322.5) - 20,000.0 (250.0) - 24,370.0 - 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 24,370.0 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (104,730.0) - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (500.0) (5,115.2) - 20,000.0 (250.0) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - (9,977.3) - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (500.0) - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   356,591.5 287,356.9 (20,646.1) (116,164.2) (354,772.8) 550,711.6 (148,888.3) (15,073.8) 812,438.6 417,530.8 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-51 Б-52 Б-53 Б-54 Б-55 Б-56 Б-57 Б-58 Б-59 Б-60 

Гурвантөхөм 
ХХК 

Гүнбилэг 
гоулд ХХК 

Гүнбилэг 
трейд ХХК 

Дадизи 
юиан ХХК 

Дацан 
трейд ХХК 

Доншен 
газрын тос 

ХХК 

Дорнын 
хүдэр ХХК 

Дун эрдэнэ 
ХХК 

Дун Юань 
ХХК 

Дэлгэр-
Орчлон 

ХХК 

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

269,771.5 23,743.8 57,539.7 276,877.3 466,485.3 233,826.6 (25,652.6) (3,278.8) 594,694.4 913,721.7 

1.1 Татвар, хураамж 267,057.7 (530.7) 29,511.1 248,411.0 466,008.1 (84,721.6) (15,803.6) (2,868.3) 593,183.9 913,701.7 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   19,606.6 15.0 750.0 - 14,048.2 (0.1) - 0.9 420.5 5.0 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                1,269.9 - - - 493,884.0 (4,062.6) (9,018.1) - 172,300.6 911,782.0 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,666.9 - 0.1 - 1,284.0 6,888.2 (626.7) - 361,832.3 1,914.7 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - 2,469.4 - 6,955.7 - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  182,477.9 (250.0) - 201,093.3 (41,948.1) - - - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

8,531.8 (295.7) 28,761.0 3,242.3 (3,729.4) - (15,591.0) 14.5 19,313.2 - 

 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 

52,504.6 - - 44,075.4 - (87,547.1) 2,476.5 (2,883.7) 39,317.3 - 

 1.2 Төлбөр  24.5 22,015.9 - 21,852.0 78.5 311,662.2 - (15.0) 221.7 - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - 22,008.9 - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - 21,852.0 - 312,041.0 - - - - 

 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  

- - - - - - - - - - 
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50  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-51 Б-52 Б-53 Б-54 Б-55 Б-56 Б-57 Б-58 Б-59 Б-60 

Гурвантөхөм 
ХХК 

Гүнбилэг 
гоулд ХХК 

Гүнбилэг 
трейд ХХК 

Дадизи 
юиан ХХК 

Дацан 
трейд ХХК 

Доншен 
газрын тос 

ХХК 

Дорнын 
хүдэр ХХК 

Дун эрдэнэ 
ХХК 

Дун Юань 
ХХК 

Дэлгэр-
Орчлон 

ХХК 

 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  24.5 7.0 - - 78.5 (378.8) - (15.0) 221.7 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,689.3 1,258.6 20,869.4 6,614.3 398.7 6,886.0 (6,849.0) (395.5) 752.0 20.0 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  7.0 7.0 7.0 - 14.0 (2,011.0) (37.0) - 752.0 20.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - (762.0) - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

1,682.3 1,251.6 20,862.4 6,240.3 384.7 - (6,050.0) (395.5) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - - 374.0 - 8,897.0 - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - 0.0 - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - (0.2) - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - 0.2 - - - - 

 1.6 Бусад  1,000.0 1,000.0 7,159.2 - - - (3,000.0) - 536.8 - 

 Торгууль  1,000.0 1,000.0 7,159.2 - - - (3,000.0) - 536.8 - 

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

30,182.8 950.0 (15.0) 33,476.1 (18,471.8) (39,000.1) - (8,963.9) 3,620.4 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,792.6 - (15.0) 422.4 (13,407.3) 137.3 - (8,964.3) 3,620.4 - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  2,212.2 - - - 0.1 - - 2.0 1,378.6 - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,580.4 - (15.0) 422.4 641.0 137.3 - (49.0) 2,241.8 - 

 Áóñàä  - - - - (14,048.4) - - (8,917.3) - - 

 2.2 Төлбөр  26,390.2 2,750.0 - 33,053.7 (5,064.5) (37,166.6) - 0.4 - - 

 Газрын төлбөр  7,140.2 900.0 - 14,952.0 (3,564.5) - - - - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  19,250.0 1,600.0 - 18,101.7 (1,500.0) (7,166.6) - 0.4 - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - 250.0 - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - (30,000.0) - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-51 Б-52 Б-53 Б-54 Б-55 Б-56 Б-57 Б-58 Б-59 Б-60 

Гурвантөхөм 
ХХК 

Гүнбилэг 
гоулд ХХК 

Гүнбилэг 
трейд ХХК 

Дадизи 
юиан ХХК 

Дацан 
трейд ХХК 

Доншен 
газрын тос 

ХХК 

Дорнын 
хүдэр ХХК 

Дун эрдэнэ 
ХХК 

Дун Юань 
ХХК 

Дэлгэр-
Орчлон 

ХХК 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- (1,800.0) - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - (1,800.0) - - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - (1,970.8) - - - - 

 Торгууль  - - - - - (1,970.8) - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  8,373.0 30,000.0 (5,732.5) 15,250.0 (27,115.4) (2,002.0) - (20,180.0) 16,000.0 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  6,990.0 - - 7,250.0 (150.0) (2.0) (500.0) - 5,000.0 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

6,990.0 - - 7,250.0 (150.0) (2.0) (500.0) - 5,000.0 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,383.0 30,000.0 (5,732.5) 8,000.0 (26,965.4) (2,000.0) 500.0 (20,180.0) 11,000.0 - 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (1,000.0) - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (5,732.5) - (5,000.0) (2,000.0) - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,383.0 30,000.0 - 8,000.0 (35,665.4) - 500.0 - 11,000.0 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - 15,000.0 - - (20,180.0) - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (300.0) - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   308,327.3 54,693.8 51,792.2 325,603.4 420,898.1 192,824.5 (25,652.6) (32,422.6) 614,314.8 913,721.7 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-61 Б-62 Б-63 Б-64 Б-65 Б-66 Б-67 Б-68 Б-69 Б-70 

Жамп алт 
ХХК 

Жей Кей Эм 
Кей ХХК 

Жем 
Интернэйш

нл ХХК 

Жи Эл Ди 
Ви ХХК 

Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

Жи Эс Би 
майнинг ХХК 

Жинхуа орд 
ХХК 

Жотойн 
бажууна 

ХХК 

Занадуметал
с монголиа 

ХХК 

Зараяа 
холдингс 

ХХК 

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

(33,193.3) 258,019.4 4,742,704.3 82,980.2 389,076.8 (166,221.5) 35,158.8 3,518.8 284,564.2 (909,960.3) 

1.1 Татвар, хураамж (22,768.3) 257,237.9 4,733,317.3 33,308.7 389,076.8 (166,021.5) (63,854.1) 2,885.8 284,202.7 (865,937.9) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - 43,978.0 930,041.8 1,699.5 7.6 - (112,037.1) (0.1) 1.0 (395.0) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 35,567.8 615,368.2 - - - 21,670.7 - - (418.8) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  0.1 74,692.4 2,825,773.3 2,205.6 - - 47,856.4 - - (5,580.2) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  (76,217.5) 8,013.0 - 15,661.0 367,394.4 - - 2,886.0 - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

(9,279.3) 15,039.4 129,354.7 (1,085.5) 9,234.5 (164,901.5) 1,118.8 - 284,201.7 (791,414.9) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - 3.1 - - - - (41,630.0) - - - 

 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 

62,728.4 79,944.2 232,779.3 14,828.1 12,440.3 (1,120.0) 19,167.1 (0.1) - (68,129.0) 

 1.2 Төлбөр  (5,917.1) - - 7,107.5 - (200.0) 32,527.3 27.0 - (10,843.2) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  (6,196.1) - - - - (200.0) 12,309.7 - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  279.0 - - - - - 20,217.6 - - (10,843.2) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-61 Б-62 Б-63 Б-64 Б-65 Б-66 Б-67 Б-68 Б-69 Б-70 

Жамп алт 
ХХК 

Жей Кей Эм 
Кей ХХК 

Жем 
Интернэйш

нл ХХК 

Жи Эл Ди 
Ви ХХК 

Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

Жи Эс Би 
майнинг ХХК 

Жинхуа орд 
ХХК 

Жотойн 
бажууна 

ХХК 

Занадуметал
с монголиа 

ХХК 

Зараяа 
холдингс 

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  - - - 7,107.5 - - - 27.0 - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(4,507.9) 489.4 9,387.0 46,469.1 - - 66,485.6 606.0 361.5 (24,281.0) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 115.6 2,087.0 36,945.0 - - 66,485.6 - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

(4,246.9) 373.8 7,300.0 9,524.1 - - - 606.0 361.5 (24,281.0) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  (261.0) - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - 292.1 - (3,905.1) - - - - - (8,898.2) 

 Торгууль  - 292.1 - (3,905.1) - - - - - (8,898.2) 

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

(10,736.3) 8,749.3 8,465.1 (1,322.3) 178.8 - (4,788.0) (1,228.0) - (9,058.7) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 2,261.3 8,465.1 (434.8) 178.8 - (1,320.0) (100.0) - (7,062.6) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - 8,133.1 - - - - - - (5,912.0) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - 2,261.3 332.0 (434.8) 178.8 - (1,320.0) (33.0) - (1,150.6) 

 Áóñàä  - - - - - - - (67.0) - - 

 2.2 Төлбөр  (10,736.3) 6,488.0 - (887.5) - - (3,468.0) (1,128.0) - (1,996.1) 

 Газрын төлбөр  (94.0) - - (887.5) - - (944.0) 1,272.0 - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (10,642.3) 6,488.0 - - - - (2,524.0) (2,400.0) - (1,996.1) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

54  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-61 Б-62 Б-63 Б-64 Б-65 Б-66 Б-67 Б-68 Б-69 Б-70 

Жамп алт 
ХХК 

Жей Кей Эм 
Кей ХХК 

Жем 
Интернэйш

нл ХХК 

Жи Эл Ди 
Ви ХХК 

Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

Жи Эс Би 
майнинг ХХК 

Жинхуа орд 
ХХК 

Жотойн 
бажууна 

ХХК 

Занадуметал
с монголиа 

ХХК 

Зараяа 
холдингс 

ХХК 

 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  (12,867.9) 3,200.0 - 50.0 6,000.0 - (14,320.0) 1,500.0 - (16,750.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 550.0 6,000.0 - 2,850.0 - - (3,750.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - 550.0 6,000.0 - 2,850.0 - - (3,750.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (12,867.9) 3,200.0 - (500.0) - - (17,170.0) 1,500.0 - (13,000.0) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (750.0) - - (500.0) - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (12,317.9) 3,200.0 - - - - (17,170.0) 1,500.0 - (13,000.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  200.0 - - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   (56,797.5) 269,968.7 4,751,169.4 81,707.9 395,255.6 (166,221.5) 16,050.8 3,790.8 284,564.2 (935,769.0) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-71 Б-72 Б-73 Б-74 Б-75 Б-76 Б-77 Б-78 Б-79 Б-80 

ЗБАА ХХК 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

Зө Юү Э 
ХХК 

Зуунмод 
Уул ХХК 

Илт гоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг 

ХХК 

Их Хан Уул 
ХХК 

Казмон 
контакт ХХК 

Камекс 
/Camex/ ХХК 

Капкорп 
монголиа 

ХХК 

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

(161,815.7) (40,974.2) 291,631.7 4,361.0 9,275.3 435,589.9 264,680.1 1,101,317.8 128,376.8 (24,856.3) 

1.1 Татвар, хураамж (161,815.7) 14,517.6 165,038.4 3,978.0 7,612.6 419,247.7 256,260.9 871,379.6 128,896.8 1,075.8 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - (22,972.2) 1,317.9 - (310.0) 105.0 14,693.4 - 22,799.0 (43.8) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 5,219.3 25,803.5 - 2,162.2 3,471.0 - 10,798.7 - 361.2 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 29,163.5 54,187.5 - 4,540.7 7,289.1 - 108,134.3 - 758.5 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - 23,281.9 - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - 1,298.7 - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  - - 69,488.3 - 0.1 - 209,899.9 622,951.3 - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

(161,815.7) - 1,153.6 (0.5) 1,219.6 157,520.1 7,628.8 19,327.9 80,203.4 - 

 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 

- 3,107.0 13,087.6 3,978.5 - 250,862.5 24,038.8 85,586.8 25,894.4 (0.1) 

 1.2 Төлбөр  - - 69,676.3 383.0 121.8 - 3.5 7.0 (5.5) 218.0 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - 53,670.7 - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - 16,005.6 383.0 - - - - (15.0) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-71 Б-72 Б-73 Б-74 Б-75 Б-76 Б-77 Б-78 Б-79 Б-80 

ЗБАА ХХК 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

Зө Юү Э 
ХХК 

Зуунмод 
Уул ХХК 

Илт гоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг 

ХХК 

Их Хан Уул 
ХХК 

Казмон 
контакт ХХК 

Камекс 
/Camex/ ХХК 

Капкорп 
монголиа 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - 99.0 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - 66.2 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - 52.8 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - 121.8 - 3.5 7.0 9.5 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- (55,991.8) 56,917.0 - 7.0 15,121.0 7,317.8 229,931.2 (514.5) (26,150.1) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (6,122.3) 55,861.5 - 7.0 21.0 - 225,184.5 - (706.7) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- (900.0) - - - - - - - (20,800.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - (41,523.5) 124.5 - - 15,100.0 7,317.8 4,746.7 1,130.5 (4,643.4) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - (7,446.0) 931.0 - - - - - (1,645.0) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 
тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - 500.0 - - 1,533.9 1,221.2 1,097.9 - - - 

 Торгууль  - 500.0 - - 1,533.9 1,221.2 1,097.9 - - - 

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

- (127,417.1) 136.0 (800.0) (126.8) 3,963.2 18.0 631.7 (1,760.0) (65,645.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (57.5) 136.0 - (126.8) 1,391.5 18.0 311.7 - (860.4) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - (5.0) - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - (57.5) 136.0 - (121.8) 1,391.5 18.0 311.7 - - 

 Áóñàä  - - - - - - - - - (860.4) 

 2.2 Төлбөр  - (114,323.6) - (800.0) - 2,571.7 - 320.0 (1,760.0) (63,923.1) 

 Газрын төлбөр  - - - (800.0) - 1,160.0 - 320.0 (1,760.0) (240.0) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - - 1,411.7 - - - (9,510.0) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-71 Б-72 Б-73 Б-74 Б-75 Б-76 Б-77 Б-78 Б-79 Б-80 

ЗБАА ХХК 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

Зө Юү Э 
ХХК 

Зуунмод 
Уул ХХК 

Илт гоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг 

ХХК 

Их Хан Уул 
ХХК 

Казмон 
контакт ХХК 

Камекс 
/Camex/ ХХК 

Капкорп 
монголиа 

ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (114,323.6) - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - (54,173.1) 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - (861.5) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - (861.5) 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - (13,036.0) - - - - - - - - 

 Торгууль  - (13,036.0) - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (800.0) (12,847.6) 21,800.5 - (11,850.0) 5,300.0 - 12,350.0 (1,000.0) (2,525.1) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (800.0) - 11,800.0 - (5,500.0) - - 9,350.0 - (0.1) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

(800.0) - 11,800.0 - (5,500.0) - - 9,350.0 - (0.1) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (12,847.6) 10,000.5 - (6,350.0) 5,300.0 - 3,000.0 (1,000.0) (2,525.0) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (12,647.6) - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (2,525.0) 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 10,000.5 - (200.0) - - 3,000.0 (1,000.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (200.0) - - (6,150.0) 5,300.0 - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   (162,615.7) (181,238.9) 313,568.2 3,561.0 (2,701.5) 444,853.1 264,698.1 1,114,299.5 125,616.8 (93,026.4) 
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58  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-81 Б-82 Б-83 Б-84 Б-85 Б-86 Б-87 Б-88 Б-89 Б-90 

Каскейд 
майнинг 

ХХК 

Кожеговь 
ХХК 

Коммод ХХК 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

Кэй Ви Пи 
ХХК 

Лоншэнда 
ХХК 

Лутчулуу 
ХХК 

М Си Эс 
петро 

монголиа 
ХХК 

Магнай 
трейд  ХХК 

Марко 
поло ХХК 

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

753,503.8 (1,879,167.3) 433,622.3 (9.2) (10,834.1) 174.3 1,111,752.7 (349,556.4) 35,584,753.4 (237,584.6) 

1.1 Татвар, хураамж 743,251.9 (1,661,736.7) 432,828.5 (0.2) (12,251.1) (200.0) 783,620.9 (4,834.8) 35,556,007.2 (257,332.0) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   295,528.5 (3,400.0) 12,138.3 - - (200.0) 46,074.3 - - (243,234.4) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                391,465.7 (23,051.9) 87,591.8 0.4 - - 5,987.7 - 2,860,384.1 89,131.5 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  822.0 (50,384.8) 183,942.8 0.1 - - 13,624.2 - 22,349,298.5 187,659.8 

 Àâтобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - 8,296,018.1 - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   652.5 - - - - - - - 1,779,052.2 - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - 9,936.1 - (9,392.0) - 607,191.0 - - (470,176.0) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

34,855.8 (976,799.0) 133,852.2 (0.2) (20,341.9) - 3,648.9 - - 17,179.6 

 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 

19,927.4 (608,101.1) 5,367.3 (0.5) 17,482.8 - 107,094.8 (4,834.8) 271,254.3 162,107.5 

 1.2 Төлбөр  - (56,743.4) 19.0 0.5 561.6 - 169,469.3 (344,721.6) 28,746.2 10.0 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - - 76,735.4 - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (56,743.4) - 0.2 561.6 - 92,467.4 - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - (44.0) - - - (126,000.0) 6,254.9 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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59  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-81 Б-82 Б-83 Б-84 Б-85 Б-86 Б-87 Б-88 Б-89 Б-90 

Каскейд 
майнинг 

ХХК 

Кожеговь 
ХХК 

Коммод ХХК 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

Кэй Ви Пи 
ХХК 

Лоншэнда 
ХХК 

Лутчулуу 
ХХК 

М Си Эс 
петро 

монголиа 
ХХК 

Магнай 
трейд  ХХК 

Марко 
поло ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - (97,725.0) 6,279.6 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - (81,906.6) 9,836.8 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - (39,090.0) 6,279.6 - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - 19.0 44.3 - - 266.5 - 95.3 10.0 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

10,251.9 (51,649.7) 774.8 (9.5) 855.4 374.3 158,662.5 - - 19,737.4 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  8.2 (305.9) 474.8 (9.0) 14.0 - 157,762.5 - - 161.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

10,243.7 (51,343.8) 300.0 1,376.7 801.4 374.3 - - - 19,576.4 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - - - 40.0 - 900.0 - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - 
 

- - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - 
 

- - - - - - 

 1.6 Бусад  - (109,037.5) - - - - - - - - 

 Торгууль  - (109,037.5) - - - - - - - - 

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

- (434,078.4) 6,180.0 903.4 - 852.6 14,754.5 (82,182.0) 86,223.2 (3,727.1) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (430,398.7) 5,044.3 1,006.4 - 852.6 7,555.0 - 76,047.1 901.7 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - 3,336.8 - - - 2,756.0 - 74,754.4 - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - (3,235.2) 1,707.5 1,006.4 - 852.6 4,799.0 - 1,292.7 901.7 

 Áóñàä  - (427,163.5) - - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  - (3,679.7) 1,135.7 (103.0) - - 7,199.5 (82,182.0) 10,176.1 (4,628.8) 

 Газрын төлбөр  - (1,704.2) 1,135.7 - - - 3,072.0 - 10,156.1 162.0 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (1,975.6) - (103.0) - - 4,127.5 - 20.0 (4,790.8) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-81 Б-82 Б-83 Б-84 Б-85 Б-86 Б-87 Б-88 Б-89 Б-90 

Каскейд 
майнинг 

ХХК 

Кожеговь 
ХХК 

Коммод ХХК 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

Кэй Ви Пи 
ХХК 

Лоншэнда 
ХХК 

Лутчулуу 
ХХК 

М Си Эс 
петро 

монголиа 
ХХК 

Магнай 
трейд  ХХК 

Марко 
поло ХХК 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - (82,182.0) - - 

 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  - (98,158.6) 3,743.0 (2,200.0) (100.0) (500.0) 25,000.0 (16,364.2) 2,500.0 5,000.0 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (59,898.4) 3,743.0 (1,700.0) (100.0) (500.0) 25,000.0 - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- (59,898.4) 3,743.0 (1,700.0) (100.0) (500.0) 25,000.0 - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (38,260.2) - (500.0) - - - (16,364.2) 2,500.0 5,000.0 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (500.0) - - - (15,210.5) 2,500.0 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - (1,153.7) - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 35,000.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (30,000.0) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - (38,260.2) - - - - - - - - 

 Нийт   753,503.8 (2,411,404.3) 443,545.3 (1,305.8) (10,934.1) 526.9 1,151,507.2 (448,102.6) 35,673,476.6 (236,311.7) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-91 Б-92 Б-93 Б-94 Б-95 Б-96 Б-97 Б-98 Б-99 Б-100 

МГМК ХХК МЕС ХХК 
Мо Эн Ко 

ХХК 
Могойн гол 

ХК 
Мон ажнай 

ХХК 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

Мон Лаа 
Мон 

полимет 
ХХК 

Монгол Алт 
МАК ХХК 

Монгол 
алтай 

ресорсиз 
ХХК 

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

(2,442,985.6) 258,548.6 803,526.8 7,800.5 (29,656.5) 2,371,901.3 176,928.5 4,573,201.5 156,524,406.2 (389,976.5) 

1.1 Татвар, хураамж (2,442,338.9) 258,519.6 587,720.6 18,800.3 (15,356.6) 2,358,453.6 289,396.9 4,558,577.5 143,650,635.0 8,441.8 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - 65,845.4 600.0 - (8,000.0) 29,503.9 (96,695.5) 1,238,834.8 76,001,383.2 10.0 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - - 208,391.2 5,615.1 - - 32,141.4 44,552.1 6,043,004.3 - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (238,104.7) 72,876.4 455,313.8 11,121.7 - 2,548.9 67,497.1 97,062.8 12,698,272.9 - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - 16,098.0 - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  (2,132,810.7) - (156,765.1) - (12,173.9) 1,878,448.4 277,767.5 2,876,550.6 46,043,982.8 - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

(6,923.2) - 24,030.1 2,320.9 - 16,711.2 (630.6) 31,907.7 93,876.9 - 

 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 

(64,500.3) 119,797.8 56,150.5 (257.4) 4,817.3 431,241.2 9,317.0 269,669.5 2,754,016.9 8,431.8 

 1.2 Төлбөр  (646.7) 29.0 155,471.8 1,864.3 (10,359.9) - (177.5) 11,065.0 4,928,102.4 - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - (0.1) - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  (646.7) - 155,319.8 1,684.8 - - - 10,856.1 95,594.4 - 
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62  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-91 Б-92 Б-93 Б-94 Б-95 Б-96 Б-97 Б-98 Б-99 Б-100 

МГМК ХХК МЕС ХХК 
Мо Эн Ко 

ХХК 
Могойн гол 

ХК 
Мон ажнай 

ХХК 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

Мон Лаа 
Мон 

полимет 
ХХК 

Монгол Алт 
МАК ХХК 

Монгол 
алтай 

ресорсиз 
ХХК 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - 29.0 152.0 179.6 (10,359.9) - (177.5) 208.9 4,832,508.0 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- - (47,410.4) (12,864.1) (3,400.0) 12,947.7 (122,131.7) 2,559.0 7,945,668.8 (398,418.3) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - (47,739.5) (17,264.1) - - (127,131.7) 182.0 7,933,490.8 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - (618.6) - (4,550.0) - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

- - (3,445.5) 4,400.0 1,150.0 12,947.7 5,000.0 2,242.0 11,164.0 - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - 4,393.2 - - - - 135.0 1,014.0 (398,418.3) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - 107,744.8 - (540.0) 500.0 9,840.8 1,000.0 - - 

 Торгууль  - - 107,744.8 - (540.0) 500.0 9,840.8 1,000.0 - - 

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

(745.3) 3,944.8 (537,310.7) (2,129,987.1) (15,280.1) 37,491.2 (64,692.3) 197,929.1 124,797.0 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (425.3) 3,512.8 (279,770.7) (14,352.1) 359.9 10,037.9 (62,492.4) 4,189.7 61,676.8 - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - 1,500.0 - - - 3,338.6 - 566.5 36,689.4 - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (425.3) 2,012.8 264.0 - 382.0 6,699.3 (877.0) 3,623.2 24,987.4 - 

 Áóñàä  - - (280,034.7) (14,352.1) (22.1) - (61,615.4) - - - 

 2.2 Төлбөр  (320.0) 432.0 (145,640.9) - (15,640.0) 27,453.3 (2,199.9) 193,739.4 63,120.2 - 

 Газрын төлбөр  (320.0) 432.0 (26,803.7) - (15,640.0) 4,735.6 (2,200.0) 23,948.8 50,497.2 - 
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63  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-91 Б-92 Б-93 Б-94 Б-95 Б-96 Б-97 Б-98 Б-99 Б-100 

МГМК ХХК МЕС ХХК 
Мо Эн Ко 

ХХК 
Могойн гол 

ХК 
Мон ажнай 

ХХК 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

Мон Лаа 
Мон 

полимет 
ХХК 

Монгол Алт 
МАК ХХК 

Монгол 
алтай 

ресорсиз 
ХХК 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - (16,183.2) - - 22,717.7 0.1 169,790.6 12,623.0 - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - (102,654.0) - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - (519.5) (100.0) - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - (519.5) (100.0) - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - (2,115,535.0) - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - (2,115,535.0) - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - (111,379.7) - - - - - - - 

 Торгууль  - - (111,379.7) - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (86,862.5) - (351,525.1) - (2,150.0) 57,954.0 - 301,600.0 1,130,050.0 (16,210.8) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - (13,512.0) - - 15,700.0 - - 7,050.0 (1,000.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - (13,512.0) - - 15,700.0 - - 7,050.0 (1,000.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (86,862.5) - (338,013.1) - (2,150.0) 42,254.0 - 301,600.0 1,123,000.0 (15,210.8) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (8,800.0) - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (34,362.5) - 14,092.0 - (3,000.0) - - - 100,000.0 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (630.0) - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (49,300.0) - (287,123.8) - (2,000.0) 7,254.0 - 294,600.0 1,023,000.0 (15,210.8) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (1,200.0) - (55,551.3) - 2,850.0 35,000.0 - 7,000.0 - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (2,000.0) - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   (2,530,593.4) 262,493.4 (85,309.1) (2,122,186.6) (47,086.6) 2,467,346.5 112,236.2 5,072,730.6 157,779,253.2 (406,187.3) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-101 Б-102 Б-103 Б-104 Б-105 Б-106 Б-107 Б-108 Б-109 Б-110 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
метал 

майнинг 
ХХК 

Монгол 
ураниум 
ресурс 

ХХК 

Монгол 
цамхаг 

ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монгол 
болгаргео 

ХХК 

Монгол 
жүюаньли 

ХХК 

Монголросцв
етмет ХХК 

Монголруд
пром ХХК 

Монголчех
металл 

ХХК 

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

288,464.0 (136,778.7) 24,459.7 252,656.8 865,017.3 390,231.4 18,892.0 (3,524,425.8) (672.8) 41,419.5 

1.1 Татвар, хураамж 168,979.2 (215,838.3) 19,756.1 244,999.8 852,643.7 332,307.1 30.8 (3,463,122.1) (13,488.6) 24,385.8 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   50.0 (3,000.0) 3,000.0 1,800.0 - 71,523.1 0.7 - 3,270.1 6,403.0 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 369.1 - - 246,084.4 - - (987.9) - 3,226.7 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  50.0 775.2 - - 522,977.2 6,828.6 - 1,750.5 - 12,427.3 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - 115,338.9 - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - (111,584.1) - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  - (220,633.6) - - - 211,527.0 (0.0) (1,337,741.7) (14,292.4) 1,664.2 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

11,430.7 2,800.1 11,848.0 243,199.8 63,132.5 20,395.7 (50.4) 46,742.2 (2,467.2) (20.0) 

 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 

157,448.5 3,850.9 4,908.1 - 20,449.6 22,032.7 80.5 (2,176,640.0) 0.9 684.6 

 1.2 Төлбөр  84.8 (836.6) - - 7,653.3 8.5 13,549.7 (2,391.8) 1,074.6 53.7 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - 7,597.8 - 14,753.9 - 103.1 - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-101 Б-102 Б-103 Б-104 Б-105 Б-106 Б-107 Б-108 Б-109 Б-110 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
метал 

майнинг 
ХХК 

Монгол 
ураниум 
ресурс 

ХХК 

Монгол 
цамхаг 

ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монгол 
болгаргео 

ХХК 

Монгол 
жүюаньли 

ХХК 

Монголросцв
етмет ХХК 

Монголруд
пром ХХК 

Монголчех
металл 

ХХК 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (841.6) - - - - (1,204.2) (2,296.8) 971.5 - 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  84.8 5.0 - - 55.5 8.5 - (95.0) - 53.7 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- 79,896.2 4,700.0 7,657.0 4,720.3 4,621.0 5,311.5 (55,799.9) 8,960.5 4,595.3 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 76,648.2 - 7.0 10.6 - 5,277.5 (13,521.1) 8,866.5 4,595.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

- 3,200.0 4,700.0 7,650.0 4,709.7 4,621.0 - (42,263.8) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - 48.0 - - - - 34.0 (15.0) 94.0 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - 26,720.1 - (20.0) - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - 26,720.1 - (20.0) - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  119,400.0 - 3.6 - - 26,574.7 - (3,092.0) 2,780.7 12,384.7 

 Торгууль  119,400.0 - 3.6 - - 26,574.7 - (3,092.0) 2,780.7 12,384.7 

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

4,369.4 (94,285.3) 5,062.0 2,500.0 5,510.7 7,317.6 4,573.8 (1,088,260.7) 4,627.8 (1,318.3) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,369.4 (95,029.3) - - 4,484.2 3,452.6 (3,067.2) (1,077,717.4) 229.5 (1,558.3) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - 781.9 3,298.8 - (332.8) - (73.8) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

       

 Үзүүлэлт  

Б-101 Б-102 Б-103 Б-104 Б-105 Б-106 Б-107 Б-108 Б-109 Б-110 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
метал 

майнинг 
ХХК 

Монгол 
ураниум 
ресурс 

ХХК 

Монгол 
цамхаг 

ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монгол 
болгаргео 

ХХК 

Монгол 
жүюаньли 

ХХК 

Монголросцв
етмет ХХК 

Монголруд
пром ХХК 

Монголчех
металл 

ХХК 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  4,369.4 (229.3) - - 702.3 153.8 (3.5) (2,458.6) 229.5 (1,484.5) 

 Áóñàä  - (94,800.0) - - 3,000.0 - (3,063.7) (1,074,926.0) - - 

 2.2 Төлбөр  - 744.0 - 2,500.0 1,026.5 3,865.0 7,641.0 (10,543.3) 4,398.3 240.0 

 Газрын төлбөр  - 744.0 - - 1,026.5 3,865.0 - (9,543.1) 428.3 240.0 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - 2,500.0 - - - (1,000.2) (430.0) - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - 7,641.0 - 4,400.0 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - 5,062.0 - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - (258.0) - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - 5,320.0 - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - (37,200.0) (5,000.0) - 5,000.0 12,100.0 (356.8) (120,301.1) (300.0) - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - 1,000.0 (33,078.5) - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - - - - 1,000.0 (33,078.5) - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (37,200.0) (5,000.0) - 5,000.0 12,100.0 (1,356.8) (87,222.6) (300.0) - 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (5,000.0) - 5,000.0 10,000.0 - (8,000.0) - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 22,000.0 - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (23,200.0) - - - - - (74,222.6) (300.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - 2,100.0 - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (14,000.0) - - - - - (27,000.0) - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (1,356.8) - - - 

 Нийт   292,833.4 (268,264.0) 24,521.7 255,156.8 875,528.0 409,649.0 23,109.0 (4,732,987.6) 3,655.0 40,101.2 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-111 Б-112 Б-113 Б-114 Б-115 Б-116 Б-117 Б-118 Б-119 Б-120 

Мөнх ноён 
суварга ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Одод гоулд 
ХХК 

Олова ХХК 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК 
Орчлон орд 

ХХК 
Очир-Ундраа 

ХХК 
Оюу толгой 

ХХК 
Оюут 

улаан ХХК 

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

395,928.7 44,809.2 220,434.5 5,094.7 4,382,693.0 1,417,033.7 336,531.1 3,092,708.9 118,625,046.2 (18.1) 

1.1 Татвар, хураамж 393,205.0 42,399.5 197,580.2 1,140.6 4,331,275.9 1,417,033.7 320,359.4 3,090,879.6 244,417,563.3 2,577.8 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   195.2 (305.0) 0.1 (10.1) 4,500.0 266.2 218,968.7 465,705.4 3,042,930.6 - 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 64.9 (90,923.9) - 14,151.2 - - 655,546.2 118,907,285.5 605.4 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 27,933.9 200,356.7 - 29,717.5 - - 1,878,928.0 122,444,483.4 1,972.4 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - 2,774.5 22,642.4 - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - (0.1) 
 

2,334,144.9 - - - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

432,394.8 (0.9) (36,300.8) (0.1) 137,290.5 1,416,767.5 98,863.9 3,425.5 221.4 (0.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - 1,290,686.0 - - - - - 

 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 

(39,385.0) 14,706.6 124,448.1 1,150.8 520,785.8 - 2,526.8 84,500.0 - (0.0) 

 1.2 Төлбөр  1.2 (1,518.4) 19,926.6 2,704.1 3,369.6 - - 8.9 (86,304.1) (34.0) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - 2,697.1 - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  1.2 (1,568.4) 19,926.6 - 3,369.6 - - - (84,914.6) (34.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-111 Б-112 Б-113 Б-114 Б-115 Б-116 Б-117 Б-118 Б-119 Б-120 

Мөнх ноён 
суварга ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Одод гоулд 
ХХК 

Олова ХХК 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК 
Орчлон орд 

ХХК 
Очир-Ундраа 

ХХК 
Оюу толгой 

ХХК 
Оюут 

улаан 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  - 50.0 - 7.0 - - - 8.9 (1,389.5) - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

2,722.5 3,428.1 2,927.7 1,250.0 37,380.5 - 16,171.7 1,820.4 (337,213.0) (2,561.8) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 9,079.6 1,698.2 - 35.2 - - 1,820.4 121,970.3 14.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- (127.2) (3.3) - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

2,677.5 (690.0) 881.8 1,250.0 37,328.3 - 16,171.7 - (149,807.0) (1,660.0) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  45.0 (4,834.3) 351.0 - 17.0 - - - (309,376.3) (915.8) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - 
 

- - - - 
 

- - 

 Үүнээс рояльти  - - 
 

- - - - 
 

- - 

 1.6 Бусад  - 500.0 - - 10,667.0 - - - (125,369,000.0) - 

 Торгууль  - 500.0 - - 10,667.0 - - - (125,369,000.0) - 

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

(26,741.8) 7,520.4 7,587.3 1,387.4 44,078.4 - 332.2 25.9 (12,174,454.9) (1,437.7) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (3.8) 69.0 498.5 121.6 15,116.4 - - 25.9 (5,831,580.1) (147.7) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - 8,133.4 - - - 0.1 - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (3.8) 69.0 498.5 121.6 6,983.0 - - 25.9 (0.3) (147.7) 

 Áóñàä  - - - - - - - - (5,831,579.9) - 

 2.2 Төлбөр  (26,738.0) 1,799.9 7,088.8 1,265.8 28,962.0 - 332.2 - (6,336,400.3) (1,290.0) 

 Газрын төлбөр  - (0.1) 3,843.2 1,265.8 14,295.7 - 332.2 - 2,932.5 (840.0) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (20,000.0) 1,800.0 3,245.6 - 9,170.3 - - - (0.8) (450.0) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-111 Б-112 Б-113 Б-114 Б-115 Б-116 Б-117 Б-118 Б-119 Б-120 

Мөнх ноён 
суварга ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Одод гоулд 
ХХК 

Олова ХХК 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК 
Орчлон орд 

ХХК 
Очир-Ундраа 

ХХК 
Оюу толгой 

ХХК 
Оюут 

улаан ХХК 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - 5,496.0 - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  (6,738.0) - - - - - - - (6,339,332.0) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - 
 

- - - - 
 

- - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- 5,651.5 - - - - - - (6,474.5) - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - (6,474.5) - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - 5,651.5 - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (134,570.0) (200.0) (23,870.0) - 15,175.3 30,400.0 4,000.0 - (10,539,252.4) - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (100,000.0) - - - - - - - (5,725.0) (1,000.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

(100,000.0) - - - - - - - (5,725.0) (1,000.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (34,570.0) (200.0) (23,870.0) - 15,175.3 30,400.0 4,000.0 - (10,533,527.4) 1,000.0 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (8,939,883.2) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (194,362.9) - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 4,000.0 100,000.0 - - - - - (665,978.2) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (123,800.0) - - - - - (144,280.0) - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (14,000.0) (4,000.0) 27,000.0 - 15,175.3 30,400.0 4,000.0 - 623,348.2 1,000.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (20,570.0) - (27,070.0) - - - - - (857,633.3) - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (200.0) - - - - - - (3,000.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (351,738.0) - 

 Нийт   234,616.9 52,129.6 204,151.8 6,482.1 4,441,946.7 1,447,433.7 340,863.3 3,092,734.8 95,911,338.9 (1,455.8) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-121 Б-122 Б-123 Б-124 Б-125 Б-126 Б-127 Б-128 Б-129 Б-130 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Өү Жи Си 
Эйч Эл ХХК 

Пенинсула 
майнинг 

ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрокоал 
ХХК 

Петрочайна 
дачин 

тамсаг ХХК 

Пибоди 
винсвей 

ресорсез ХХК 

Рэдхил 
Монголиа 

ХХК 
Рэмет ХХК 

Самтан 
морес ХХК 

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

971,552.6 (2,013.7) (94,521.6) 708,875.4 (24,816.4) 57,625,090.5 (1,255,632.9) (294,551.0) 528,908.7 35,714.4 

1.1 Татвар, хураамж 963,082.7 (570.0) (87,636.1) 793,665.6 (35,046.1) 899,751.3 (1,298,226.4) (219,240.1) 527,987.3 32,033.5 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   243,256.3 (570.0) - - - 5.0 - 131.2 - 266.2 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                4,639.8 - - 239,727.5 1,911.5 96,479.3 (10.7) - - (22.9) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  9,743.6 - - 553,948.6 (24,653.6) 384,429.7 (426,762.4) (289,637.0) - 1,074.7 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - 534,500.0 - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - 33,974.3 - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  556,167.1 - - - (6,400.0) - - (54,005.2) 518,362.2 - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

- - (86,387.4) - (2,300.0) - (958,825.3) 8,203.7 9,625.1 31,146.7 

 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 

149,275.9 - (1,248.7) (10.5) (3,604.0) (149,637.0) 87,372.0 116,067.2 - (431.2) 

 1.2 Төлбөр  3.5 (1,123.2) - (32,397.2) 10,071.5 2,539,834.5 (1,850.4) (60,072.4) - (5.0) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - 10,071.5 - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (1,123.2) - (32,483.5) - 1,866,246.1 (1,850.4) 385.0 - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-121 Б-122 Б-123 Б-124 Б-125 Б-126 Б-127 Б-128 Б-129 Б-130 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Өү Жи Си 
Эйч Эл ХХК 

Пенинсула 
майнинг 

ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрокоал 
ХХК 

Петрочайна 
дачин 

тамсаг ХХК 

Пибоди 
винсвей 

ресорсез ХХК 

Рэдхил 
Монголиа 

ХХК 
Рэмет ХХК 

Самтан 
морес ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - 19.8 - 257,902.2 - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - 68.2 - 276,101.0 - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - 3.3 - 137,916.1 - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  3.5 - - (5.0) - 1,669.1 - (60,457.4) - (5.0) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

8,466.4 (320.5) (3,885.5) (52,818.4) 158.2 (405,173.0) 44,960.9 (6,268.3) 921.4 4,075.0 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  67.4 - - (1,235.6) 8.2 - 57.2 (1,138.3) - (5.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - (51.0) (18,678.4) - (7,861.3) - (33.6) - (70.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

8,399.0 - (3,834.5) (32,937.4) 150.0 (401,649.5) 44,869.7 2,499.4 921.4 4,150.0 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - (320.5) - 33.0 - 4,337.8 34.0 (7,595.8) - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - 54,590,677.7 - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - 53,885,525.3 - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - 705,152.4 - - - - 

 1.6 Бусад  - - (3,000.0) 425.4 - - (517.0) (8,970.2) - (389.1) 

 Торгууль  - - (3,000.0) 425.4 - - (517.0) (8,970.2) - (389.1) 

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

16,231.8 - (400.0) (202,989.1) (4,512.0) 20,220.9 (4,647.5) (11,734.2) - (1,280.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,599.8 - (400.0) (195,493.4) (280.0) 23,771.4 - 16.3 - - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  624.0 - - - (1,100.0) - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,975.8 - - (64.5) 820.0 23,771.4 - 16.3 - - 

 Áóñàä  - - (400.0) (195,428.9) - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  13,632.0 - - (4,764.0) 3,868.0 (3,550.5) (4,647.5) (11,750.5) - - 

 Газрын төлбөр  3,792.0 - - (3,028.4) 3,868.0 50.0 560.0 (9,289.6) - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-121 Б-122 Б-123 Б-124 Б-125 Б-126 Б-127 Б-128 Б-129 Б-130 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Өү Жи Си 
Эйч Эл ХХК 

Пенинсула 
майнинг 

ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрокоал 
ХХК 

Петрочайна 
дачин 

тамсаг ХХК 

Пибоди 
винсвей 

ресорсез ХХК 

Рэдхил 
Монголиа 

ХХК 
Рэмет ХХК 

Самтан 
морес ХХК 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  9,840.0 - - (1,735.6) - (5,600.5) (5,207.5) (2,460.9) - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - 2,000.0 - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - (390.4) (8,100.0) - - - - (1,260.0) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - (8,100.0) - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - (390.4) - - - - - (1,260.0) 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - (2,341.3) - - - - - (20.0) 

 Торгууль  - - - (2,341.3) - - - - - (20.0) 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  215,000.0 (19,800.0) (400.0) (56,276.8) - (203,087.9) (18,180.9) (126,276.4) - (2,300.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (19,800.0) - (23,900.0) - (100,000.0) (10,000.0) - - (900.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- (19,800.0) - (23,900.0) - (100,000.0) (10,000.0) - - (900.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  215,000.0 - (400.0) (32,376.8) - (103,087.9) (8,180.9) (126,276.4) - (1,400.0) 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (0.1) - (70,344.9) - (10,000.0) - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - (19,056.0) - (150.9) - - 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (1,000.0) - (2,000.0) - 37,300.0 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - (22,676.7) - 36,126.6 - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  215,000.0 - (400.0) - - (38,126.6) (1,090.2) (110,030.0) - (1,000.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - (8,687.0) (5,066.2) (43,095.5) - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (8,700.0) - (1,000.0) (1,680.0) (300.0) - (400.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (344.5) - - - 

 Нийт   1,202,784.4 (21,813.7) (95,321.6) 449,609.5 (29,328.4) 57,442,223.5 (1,278,461.3) (432,561.6) 528,908.7 32,134.4 

 

 
Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
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73  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 Үзүүлэлт  

Б-131 Б-132 Б-133 Б-134 Б-135 Б-136 Б-137 Б-138 Б-139 Б-140 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саусгоби 
сэндс ХХК 

Сентерра 
гоулд 

монголиа 
ХХК 

Си Өү Эй 
Эл ХХК 

Си Си И 
Эм ХХК 

Си Си Эм 
ХХК 

Си Эм Кэй 
Ай ХХК 

Синчи-Ойл 
ХХК 

Сод газар 
ХХК 

Сонор 
трейд ХХК 

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

19,152.4 (10,589,274.3) 409,546.7 (358,284.6) (130,740.9) 531,912.6 (41,824.5) 457,988.4 (15,613.0) 23,024.8 

1.1 Татвар, хураамж (2,828.6) (10,424,950.5) 432,366.1 (358,284.3) (130,740.9) 530,307.6 (10,582.2) 453,436.8 (15,021.3) 19,502.0 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   218.5 (2,307,806.0) 285,450.2 (79,772.0) - - 91.7 6,439.1 2,274.8 8,789.1 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 17,197.9 543.2 - - - - 6,938.3 (0.1) - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 27,804.8 950.0 - - - - 47,620.7 - 3,379.8 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   3,789.1 - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   673.2 
 

- - - - - 370,887.7 - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  - (8,419,433.4) - (291,264.5) - - (27,176.0) - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

- 257,286.2 60,328.3 12,752.2 (130,740.9) 529,977.6 (101.9) 480.8 (17,295.9) - 

 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 

(7,509.4) - 85,094.4 - - 330.0 16,604.0 21,070.2 (0.1) 7,333.1 

 1.2 Төлбөр  22,409.1 1,406.2 1,848.0 (20,504.3) - 5.0 (29,226.9) - 8.5 - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - - (153.3) - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  22,409.1 1,406.2 1,620.0 - - - (29,073.6) - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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74  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-131 Б-132 Б-133 Б-134 Б-135 Б-136 Б-137 Б-138 Б-139 Б-140 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саусгоби 
сэндс ХХК 

Сентерра 
гоулд 

монголиа 
ХХК 

Си Өү Эй 
Эл ХХК 

Си Си И 
Эм ХХК 

Си Си Эм 
ХХК 

Си Эм Кэй 
Ай ХХК 

Синчи-Ойл 
ХХК 

Сод газар 
ХХК 

Сонор 
трейд 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  - - 228.0 (20,504.3) - 5.0 - - 8.5 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(530.3) (165,436.4) (24,667.4) 20,504.0 - 1,400.0 (2,015.4) 846.0 1,674.6 (3,649.4) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (1,743.3) 5,884.7 260.6 19,009.5 - - (1,718.5) 146.0 24.6 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- (125,075.9) - - - - - - - (3,250.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

- (46,365.2) (24,945.0) 1,850.0 - 1,400.0 - 700.0 1,650.0 (399.4) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  1,213.0 120.0 17.0 (355.5) - - (296.9) - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого   

- - - 
 

- - 
 

- - 

 Үүнээс рояльти  
 

- - - 
 

- - 
 

- - 

 1.6 Бусад  102.2 (293.6) - - - 200.0 - 3,705.6 (2,274.8) 7,172.2 

 Торгууль  102.2 (293.6) - - - 200.0 - 3,705.6 (2,274.8) 7,172.2 

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

(19,481.6) (1,361,472.4) (101,698.7) (87,854.3) - - 29,844.0 3,085.4 (666.7) 11,621.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (1,336,009.6) (96,342.3) (2,054.7) - - 339.0 2,653.4 122.3 11,620.9 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - 1,262.0 - 11,184.8 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - 0.1 (4,199.9) (2,054.7) - - 339.0 1,391.4 122.3 436.1 

 Áóñàä  - (1,336,009.7) (92,142.4) - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  (19,481.6) (12,834.2) (3,428.0) (84,549.6) - - 29,505.0 432.0 (889.0) 0.1 

 Газрын төлбөр  - - 0.0 - - - 432.0 432.0 (889.0) - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-131 Б-132 Б-133 Б-134 Б-135 Б-136 Б-137 Б-138 Б-139 Б-140 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саусгоби 
сэндс ХХК 

Сентерра 
гоулд 

монголиа 
ХХК 

Си Өү Эй 
Эл ХХК 

Си Си И 
Эм ХХК 

Си Си Эм 
ХХК 

Си Эм Кэй 
Ай ХХК 

Синчи-Ойл 
ХХК 

Сод газар 
ХХК 

Сонор 
трейд ХХК 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (333.2) (16.0) (8,000.0) - - - - - 0.1 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - (1,762.0) - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - (1,650.0) (10,000.0) - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (12,501.0) - (66,549.6) - - 29,073.0 - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
 

- - - 
 

- - 
 

- - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- (9,428.6) - (1,250.0) - - - - 100.0 - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - (275.0) - (1,250.0) - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - (9,153.6) - - - - - - 100.0 - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - (3,200.0) (1,928.4) - - - - - - - 

 Торгууль  - (3,200.0) (1,928.4) - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  6,460.0 (264,573.2) (44,035.5) (250,022.0) (100.0) 5,200.0 - 500.0 (12,207.1) - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (3,795.0) (1,625.0) (135,770.0) (100.0) - - - (1,502.1) - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- (3,795.0) (1,625.0) (135,770.0) (100.0) - - - (1,502.1) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  6,460.0 (260,778.2) (42,410.5) (114,252.0) - 5,200.0 - 500.0 (10,705.0) - 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (3,600.0) - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - (232,262.9) - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (20,100.0) 15,000.0 (100,000.0) - - - - (8,950.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (37,920.0) - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  6,460.0 544,665.6 (4,000.0) (6,252.0) - 5,200.0 - 500.0 (1,755.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - (549,480.9) (15,490.5) - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (8,000.0) - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   6,130.8 (12,215,319.8) 263,812.5 (696,160.9) (130,840.9) 537,112.6 (11,980.5) 461,573.8 (28,486.8) 34,645.8 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-141 Б-142 Б-143 Б-144 Б-145 Б-146 Б-147 Б-148 Б-149 Б-150 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тайшэн 
девелопмент 

ХХК 

Терра-
Энержи ХХК 

Тефис 
Майнинг 

ХХК 
Ти Би И ХХК 

Тиенжинсанжо 
ХХК 

Төгрөг 
нуурын 
энержи 

ХХК 

Трейжа 
маунтайн 

интернэшнл 
майнинг 

ХХК 

Тэн хун 
ХХК 

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

(153,153.1) 136,353,413.7 (2,546.9) 388,237.8 1,098,987.5 459,397.2 457,350.8 12,304.8 (30,746.9) 637,772.2 

1.1 Татвар, хураамж (151,451.5) 128,692,606.5 (768.8) 381,924.9 1,047,057.0 456,733.2 431,730.3 12,089.8 (30,283.9) 637,402.0 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (5,946.1) 33,000,000.0 (248.9) 67.5 50,452.0 163,955.6 8,857.1 - - - 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 18,887.5 - - 6,506.7 35,660.0 136,410.7 - - 43,902.5 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 23,249,663.9 - - 13,664.2 231,165.7 286,462.5 1.0 - 92,195.4 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

(135,494.5) 71,965,000.0 - - - - - 400.7 (2,836.7) 250,450.4 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

(10,010.9) 1,055.1 - 310,683.3 817,070.5 3,688.7 - (7,210.2) (2,119.6) 6,742.6 

 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 

- 458,000.0 (519.9) 71,174.1 159,363.6 22,263.2 - 18,898.3 (17,746.0) 244,111.1 

 1.2 Төлбөр  - 6,210,529.4 - - 3,369.6 - 24,561.6 - - 238.2 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - 110,203.2 - - 3,369.6 - 24,105.6 - (7,581.6) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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77  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-141 Б-142 Б-143 Б-144 Б-145 Б-146 Б-147 Б-148 Б-149 Б-150 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тайшэн 
девелопмент 

ХХК 

Терра-
Энержи ХХК 

Тефис 
Майнинг 

ХХК 
Ти Би И ХХК 

Тиенжинсанжо 
ХХК 

Төгрөг 
нуурын 
энержи 

ХХК 

Трейжа 
маунтайн 

интернэшнл 
майнинг 

ХХК 

Тэн хун 
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  - 6,100,326.2 - - - - 456.0 - - 238.2 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(1,701.6) 1,450,277.8 (1,778.1) 6,312.9 48,560.9 2,164.0 1,058.9 215.0 (463.0) 132.0 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 1,445,056.2 - - 52.6 14.0 426.4 - - 132.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - (1,202.4) - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

(1,701.6) - (575.1) 6,312.9 48,483.3 2,150.0 377.5 215.0 - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - 5,221.6 (0.6) - 25.0 - 255.0 - (463.0) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - 
 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - 500.0 - - - - 

 Торгууль  - - - - - 500.0 - - - - 

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

(34,102.2) 34,978,724.4 14,570.3 4,000.0 - 387.3 14,406.3 (1,266.7) (1,475.0) 41,275.3 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (742.5) 21,948.0 (2,817.7) - - 387.3 14,406.3 - - 9,663.3 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - 18,000.0 - - - - - - - 8,417.3 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (742.5) 3,948.0 - - - 387.3 14,406.3 - - 1,246.0 

 Áóñàä  - - (2,817.7) - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  (33,359.7) 39,683.4 17,588.0 4,000.0 - - - (1,266.7) (1,475.0) 31,612.0 

 Газрын төлбөр  (11,020.8) 34,983.4 17,588.0 - - - - (216.0) (625.0) 2,980.0 
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78  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

 Үзүүлэлт  

Б-141 Б-142 Б-143 Б-144 Б-145 Б-146 Б-147 Б-148 Б-149 Б-150 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тайшэн 
девелопмент 

ХХК 

Терра-
Энержи ХХК 

Тефис 
Майнинг 

ХХК 
Ти Би И ХХК 

Тиенжинсанжо 
ХХК 

Төгрөг 
нуурын 
энержи 

ХХК 

Трейжа 
маунтайн 

интернэшнл 
майнинг 

ХХК 

Тэн хун 
ХХК 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (22,338.9) 3,150.0 - 4,000.0 - - - (650.0) (850.0) 26,532.0 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - 1,600.0 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - 1,550.0 - - - - - (400.7) - 500.0 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 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  - 34,917,093.0 - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - 34,917,093.0 - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - (200.0) - - - - - - - 

 Торгууль  - - (200.0) - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (16,600.0) 22,500.0 (11,800.0) 40,899.8 - - - (3,600.0) (15,150.0) 13,450.0 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - (6,500.0) - - - - - (750.0) 7,500.0 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - (6,500.0) - - - - - (750.0) 7,500.0 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (16,600.0) 22,500.0 (5,300.0) 40,899.8 - - - (3,600.0) (14,400.0) 5,950.0 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (4,000.0) - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (15,000.0) 22,500.0 (1,300.0) 40,000.0 - - - (2,300.0) - 5,600.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - 899.8 - - - - (14,400.0) 350.0 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (1,600.0) - - - - - - (1,300.0) - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   (203,855.3) 171,354,638.1 223.4 433,137.6 1,098,987.5 459,784.5 471,757.1 7,438.1 (47,371.9) 692,497.5 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-151 Б-152 Б-153 Б-154 Б-155 Б-156 Б-157 Б-158 Б-159 Б-160 

Тэнгри 
терра 

ресурс ХХК 
Улзгол ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Хангад 
эксплорэшн 

ХХК 

Ханшижир 
ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХК 

Хера 
Инвестмент 

ХХК 
Хос хас ХХК Хотгор ХХК 

Хотгор 
шанага ХХК 

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

(384,938.1) (12,220.1) 11,764.3 (2,643.8) (24,797.1) (182,119.1) 2,397,361.6 7,416.9 (22,225.7) 7,394.9 

1.1 Татвар, хураамж (372,484.5) (5,676.4) 12,589.8 (0.2) (15,009.9) (157,271.2) 2,395,637.3 4,524.2 (19,175.7) 25,851.3 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - - - - 9,649.7 12,291.0 2,374.8 - - (8,632.3) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 787.6 - 6,406.6 - (7,800.0) 859,244.9 - - (0.1) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (6,522.3) - (6,406.6) - (108,592.1) 556,291.4 2,456.1 - - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - 949,141.7 - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  - - - - (23,833.7) (14,535.9) - - (35,835.2) (1,246.3) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

(372,484.5) (6,472.5) (0.4) - (6,933.7) - 37.0 8.9 (5.9) (21,059.6) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - (38,634.9) - - - - 

 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 

- 6,530.8 12,590.2 (0.2) 6,107.8 0.7 28,547.5 2,059.2 16,665.4 56,789.6 

 1.2 Төлбөр  - - (747.7) (7,896.3) (57.0) (28,500.0) 37.1 - - 4,188.4 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - (28,500.0) - - - 15,520.4 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - (7,896.3) - - - - - (11,332.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-151 Б-152 Б-153 Б-154 Б-155 Б-156 Б-157 Б-158 Б-159 Б-160 

Тэнгри 
терра 

ресурс ХХК 
Улзгол ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Хангад 
эксплорэшн 

ХХК 

Ханшижир 
ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХК 

Хера 
Инвестмент 

ХХК 
Хос хас ХХК Хотгор ХХК 

Хотгор 
шанага 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  - - (747.7) - (57.0) - 37.1 - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(12,453.6) (5,543.7) (77.8) 5,252.7 (71.2) - 1,687.2 - (3,250.0) (22,644.8) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 28.4 - 7.0 - - 1,687.2 - - (125.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- (10,157.4) (77.2) - - - - - (3,250.0) (22,000.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

(12,453.6) 4,585.3 (0.6) 5,237.7 (71.2) - - - - (519.8) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - - 8.0 - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

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) - - (9,659.0) 3,652.1 - 2,892.7 200.0 - 

 Торгууль  - (1,000.0) - - (9,659.0) 3,652.1 - 2,892.7 200.0 - 

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

- - (108.3) (5,754.4) (3,607.8) 2,769.0 1,226.9 (10,833.3) 35,665.9 (1,219.6) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - (88.3) (6,140.2) 120.6 3,752.0 1,226.9 16.0 31.3 482.0 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - (2,621.5) - 4,366.3 - - 31.3 - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - - - (81.0) 120.6 (586.3) 1,226.9 16.0 - 482.0 

 Áóñàä  - - (88.3) (3,437.7) - (28.0) - - - - 

 2.2 Төлбөр  - - - 385.7 (3,728.4) (983.0) - (6,000.0) 35,834.6 (1,451.6) 

 Газрын төлбөр  - - - 385.7 (2,400.0) (683.0) - (6,000.0) (0.6) (1,411.6) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 
 

      

 Үзүүлэлт  

Б-151 Б-152 Б-153 Б-154 Б-155 Б-156 Б-157 Б-158 Б-159 Б-160 

Тэнгри 
терра 

ресурс ХХК 
Улзгол ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Хангад 
эксплорэшн 

ХХК 

Ханшижир 
ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХК 

Хера 
Инвестмент 

ХХК 
Хос хас ХХК Хотгор ХХК 

Хотгор 
шанага ХХК 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - (1,328.4) (300.0) - - - (40.0) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - 35,835.2 - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - 
    

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - (20.0) - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - (20.0) - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - (4,849.3) (200.0) (250.0) 

 Торгууль  - - - - - - - (4,849.3) (200.0) (250.0) 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (13,915.0) - - (113,213.4) (17,150.0) (34,928.0) - - 11,845.0 9,200.0 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (6,365.0) - - - (6,000.0) - - - (675.0) - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

(6,365.0) - - - (6,000.0) - - - (675.0) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (7,550.0) - - (113,213.4) (11,150.0) (34,928.0) - - 12,520.0 9,200.0 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (11,000.0) (27,000.0) - - - (500.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (500.0) 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (7,550.0) - - (7,993.1) (150.0) (8,428.0) - - 3,400.0 500.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - (105,220.3) - - - - 9,120.0 10,000.0 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - 500.0 - - - (300.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   (398,853.1) (12,220.1) 11,656.0 (121,611.7) (45,554.9) (214,278.1) 2,398,588.5 (3,416.4) 25,285.2 15,375.3 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-161 Б-162 Б-163 Б-164 Б-165 Б-166 Б-167 Б-168 Б-169 Б-170 

Хоту ХХК 
Хуади 

куонез ХХК 
Хунанжинлэн 

ХХК 
Хурай ХХК 

Хургатай 
хайрхан 

ХХК 
Хүдэн ХХК 

Хүрээ дэл 
ХХК 

Хүслэмж 
ХХК 

Хэрлэн 
энерго 

ХХК 

Цайртмине
рал ХХК 

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

10,081.7 (103,875.3) (4,434.2) (19,526.5) 258,093.0 (323,230.0) (617,165.3) 1,198.7 (58,594.9) 3,428,669.6 

1.1 Татвар, хураамж 33,348.1 1,532.4 - (19,113.1) 232,125.0 (323,230.0) (612,136.0) 706.1 (51,079.0) 3,450,332.7 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   16,549.1 488.1 - - 33,681.3 - - 1,719.3 2,927.0 3,261,919.1 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (1,163.2) - (0.1) 1,145.1 - - - (5,328.0) 2,971.3 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  8,440.1 1,063.8 - 21.9 2,404.8 - 0.1 - - 17,013.2 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - 214.0 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

0.1 - (5,258.9) (35,760.4) - - (619,013.2) - (42,039.4) (0.1) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,109.9 1,143.7 5,258.9 (2,000.0) 72,167.9 (323,230.0) 2,220.2 (1,013.2) 47.4 (15,516.5) 

 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 

7,248.9 - - 18,625.5 122,725.9 - 4,656.9 - (6,686.0) 183,731.7 

 1.2 Төлбөр  20.5 (96,548.0) (114.0) - 14,673.4 - - 35.6 (1,730.9) 5,715.3 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

- - - - - - - - (39.7) - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (96,552.0) - - 14,666.4 - - - (1,691.2) 5,715.3 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-161 Б-162 Б-163 Б-164 Б-165 Б-166 Б-167 Б-168 Б-169 Б-170 

Хоту ХХК 
Хуади 

куонез ХХК 
Хунанжинлэн 

ХХК 
Хурай ХХК 

Хургатай 
хайрхан 

ХХК 
Хүдэн ХХК 

Хүрээ дэл 
ХХК 

Хүслэмж 
ХХК 

Хэрлэн 
энерго 

ХХК 

Цайртмине
рал ХХК 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  20.5 4.0 (114.0) - 7.0 - - 35.6 - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

2,211.6 (16,152.2) (4,462.6) (413.4) 11,294.6 - (5,029.3) 457.0 (6,785.0) (27,378.4) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (32.2) - (34.3) 41.0 - (1,609.6) 7.0 (5,280.0) 99,196.8 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- (96.3) (75.0) (224.2) - - - - - (106,637.1) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

2,211.6 342.3 - (154.9) 11,213.6 - 1,671.4 450.0 25.0 (7,629.3) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - (16,366.0) (4,387.6) - 40.0 - (5,091.1) - (1,530.0) (12,308.8) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого   

- - - - 
     

 Үүнээс рояльти  
 

- - - - 
     

 1.6 Бусад  (25,498.5) 7,292.5 142.4 - - - - - 1,000.0 - 

 Торгууль  (25,498.5) 7,292.5 142.4 - - - - - 1,000.0 - 

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

(2,922.3) (37,708.2) (2,324.4) (11,471.5) 37,110.4 - (66.4) (3,394.9) (15,300.0) (14,118.4) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (51.3) (37,708.2) (1,932.0) (550.0) 92.4 - (66.4) 0.1 (300.0) (150.4) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - (550.0) - - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (51.3) 991.8 1,528.0 - 92.4 - (66.4) 0.1 (300.0) (150.4) 

 Áóñàä  - (38,700.0) (3,460.0) - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  (1,871.0) - - (9,739.6) - - - (3,395.0) (14,000.0) (96.0) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-161 Б-162 Б-163 Б-164 Б-165 Б-166 Б-167 Б-168 Б-169 Б-170 

Хоту ХХК 
Хуади 

куонез ХХК 
Хунанжинлэн 

ХХК 
Хурай ХХК 

Хургатай 
хайрхан 

ХХК 
Хүдэн ХХК 

Хүрээ дэл 
ХХК 

Хүслэмж 
ХХК 

Хэрлэн 
энерго 

ХХК 

Цайртмине
рал ХХК 

 Газрын төлбөр  (1,871.0) - - (5,299.2) - - - (895.0) (2,000.0) - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - (4,440.4) - - - (2,500.0) (200.0) - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - (96.0) 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - (11,800.0) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
 

- - - - 
 

- 
   

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - 37,018.0 - - - - (13,872.0) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - (13,165.4) 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - 37,018.0 - - - - (706.6) 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  (1,000.0) - (392.4) (1,181.9) - - - - (1,000.0) - 

 Торгууль  (1,000.0) - (392.4) (1,181.9) - - - - (1,000.0) - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - 5,000.0 (3,285.0) 7,100.0 - - (400.0) (2,100.0) (50,805.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - (400.0) - (5,550.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - - - - - (400.0) - (5,550.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - 5,000.0 (3,285.0) 7,100.0 - - - (2,100.0) (45,255.0) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (8,490.1) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 5,000.0 - - - - - - (20,000.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 3,900.0 - - - (2,100.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - 3,200.0 - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (16,764.9) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - (3,285.0) - - - - - - 

 Нийт   7,159.4 (141,583.5) (1,758.6) (34,283.0) 302,303.4 (323,230.0) (617,231.7) (2,596.2) (75,994.9) 3,363,746.2 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг 
ХХК 

Чингисийн 
хар алт 

ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн 

сухайт ХХК 

Шанлун 
ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ 
Илион Нэн 
Юань ХХК 

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

24,431.3 37,255.9 2,248,091.3 (98,791.9) 11,402.2 (600,207.0) 223,742.1 (241,197.2) 672,692.2 771,230.9 

1.1 Татвар, хураамж 10,987.1 19,282.9 2,467,289.8 (39,861.6) 9,211.6 (656,112.3) 231,328.2 (184,095.3) 639,127.6 764,389.9 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   983.9 - 334,253.5 (51,963.6) 59,945.1 0.3 9,221.8 52,170.4 - 1,661.5 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 2,332.0 (2,611,185.6) (1,844.2) 266.1 - 30,544.8 (54,372.4) (63,649.1) 204,491.6 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 643.6 2,629,287.4 329.3 806.6 (657,064.0) 192,708.6 60,863.0 700,341.6 451,753.0 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - 2,476.3 - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  - 34,705.2 - - (37,091.2) (0.4) - (239,435.3) - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

4.4 (18,397.7) - (90.1) (17,191.3) 1,040.6 7.8 - 2,435.1 93,491.3 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  9,998.8 - - - - - - - - - 

 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 

- (0.2) 2,114,934.5 13,707.0 - (88.8) (1,154.8) (3,321.0) - 12,992.5 

 1.2 Төлбөр  82.6 (2,453.6) 332,752.9 (52,281.4) (171.0) 50,840.3 18,932.5 (4,621.8) 53,040.2 - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  (0.4) - - - - 50,620.3 18,790.3 - 149,626.0 - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (2,421.7) 331,686.4 (52,342.2) - (15.0) - (4,621.8) (96,585.8) - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг 
ХХК 

Чингисийн 
хар алт 

ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн 

сухайт ХХК 

Шанлун 
ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ 
Илион Нэн 
Юань ХХК 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  83.0 (31.9) 1,066.5 60.8 (171.0) 235.0 142.2 - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(1,450.0) 19,926.6 (551,951.4) 4,739.0 2,361.6 3,565.0 (1,549.8) (309.4) (20,598.8) 4,505.2 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 16,882.8 (52,699.8) 2,839.6 43.2 - (749.7) 103.0 (17,337.8) 507.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - (1,247.6) (2.5) - - (800.1) - (6,339.4) 160.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  (1,450.0) 2,765.8 (332,254.1) 747.9 2,318.4 3,550.0 - 325.6 (583.6) 2,000.0 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - 278.0 (165,749.9) 1,154.0 - 15.0 - (738.0) 3,662.0 1,838.0 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 
тосны орлого            

 Үүнээс рояльти  
          

 1.6 Бусад  14,811.6 500.0 - (11,387.9) - 1,500.0 (24,968.8) (52,170.7) 1,123.2 2,335.8 

 Торгууль  14,811.6 500.0 - (11,387.9) - 1,500.0 (24,968.8) (52,170.7) 1,123.2 2,335.8 

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

60.0 1,853.4 (28.4) (48,142.0) (12,355.0) 92,274.2 (16,180.0) (999.9) (156,917.8) 98,297.7 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  60.0 1,162.4 270.8 (71.8) (355.0) (0.1) - (0.2) - 98,297.7 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - 0.1 (6.0) - - - 0.1 - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  60.0 1,162.4 270.7 (65.8) - (0.1) - (0.3) - 98,297.7 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг 
ХХК 

Чингисийн 
хар алт 

ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн 

сухайт ХХК 

Шанлун 
ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ 
Илион Нэн 
Юань ХХК 

 Áóñàä  - - - - (355.0) - - - - - 

 2.2 Төлбөр  - 1,195.0 (299.2) (48,070.2) (12,000.0) 92,274.3 (16,180.0) 0.3 (79,480.0) - 

 Газрын төлбөр  - 1,195.0 (299.2) - - - - (0.3) - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - (12,000.0) (0.2) (18,232.0) 0.6 - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - (48,070.2) - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - 92,274.5 - - 520.0 - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - 2,052.0 - (80,000.0) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
          

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - (18,357.8) - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - (951.4) - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - (17,406.4) - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - (504.0) - - - - - (1,000.0) (59,080.0) - 

 Торгууль  - (504.0) - - - - - (1,000.0) (59,080.0) - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - (5,600.0) (98,949.9) 4,767.4 (4,105.0) (1,831.0) (28,685.4) 17,066.0 (624,808.0) - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (2,500.0) - 2,000.0 - - 12,100.0 - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- (2,500.0) - 2,000.0 - - 12,100.0 - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (3,100.0) (98,949.9) 2,767.4 (4,105.0) (1,831.0) (40,785.4) 17,066.0 (624,808.0) - 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (2,000.0) (1,000.0) - - (15,000.0) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (500.0) - (1,000.0) - - (2,000.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (52,484.5) (1,300.0) - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (3,100.0) 680.0 (1,432.6) (4,105.0) (4,527.0) (264.0) 17,366.0 (18,008.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (2,707.4) 7,000.0 - 3,696.0 - - 6,900.0 - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (25,521.4) (300.0) (11,700.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (42,438.0) - - - - - (600,000.0) - 

 Нийт   24,491.3 33,509.3 2,149,113.0 (142,166.5) (5,057.8) (509,763.8) 178,876.7 (225,131.1) (109,033.6) 869,528.6 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ 
шивээ ХХК 

Шэйман 
ХХК 

Эжбалей 
ХХК 

Эй Пи И Экс 
Пи Ар Өү ХХК 

Эм Ар Си 
Эм Жи Эл 

ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти 
Ти ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

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

222,937.5 (137,678.7) 248,959.1 (291,947.4) 25,131.3 (14,455.5) 254,691.3 198,937.1 238,412.7 (1,063,422.4) 

1.1 Татвар, хураамж 223,647.3 246.7 245,075.9 (118.8) 20,459.1 (14,125.6) 230,795.9 192,769.7 9,268.7 (1,907,439.6) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   57,742.8 - 1.0 - (9.9) - (2,131.7) - 6,565.7 0.4 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                23,776.0 246.7 8,258.7 - (13,796.9) - 59,794.6 - - (3,837,411.6) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  49,929.6 - 17,565.9 - 20,185.0 - 125,568.7 0.1 - 4,208,968.5 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - - - - - (1,559.8) - - (2,260,790.3) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

775.5 - 63,958.2 - 14,080.9 (14,125.5) 6,597.5 163,607.0 - (18,206.2) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - 687.0 - - 

 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 

91,423.4 - 155,292.1 (118.8) - (0.1) 42,526.6 28,475.6 2,703.0 (0.4) 

 1.2 Төлбөр  - (97,156.8) - (291,828.6) - - 26,244.8 - 229,144.0 348,220.1 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  - - - - - - (10,000.0) - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - (97,156.8) - - - - 36,244.8 - - 348,057.8 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ 
шивээ ХХК 

Шэйман 
ХХК 

Эжбалей 
ХХК 

Эй Пи И Экс 
Пи Ар Өү ХХК 

Эм Ар Си 
Эм Жи Эл 

ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти 
Ти ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - (147,650.4) - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - (86,129.4) - - - - 44.3 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - (21,136.2) - - - - 229,028.2 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - (36,912.6) - - - - 71.5 - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - 162.3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(429.0) (41,090.1) 3,883.2 - 4,672.2 (329.9) (2,099.4) 8,167.4 - 508,852.1 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  88.8 (635.0) 104.2 - 22.2 (220.6) 614.4 - - 614,616.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- (24,200.0) - - - - (3,325.0) (145.4) - (118,628.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

1,050.0 104.8 3,779.0 - 4,650.0 (63.1) (164.7) 8,300.8 - 1,468.2 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  (1,567.8) (16,359.9) - - - (46.2) 776.0 12.0 - 11,395.6 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого            

 Үүнээс рояльти  
          

 1.6 Бусад  (280.8) 321.5 - - - - (250.0) (2,000.0) - (13,055.0) 

 Торгууль  (280.8) 321.5 - - - - (250.0) (2,000.0) - (13,055.0) 

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

0.1 (12,317.6) 1,485.0 (50,205.1) - (41,739.9) (1,228.1) - (62,896.5) (287,357.3) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  0.1 - 1,485.0 (155.1) - (41,739.9) (780.6) - (2.0) (1,509.3) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  0.1 - 1,485.0 (155.1) - - (780.6) - (2.0) 690.7 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ 
шивээ ХХК 

Шэйман 
ХХК 

Эжбалей 
ХХК 

Эй Пи И Экс 
Пи Ар Өү ХХК 

Эм Ар Си 
Эм Жи Эл 

ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти 
Ти ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

 Áóñàä  - - - - - (41,739.9) - - - (2,200.0) 

 2.2 Төлбөр  - (12,317.6) - (50,050.0) - - (447.5) - (62,894.5) 2,758.0 

 Газрын төлбөр  - - - - - - 52.5 - - 2,758.0 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - - - (500.0) - - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
   

(50,050.0) 
      

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - (288,606.0) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - (288,606.0) 

 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  (140,432.0) (41.1) - (53,114.0) (600.0) (19,000.0) (24,950.0) (1,100.0) 55,951.5 (1,612,486.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (9,892.0) (41.1) - (32,864.0) (600.0) (19,000.0) (6,500.0) (350.0) - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

(9,892.0) (41.1) - (32,864.0) (600.0) (19,000.0) (6,500.0) (350.0) - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (130,540.0) - - (20,250.0) - - (18,450.0) (750.0) 55,951.5 (1,612,486.0) 

Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (20,250.0) - - - - (6,990.5) (36,175.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (1,140.0) 

Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (20,450.0) - 61,046.0 (4,752.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (30,000.0) - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (68,540.0) - - - - - 2,000.0 (1,250.0) 1,000.0 160,350.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 500.0 896.0 (1,716,234.0) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (32,000.0) - - - - - - - - (14,535.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт   82,505.6 (150,037.4) 250,444.1 (395,266.5) 24,531.3 (75,195.4) 228,513.2 197,837.1 231,467.7 (2,963,265.7) 

 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

91  
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Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-191 Б-192 Б-193 Б-194 Б-195 Б-196 Б-197 Б-198 Б-199 Б-200 

Нийт Эрвэн 
хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ 
жас ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХК 

Эрдэнэс 
таван толгой 

ХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 
Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХК 

Эф Эм Ай 
ХХК 

Ээрмэл 
ХХК 

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

(399,085.1) 8,438.2 648,195.9 (39,700,295.1) 2,563,041.1 46,949.2 856,474.9 6,736.6 149,429.7 249,703.8 497,585,665.6 

1.1 Татвар, хураамж (396,684.5) 5,699.7 604,256.1 (39,394,513.0) 2,545,715.9 48,268.5 906,210.2 2,428.2 134,529.7 246,351.6 542,804,154.1 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (296,179.4) 1.0 - (39,721,438.8) 0.1 - (26,344.7) 1.0 230.0 33,577.7 78,050,047.6 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                (8,547.1) - - - (17,311,677.0) (8,265.7) (170,821.2) 1,042.7 (51,654.5) 5,743.5 112,099,345.2 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (46,625.4) - - - 17,543,338.8 42,669.3 879,187.3 2,189.7 - 203,532.1 222,394,474.9 

 Àâòîáåíзин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - 923,635.6 3,330.0 - - - - 10,909,523.8 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - 54,059.8 - - - - - 2,133,198.8 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - - 2.1 1,370,370.8 - (11,354.6) (842.9) - - 123,105,212.4 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

(37,357.6) 5,698.7 419,607.6 (27,942.2) (32,473.1) 446.8 (4,998.6) 37.7 185,954.2 45.0 (19,185,508.2) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - - - - 1,191,982.8 

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

- - - - - - 1.0 - - - 1.0 

 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 

(7,975.0) - 184,648.5 354,865.9 (1,539.1) 10,088.1 240,542.0 - - 3,453.3 12,113,458.5 

 1.2 Төлбөр  - (5.0) 11.8 280.8 - (388.1) (62,944.9) - - 17.0 15,209,602.2 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

- - - - - - (62,589.7) - - - 328,582.7 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - 280.8 - - - - - - 3,592,071.5 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - (287,534.5) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-191 Б-192 Б-193 Б-194 Б-195 Б-196 Б-197 Б-198 Б-199 Б-200 

Нийт Эрвэн 
хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ 
жас ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХК 

Эрдэнэс 
таван толгой 

ХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 
Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХК 

Эф Эм Ай 
ХХК 

Ээрмэл 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - 284,174.5 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - 491,486.6 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - (249,070.0) 

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

- - - - - - - - - - 157,432.5 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - (5.0) 11.8 - - (388.1) (355.2) - - 17.0 10,884,877.3 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(2,400.6) 2,743.5 28,700.0 (306,062.9) 17,325.2 (931.2) 13,209.6 4,308.4 14,900.0 3,335.2 9,342,982.9 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - - (334,079.9) 1,050.0 (890.8) 1,029.6 16.4 - 185.2 11,612,415.1 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - (140.4) (3,250.0) - - - (492,873.6) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(2,400.6) 2,743.5 28,700.0 28,000.0 8,366.2 100.0 12,850.0 4,292.0 14,900.0 3,150.0 (821,919.7) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- - - 17.0 7,909.0 - 2,580.0 - - - (953,261.7) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - 15,228.0 - - - - - - - 41,928.1 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - 15,228.0 - - - - - - - 41,928.1 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 54,590,677.7 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого          

- - 53,885,525.1 

 Үүнээс рояльти  
        

- - 705,152.6 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - - - (124,403,679.5) 

 Торгууль  - - - - - - - - - - (124,403,679.5) 

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

(1,451.3) (428.9) 736.1 (423.2) (14,392,638.4) (6,534.1) (88,141.8) (3,919.2) 917.0 26,213.8 (547,005.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (848.5) 40.0 736.1 - (10,730,054.0) (2.0) (34,457.7) (1,005.2) - 26,213.8 (21,740,138.3) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - (31,946.9) - - 26,046.8 245,078.7 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (848.5) 40.0 736.1 - 60.0 (2.0) (2,482.8) (1,005.2) - 167.0 267,498.8 

 Áóñàä  - - - - (10,730,114.0) - (28.0) - - - (22,252,715.8) 

 2.2 Төлбөр  (602.8) (468.9) - (423.2) (3,662,584.4) (6,532.1) (53,580.0) (2,914.0) 917.0 - (11,089,376.6) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/Б/-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт-(компаниар, санхүүгийн урсгалаар) 

 

 Үзүүлэлт  

Б-191 Б-192 Б-193 Б-194 Б-195 Б-196 Б-197 Б-198 Б-199 Б-200 

Нийт Эрвэн 
хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ 
жас ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХК 

Эрдэнэс 
таван толгой 

ХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 
Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХК 

Эф Эм Ай 
ХХК 

Ээрмэл 
ХХК 

 Газрын төлбөр  (602.8) - - (439.2) (2,015,007.1) (3,795.1) (42,845.9) (1,914.0) 917.0 - (2,002,664.9) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (468.9) - 16.0 (136,000.0) (2,737.0) (10,734.1) (1,000.0) - - 25,066.2 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - (48,232.2) 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - (45,576.7) 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  - - - - (1,511,577.3) - - - - - (8,568,398.2) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
          

(352,177.1) 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - (2,700.0) 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - (104.1) - - - (307,021.3) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - (29.1) - - - (324,924.3) 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

- - - - - - (75.0) - - - 17,903.0 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 32,801,558.0 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 32,801,558.0 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - (212,026.8) 

 Торгууль  - - - - - - - - - - (212,026.8) 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (14,000.0) (32,546.5) 5,595.0 (4,755.0) (886,390.3) (20,500.0) (21,710.0) - (400.0) - (19,485,366.2) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (1,000.0) (2,601.5) 5,175.0 (5,175.0) (132,800.0) - (5,798.0) - (500.0) - (680,112.7) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

(1,000.0) (2,601.5) 5,175.0 (5,175.0) (132,800.0) - (5,798.0) - (500.0) - (680,112.7) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (13,000.0) (29,945.0) 420.0 420.0 (753,590.3) (20,500.0) (15,912.0) - 100.0 - (18,805,253.6) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (60,050.0) - - (638,740.3) - - - - - (9,844,067.2) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - (450,651.4) 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (97,150.0) 26,000.0 - - - - (1,254,976.4) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (14,932.0) - - - (3,612,005.6) 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (13,000.0) 8,000.0 420.0 420.0 (17,700.0) (46,500.0) (980.0) - 100.0 - 1,554,490.2 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - 22,105.0 - - - - - - - - (3,931,096.4) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - (221,444.3) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - (1,045,502.4) 

 Нийт   (414,536.4) (24,537.2) 654,527.0 (39,705,473.3) (12,715,987.6) 19,915.1 746,623.1 2,817.4 149,946.7 275,917.6 477,553,294.4 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-8 Б-9 Б-10 

Анхай 
интернэшнл 

ХХК 

Авдар баян 
ХХК 

Агммайнинг 
ХХК 

Адил-Оч ХХК 
Адуунчулуун 

ХХК 

Азиагоулд 
Монголиа 

ХХК 

Айвуун тэс 
ХХК 

Алтай хангай 
бүрд ХХК 

Алтайн хүдэр 
ХХК 

Алтан дорнод 
монгол ХХК 

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

(193,616.90) 263.80 (234,987.80) (34,972.70) (227,552.20) 1,625.98 6,672.00 38,023.40 (19,179,265.30) (812,137.30) 

1.1 Татвар, хураамж (168,106.20) 292.30 (234,090.30) (31,579.00) (226,875.40) (619.70) 6,672.00 33,433.50 (17,751,731.70) 9,468.10 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (2,537.10) (1,791.70) (29,303.30) 1,926.80 - - 
 

22.00 (7,879.70) - 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                (53,409.40) - - (10,502.90) (12,295.50) (183.40) 
 

21,805.30 (2,231,600.40) - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (112,159.80) - - (22,056.10) (25,820.60) (436.30) 
  

(5,022,866.20) - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - 
  

- - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - 
  

(3,970.50) - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- 2,084.00 - 958.10 - - 6,672.00 2,447.90 (7,468,247.40) - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

0.10 - (179,658.40) (0.70) (573.20) - 
 

9,158.30 (25,903.50) 9,468.10 

 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 

- - (25,128.60) (1,904.20) (188,186.10) - 
  

(2,991,264.00) - 

 1.2 Төлбөр  (22,616.00) (28.50) - (47.50) (422.80) - - 4,589.90 (127,533.30) (4,686.90) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - 
  

- - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

(22,464.00) - - - - - 
 

4,577.40 (125,648.30) (4,629.60) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - 
  

- - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-8 Б-9 Б-10 

Анхай 
интернэшнл 

ХХК 

Авдар баян 
ХХК 

Агммайнинг 
ХХК 

Адил-Оч ХХК 
Адуунчулуун 

ХХК 

Азиагоулд 
Монголиа 

ХХК 

Айвуун тэс 
ХХК 

Алтай хангай 
бүрд ХХК 

Алтайн хүдэр 
ХХК 

Алтан дорнод 
монгол 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  (152.00) (28.50) - (47.50) (422.80) - 
 

12.50 (1,885.00) (57.30) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(925.00) - (897.50) (3,346.20) (254.00) 2,245.68 - - (1,281,904.00) (45.00) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (178.40) - - (3,551.80) (92.80) (71.20) 
  

(1,270,877.60) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - 
  

- - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(1,481.40) - (897.50) 238.60 (161.20) 1,043.90 
  

(6,474.60) - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

734.80 - - (33.00) - 1,272.98 
  

(4,551.80) (45.00) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - 
  

- - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - 
  

- - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - 
  

- - 

 1.6 Бусад  (1,969.70) - - - - - - - (18,096.30) (816,873.50) 

 Торгууль  (1,969.70) - - - - - 
  

(18,096.30) (816,873.50) 

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

30,268.70 - (1,933.70) (744.40) 258,577.30 878.00 5,205.50 2,280.60 (198,952.90) 21,095.70 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  31,168.70 - (1,084.70) (696.00) 258,757.30 - (82.50) 1,012.00 (62,046.60) 14,367.30 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - (516.90) - 
 

144.00 (7,428.30) 9,027.60 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(628.10) - (1,084.70) (696.00) - - (82.50) 868.00 (54,618.30) 510.20 

 Áóñàä  31,796.80 - - - 259,274.20 - 
  

- 4,829.50 

 2.2 Төлбөр  (900.00) - (849.00) (48.40) (180.00) 878.00 5,288.00 1,200.00 (136,906.30) 6,728.40 

 Газрын төлбөр  - - (345.00) (198.40) - 128.00 2,288.00 - (8,964.40) (2,444.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (900.00) - (504.00) 150.00 (180.00) 750.00 3,000.00 1,200.00 (20,063.00) 9,172.40 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - 
  

- - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-8 Б-9 Б-10 

Анхай 
интернэшнл 

ХХК 

Авдар баян 
ХХК 

Агммайнинг 
ХХК 

Адил-Оч ХХК 
Адуунчулуун 

ХХК 

Азиагоулд 
Монголиа 

ХХК 

Айвуун тэс 
ХХК 

Алтай хангай 
бүрд ХХК 

Алтайн хүдэр 
ХХК 

Алтан дорнод 
монгол ХХК 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - 
  

(107,878.90) - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - 
  

- - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - 
  

- - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - 
  

- - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - 68.60 - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - 
 

68.60 - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - 
  

- - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - 
  

- - 

 2.5 Бусад  - - - - - 2,808.00 - 50.00 (1,131.30) - 

 Торгууль  - - - - - 2,808.00 
 

50.00 (1,131.30) - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,000.00 - (48,000.00) - (20,345.30) (4,050.00) 5,000.00 - (180,862.60) - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - (2,700.00) 3,450.00 - - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- - - - (2,700.00) 3,450.00 
  

- - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

5,000.00 - (48,000.00) - (17,645.30) (7,500.00) 5,000.00 - (180,862.60) - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 
  

- - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - 
  

- - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  14,000.00 - - - - - 
  

- - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - 
  

- - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (3,549.50) - (48,000.00) - (17,645.30) (7,500.00) 5,000.00 
 

- - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (5,450.50) - - - - - 
  

(180,862.60) - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 
  

- - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - 
  

- - 

 Нийт дүн  (158,348.20) 263.80 (284,921.50) (35,717.10) 10,679.80 1,261.98 16,877.50 40,354.00 (19,560,212.10) (791,041.60) 
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97  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-11 Б-12 Б-13 Б-14 Б-15 Б-16 Б-17 Б-18 Б-19 Б-20 

Алшаахайрхан 
ХХК 

Андын илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 
АУМ ХХК Багануур ХК 

Бату Майнинг 
Монгол ХХК 

Баяжмал-
Алт ХХК 

Баялаг 
орд ХХК 

 Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК  

Баян-Эрч 
ХХК 

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

(809,416.60) (116,454.30) 13,663.30 (1,249,456.40) (625,737.10) (473,168.30) 8,542.30 3,733.10 (637,549.50) (459,821.50) 

1.1 Татвар, хураамж (808,651.30) 43,108.20 14,448.20 (1,175,655.90) (603,659.90) (446,322.50) 7,208.30 (4,280.30) (620,207.80) (122,727.70) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (50.00) - - (253,580.80) (50,000.00) (32,200.90) 
 

(2,190.00) (196,504.90) (9,961.60) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
 

(147.60) - (132,221.20) (71,214.80) 
  

(2,599.20) (5,870.00) (19,514.90) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

5,109.90 - (426,492.70) (149,551.10) (19,989.60) 
 

(58.30) (110,199.20) (7,912.20) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð    

- - - - 
   

- - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
 

- - - - 
   

- - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр   

1,373.30 (13,390.40) (249,556.80) (300,000.00) 
 

7,208.30 1,607.90 - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(793,700.00) 5,448.80 - (17,293.70) (32,894.00) (383,133.40) 
 

(1,005.20) (121,580.70) 417.50 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар   

- 33,495.50 (0.30) - 
   

- - 

 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 

(14,901.30) 31,323.80 (5,656.90) (96,510.40) - (10,998.60) 
 

(35.50) (186,053.00) (85,756.50) 

 1.2 Төлбөр  (15.40) 51,130.50 - (5,841.60) - - - 6,927.60 (14,774.40) (380,063.80) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð   

60,733.80 - - - 
  

27.60 - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð   

- - (5,841.60) - 
   

(14,774.40) (379,970.30) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал   

- - - - 
   

- - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал   

- - - - 
   

- - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-11 Б-12 Б-13 Б-14 Б-15 Б-16 Б-17 Б-18 Б-19 Б-20 

Алшаахайрхан 
ХХК 

Андын илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 
АУМ ХХК Багануур ХК 

Бату Майнинг 
Монгол ХХК 

Баяжмал-
Алт ХХК 

Баялаг 
орд 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  (15.40) (9,603.30) - - - 
  

6,900.00 - (93.50) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(749.90) (205,639.20) (784.90) (3,748.00) (165.20) (9,540.00) - 2,593.00 (2,567.30) 43,791.20 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
 

(206,139.20) - (345.00) (165.20) 
  

2,593.00 (43.20) (421.20) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

500.00 - - - 
   

- - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(749.90) - (784.90) (3,403.00) - (9,540.00) 
  

(2,369.10) 49,151.30 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

- - - - 
   

(155.00) (4,938.90) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
 

- - - - 
   

- - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого   

- - - - 
   

- - 

 Үүнээс рояльти  
 

- - - - 
   

- - 

 1.6 Бусад  - (5,053.80) - (64,210.90) (21,912.00) (17,305.80) 1,334.00 (1,507.20) - (821.20) 

 Торгууль  
 

(5,053.80) - (64,210.90) (21,912.00) (17,305.80) 1,334.00 (1,507.20) - (821.20) 

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

(221.40) 6,344.90 12,858.50 (61,586.30) (34,460.50) - 1,196.30 1,167.40 (674.30) 472,682.00 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (221.40) 6,344.90 508.50 (1,331.20) (34,455.30) - - (669.60) - - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
 

- - - (34,491.30) 
  

(383.60) - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(221.40) (184.30) 508.50 (1,331.20) - 
  

(286.00) - - 

 Áóñàä  
 

6,529.20 - - 36.00 
   

- - 

 2.2 Төлбөр  - - 12,350.00 (60,255.10) (5.20) - 1,196.30 1,837.00 (674.30) 472,682.00 

 Газрын төлбөр  
 

- 800.00 (7,305.10) (5.20) 
  

825.00 - 461.20 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

- 11,550.00 (52,950.00) - 
 

1,196.30 1,012.00 (674.30) - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр   

- - - - 
   

- - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   

- - - - 
   

- (11,700.00) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-11 Б-12 Б-13 Б-14 Б-15 Б-16 Б-17 Б-18 Б-19 Б-20 

Алшаахайрхан 
ХХК 

Андын илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 
АУМ ХХК Багануур ХК 

Бату Майнинг 
Монгол ХХК 

Баяжмал-
Алт ХХК 

Баялаг 
орд ХХК 

 Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК  

Баян-Эрч 
ХХК 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð   

- - - - 
   

- 472,100.80 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг   

- - - - 
   

- 11,820.00 

 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  - 5,135.00 - - - - - - - - 

 Торгууль  
 

5,135.00 - - - 
   

- - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (10,020.00) 7,500.00 5,000.00 (1,250.00) - - 7,600.00 3,085.00 - 101,000.00 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 7,500.00 5,000.00 - - - 100.00 1,085.00 - 8,000.00 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

7,500.00 5,000.00 - - 
 

100.00 1,085.00 - 8,000.00 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

(10,020.00) - - (1,250.00) - - 7,500.00 2,000.00 - 93,000.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

- - (500.00) - 
   

- - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

- - - - 
   

- - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

- - (750.00) - 
 

7,500.00 
 

- 50,000.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

- - - - 
   

- - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (10,020.00) - - - - 
  

2,000.00 - 4,500.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

- - - - 
   

- - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

- - - - 
   

- 38,500.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

- - - - 
   

- - 

 Нийт дүн  (819,658.00) (97,474.40) 31,521.80 (1,312,292.70) (660,197.60) (473,168.30) 17,338.60 7,985.50 (638,223.80) 113,860.50 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

 
Үзүүлэлт 

Б-21 Б-22 Б-23 Б-24 Б-25 Б-26 Б-27 Б-28 Б-29 Б-30 

Баянтэгш 
импекс ХХК 

Баянтээг ХХК 
Белгравия 

майнинг ХХК 

Биг Могул 
Коул энд 

Энержи ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол ХХК 

Болд фо ар 
да ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Броад ХХК 
Буд 

инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК 

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

90,168.30 15,158.80 (23,738.80) (4,634.09) 184,086.50 (24,348.40) 445,144.50 231,975.20 (4,922.50) (805,772.60) 

1.1 Татвар, хураамж 81,961.40 19,482.20 (20,495.50) (190.20) (91,862.20) (19,339.20) 209,311.90 230,422.40 (2,540.70) (796,951.00) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (2,231.10) (0.20) (19,499.90) 
 

- 
 

(37,000.10) 
 

- (2,783.70) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
    

(29,248.00) 
 

(201.40) 
 

- (2,637.60) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  15,338.40 19,482.40 
 

(190.50) (61,426.00) 
 

(13,328.20) 
 

- (5,539.10) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð       

- 
 

- 
 

- - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
    

- 
 

- 
 

- - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

57,201.00 
  

(0.10) - (0.10) 0.10 
 

1,827.20 (686,723.90) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

8,035.90 
 

203.30 0.40 (1,188.20) (3,349.10) 19,734.50 230,422.40 - (14,090.80) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар      

- 
 

- 
 

(4,368.00) - 

 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 

3,617.20 
 

(1,198.90) 
 

- (15,990.00) 240,107.00 
 

0.10 (85,175.90) 

 1.2 Төлбөр  2,378.70 - - - (7,781.00) (1,688.30) 3,665.20 - (2,332.80) (112.00) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

(464.30) 
   

- 
 

- 
 

- - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

2,808.00 
   

(7,776.00) (1,684.80) 3,665.20 
 

(2,332.80) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал      

- 20,095.00 - 
 

- - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал      

- 
 

- 
 

- - 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

 
Үзүүлэлт 

Б-21 Б-22 Б-23 Б-24 Б-25 Б-26 Б-27 Б-28 Б-29 Б-30 

Баянтэгш 
импекс ХХК 

Баянтээг ХХК 
Белгравия 

майнинг ХХК 

Биг Могул 
Коул энд 

Энержи ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол ХХК 

Болд фо ар 
да ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Броад ХХК 
Буд 

инвест 
ХХК 

Булган 
гангат 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  35.00 
   

(5.00) (20,098.50) - 
 

- (112.00) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

6,572.90 - (3,243.30) (4,447.89) 289,392.20 (2,820.90) 124,003.60 1,552.80 (49.00) (8,709.60) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  13,200.90 
  

(6,031.00) 39,109.40 (1,344.40) 126,944.00 
 

- (15.20) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж      

- 
 

7,678.00 
 

- - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(7,000.00) 
 

(3,243.30) 123.16 192,261.80 (1,476.50) (10,953.40) 1,552.80 - (8,694.40) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

372.00 
  

1,459.95 58,021.00 
 

335.00 
 

(49.00) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
    

- 
 

- 
 

- - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого      

- 
 

- 
 

- - 

 Үүнээс рояльти  
    

- 
 

- 
 

- - 

 1.6 Бусад  (744.70) (4,323.40) - 4.00 (5,662.50) (500.00) 108,163.80 - - - 

 Торгууль  (744.70) (4,323.40) 
 

4.00 (5,662.50) (500.00) 108,163.80 
 

- - 

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

5,761.40 - - 500.00 819.60 (183.60) 1,663,534.90 - (1,158.00) (9,998.50) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (225.70) - - - (63.30) (183.60) 1,476,235.70 - (158.40) (1,853.50) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
    

104.40 
 

- 
 

- - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(225.70) 
   

(167.70) (183.60) - 
 

(158.40) (1,853.50) 

 Áóñàä  
    

- 
 

1,476,235.70 
 

- - 

 2.2 Төлбөр  5,487.10 - - 500.00 882.90 - 187,299.20 - (999.60) (8,145.00) 

 Газрын төлбөр  5,227.10 
   

286.40 
 

- 
 

- (2,960.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  260.00 
  

500.00 (1,003.50) 
 

- 
 

(999.60) (5,185.00) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр      

- 
 

- 
 

- - 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

 
Үзүүлэлт 

Б-21 Б-22 Б-23 Б-24 Б-25 Б-26 Б-27 Б-28 Б-29 Б-30 

Баянтэгш 
импекс ХХК 

Баянтээг ХХК 
Белгравия 

майнинг ХХК 

Биг Могул 
Коул энд 

Энержи ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол ХХК 

Болд фо ар 
да ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Броад ХХК 
Буд 

инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр      

1,600.00 
 

187,299.20 
 

- - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð      

- 
 

- 
 

- - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг      

- 
 

- 
 

- - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж      

- 
 

- 
 

- - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

500.00 - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
    

- 
 

- 
 

- - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

500.00 
   

- 
 

- 
 

- - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
    

- 
 

- 
 

- - 

 2.5 Бусад  500.00 - - - - - - - - - 

 Торгууль  500.00 
   

- 
 

- 
 

- - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  29,000.00 1,600.00 - 1,500.00 963,340.00 4,530.00 4,139,951.90 - (5,600.00) (6,000.00) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  25,000.00 - - 500.00 - 3,350.00 - - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

25,000.00 
  

500.00 - 3,350.00 - 
 

- - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

4,000.00 1,600.00 - 1,000.00 963,340.00 1,180.00 4,139,951.90 - (5,600.00) (6,000.00) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
    

- 300.00 10,380.00 
 

- - 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг      

- 
 

- 
 

- - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,000.00 (3,450.00) 
 

4,000.00 200,000.00 
 

92,097.50 
 

- - 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг      

- 
 

3,291,609.00 
 

- - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

2,000.00 
 

(3,000.00) 33,340.00 880.00 703,617.60 
 

(5,600.00) (6,000.00) 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг      

730,000.00 
 

30,100.00 
 

- - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.00 3,050.00 
  

- 
 

4,068.00 
 

- - 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг      

- 
 

8,079.80 
 

- - 

 Нийт дүн  125,429.70 16,758.80 (23,738.80) (2,634.09) 1,148,246.10 (20,002.00) 6,248,631.30 231,975.20 (11,680.50) (821,771.10) 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-31 Б-32 Б-33 Б-34 Б-35 Б-36 Б-37 Б-38 Б-39 Б-40 

Буман-Олз 
ХХК 

Бумбат 
ресорсес 

ХХК 
Бумбат ХХК Бүүргэнт ХХК 

Бэрх 
ресорсиз 

ХХК 
Бэрх-Уул ХХК 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
проспектор 

монголиа ХХК 

Гацуурт 
ХХК 

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

(238,332.90) (1,500.90) 22,636,662.60 (16,301.20) (6,557.10) (108,707.10) (456,038.00) 31,237.10 181,457.20 47,287.00 

1.1 Татвар, хураамж (156,173.70) 1,999.10 22,634,223.30 4,498.80 (669.00) (92,808.60) (440,728.30) 35,549.30 178,107.20 46,175.50 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (1,449.40) (1.00) - - 39.80 (5,000.00) (10.00) - 56.00 (0.10) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                (3,770.40) 
 

- - - - (3,904.20) 5,442.00 - 59,802.60 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (7,918.00) 
 

(0.10) (8,000.00) - (19,572.70) (53,811.90) (27,839.20) - (75,744.20) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð     

- - - - (1,848.10) - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

(73,439.90) 
 

- 0.10 - (57,068.60) (289,621.60) - - 108,884.30 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(8,160.80) 2,000.10 22,597,934.50 (0.20) 923.50 (11,167.30) (51,236.80) 71,675.50 164,046.60 (0.10) 

 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 

(61,435.20) 
 

36,288.90 12,498.90 (1,632.30) - (40,295.70) (13,729.00) 14,004.60 (46,767.00) 

 1.2 Төлбөр  (62,054.00) - 648.00 - (2,604.00) (14,766.50) - - - (107.20) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

(62,054.00) 
 

- - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

648.00 - (2,604.00) (6,727.70) - - - (107.20) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 

үсэг зурсаны урамшуулал    
- - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- - - - - - - - 
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-31 Б-32 Б-33 Б-34 Б-35 Б-36 Б-37 Б-38 Б-39 Б-40 

Буман-Олз 
ХХК 

Бумбат 
ресорсес 

ХХК 
Бумбат ХХК Бүүргэнт ХХК 

Бэрх 
ресорсиз 

ХХК 
Бэрх-Уул ХХК 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
проспектор 

монголиа ХХК 

Гацуурт 
ХХК 

 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  
  

- - - (8,038.80) - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(20,105.20) (3,500.00) 369.00 (1,300.00) (3,284.10) (132.00) (15,409.70) (4,312.20) 3,350.00 (203.90) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (18,955.20) 
 

- - - - 4,141.70 (4,312.20) - (223.90) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

56.50 - - - 48.60 - 106.20 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(1,150.00) (3,500.00) 484.50 (1,300.00) (3,276.00) (100.00) (19,600.00) - 3,243.80 - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

(172.00) - (8.10) (32.00) - - - 20.00 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого    

- - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  
  

- - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - 1,422.30 (19,500.00) - (1,000.00) 100.00 - - 1,422.60 

 Торгууль  
  

1,422.30 (19,500.00) - (1,000.00) 100.00 - - 1,422.60 

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

(13,486.00) - 153,468.70 40,624.60 (658.10) (14,484.10) 17,218.00 (3,156.40) - 61,131.50 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (6,825.50) - 153,468.70 27,929.00 2,100.00 (8,324.50) 17,218.00 281.60 - (10,839.10) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  (5,220.00) 
 

- - - (7,298.00) (8,400.00) 281.60 - (14,000.00) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(1,605.50) 
 

- (87.00) - (1,026.50) (482.00) - - 3,160.90 

 Áóñàä  
  

153,468.70 28,016.00 2,100.00 - 26,100.00 - - - 

 2.2 Төлбөр  (6,660.50) - - 12,695.60 (2,758.10) (6,159.60) - (3,438.00) - 68,743.00 

 Газрын төлбөр  (6,660.50) 
 

- 12,695.60 100.00 (324.90) - - - 14,410.40 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- - 500.00 (5,834.70) - (3,438.00) - 51,632.60 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- - - - - - - - 
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-31 Б-32 Б-33 Б-34 Б-35 Б-36 Б-37 Б-38 Б-39 Б-40 

Буман-Олз 
ХХК 

Бумбат 
ресорсес 

ХХК 
Бумбат ХХК Бүүргэнт ХХК 

Бэрх 
ресорсиз 

ХХК 
Бэрх-Уул ХХК 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
проспектор 

монголиа ХХК 

Гацуурт 
ХХК 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- - (3,358.10) - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- - - - - - - 2,700.00 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - 3,227.60 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- - - - - - - 3,227.60 

 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  (50,895.00) 2,700.00 1,500.00 15,000.00 50.00 (31,425.00) (9,600.00) 9,600.00 2,470.00 115,252.00 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (895.00) 2,200.00 - - (450.00) (23,825.00) (9,600.00) 9,600.00 220.00 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

(895.00) 2,200.00 - - (450.00) (23,825.00) (9,600.00) 9,600.00 220.00 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

(50,000.00) 500.00 1,500.00 15,000.00 500.00 (7,600.00) - - 2,250.00 115,252.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- - - - - - 2,000.00 7,575.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- - - - - - - 85,000.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (50,000.00) 
 

- - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

500.00 1,500.00 15,000.00 500.00 (7,600.00) - - 250.00 18,452.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- - - - - - - 4,225.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- - - - - - - - 

 Нийт дүн  (302,713.90) 1,199.10 22,791,631.30 39,323.40 (7,165.20) (154,616.20) (448,420.00) 37,680.70 183,927.20 223,670.50 
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-41 Б-42 Б-43 Б-44 Б-45 Б-46 Б-47 Б-48 Б-49 Б-50 

ГБНБ ХХК Геомин ХХК 
Гоби 

консолидетед 
ХХК 

Гоби коул 
энд энержи 

ХХК 

Гоби энержи 
партнерс ХХК 

Гоби-
эксплорэйшн 

ХХК 

Голден гоби 
майнинг ХХК 

Голден 
крос ХХК 

Голден сий 
петролиум 

ХХК 

Гүнбилэг 
гоулд ХХК 

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

(332,213.10) (285,388.70) 15,971.10 (23,919.96) 196,710.00 (527,561.30) 146,429.80 12,548.80 (756,849.90) (64.00) 

1.1 Татвар, хураамж (327,708.40) (278,473.70) 17,744.90 (16,563.20) (53,578.10) (518,781.20) 141,679.80 9,521.20 (160,003.40) 250.00 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (17,810.50) (4,328.50) 73.00 (3,873.00) 85,449.80 (184,382.00) - - - - 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - - - (81.30) (44,871.90) (18,609.70) - - (45,960.60) - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (126,268.80) - (2,681.40) (94,231.10) (159,070.10) - - (96,517.40) - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - (5,224.10) - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

(278,800.50) - - 300.00 - - - - - 250.00 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(5,305.20) (15,971.00) 17,671.90 (5,787.10) - (37,295.80) 141,679.80 8,260.40 - - 

 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 

(25,792.20) (131,905.40) - 783.70 75.10 (119,423.60) - 1,260.80 (17,525.40) - 

 1.2 Төлбөр  (119.00) (3,415.00) - - 249,080.00 (14.20) - - (589,340.50) (7.00) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- (3,369.60) - - - - - - (217,101.60) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - (203,684.00) - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-41 Б-42 Б-43 Б-44 Б-45 Б-46 Б-47 Б-48 Б-49 Б-50 

ГБНБ ХХК Геомин ХХК 
Гоби 

консолидетед 
ХХК 

Гоби коул 
энд энержи 

ХХК 

Гоби энержи 
партнерс ХХК 

Гоби-
эксплорэйшн 

ХХК 

Голден гоби 
майнинг ХХК 

Голден 
крос ХХК 

Голден сий 
петролиум 

ХХК 

Гүнбилэг 
гоулд ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - (79,429.00) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - 249,070.00 - - - - - 

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

- - - - - - - - (89,111.80) - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  (119.00) (45.40) - - 10.00 (14.20) - - (14.10) (7.00) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(4,385.70) (3,500.00) (1,773.80) (7,806.36) 1,208.10 (8,765.90) 4,750.00 3,027.60 (7,506.00) (307.00) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - - 38.84 - (34.20) - - - (7.00) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - 65.00 - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(4,385.70) (3,500.00) (2,829.00) (8,733.70) 1,143.10 (8,731.70) 4,750.00 3,027.60 - (300.00) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- - 1,055.20 888.50 - - - - (7,506.00) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - - 449.60 - - - - - - 

 Торгууль  - - - 449.60 - - - - - - 

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

(21,498.40) (2,568.20) - 11,646.70 132,881.80 (3,150.30) 858.50 25.00 (2,833.70) (2,750.00) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (924.90) (1,968.20) - - 8,929.80 (2,950.30) - - (333.70) - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - (653.50) - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(924.90) (1,968.20) - - - (2,296.80) - - (333.70) - 

 Áóñàä  - - - - 8,929.80 - - - - - 

 2.2 Төлбөр  (20,573.50) (600.00) - 11,699.40 123,952.00 - 858.50 200.00 (2,500.00) (2,750.00) 

 Газрын төлбөр  (4,144.00) - - 10,672.00 - - - - - (900.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (16,429.50) (600.00) - 1,146.00 - - 858.50 200.00 (2,500.00) (1,600.00) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-41 Б-42 Б-43 Б-44 Б-45 Б-46 Б-47 Б-48 Б-49 Б-50 

ГБНБ ХХК Геомин ХХК 
Гоби 

консолидетед 
ХХК 

Гоби коул 
энд энержи 

ХХК 

Гоби энержи 
партнерс ХХК 

Гоби-
эксплорэйшн 

ХХК 

Голден гоби 
майнинг ХХК 

Голден 
крос ХХК 

Голден сий 
петролиум 

ХХК 

Гүнбилэг 
гоулд ХХК 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - (118.60) - - - - - (250.00) 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - 123,952.00 - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - (52.70) - (200.00) - (175.00) - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - 79.20 - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - (131.90) - (200.00) - (175.00) - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (2,880.00) - 4,175.00 109,874.80 25,181.00 (20,000.00) 1,600.00 2,500.00 (52,755.00) (30,000.00) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (2,880.00) - 4,175.00 7,775.00 25,181.00 - 1,350.00 2,500.00 (28,385.00) - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

(2,880.00) - 4,175.00 7,775.00 25,181.00 - 1,350.00 2,500.00 (28,385.00) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

- - - 102,099.80 - (20,000.00) 250.00 - (24,370.00) (30,000.00) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (24,370.00) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 89,730.00 - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 2,615.20 - (20,000.00) 250.00 - - (30,000.00) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - 9,254.60 - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 500.00 - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (356,591.50) (287,956.90) 20,146.10 97,601.54 354,772.80 (550,711.60) 148,888.30 15,073.80 (812,438.60) (32,814.00) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-51 Б-52 Б-53 Б-54 Б-55 Б-56 Б-57 Б-58 Б-59 Б-60 

Гүнбилэг 
трейд ХХК 

Гурван зам 
ХХК 

Гурвантөхөм 
ХХК 

Дадизи 
юиан ХХК 

Дацан трейд 
ХХК 

Доншен 
газрын тос 

ХХК 

Дорнын 
хүдэр ХХК 

Дун эрдэнэ 
ХХК 

Дун Юань 
ХХК 

Дэлгэр-
Орчлон ХХК 

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

(7.10) (409,138.60) (269,771.50) (276,877.30) (466,521.30) (233,826.60) 25,652.60 3,278.80 (594,694.40) (913,721.70) 

1.1 Татвар, хураамж (0.10) (379,677.30) (267,057.70) (248,411.00) (466,008.10) 84,721.60 15,803.60 2,868.30 (593,183.90) (913,701.70) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - (38,661.40) (19,606.60) - (14,048.20) 0.10 - (0.90) (420.50) (5.00) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (62,449.30) (1,269.90) - (493,884.00) 4,062.60 9,018.10 - (172,300.60) (911,782.00) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (0.10) (228,591.10) (2,666.90) - (1,284.00) (6,888.20) 626.70 - (361,832.30) (1,914.70) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - (2,469.40) - (6,955.70) - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - (182,477.90) (201,093.30) 41,948.10 - - - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

- (16,832.30) (8,531.80) (3,242.30) 3,729.40 - 15,591.00 (14.50) (19,313.20) - 

 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 

- (33,143.20) (52,504.60) (44,075.40) - 87,547.10 (2,476.50) 2,883.70 (39,317.30) - 

 1.2 Төлбөр  - (128.50) (24.50) (21,852.00) (78.50) (311,662.20) - 15.00 (221.70) - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - (21,852.00) - (312,041.00) - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-51 Б-52 Б-53 Б-54 Б-55 Б-56 Б-57 Б-58 Б-59 Б-60 

Гүнбилэг 
трейд ХХК 

Гурван зам 
ХХК 

Гурвантөхөм 
ХХК 

Дадизи 
юиан ХХК 

Дацан трейд 
ХХК 

Доншен 
газрын тос 

ХХК 

Дорнын 
хүдэр ХХК 

Дун эрдэнэ 
ХХК 

Дун Юань 
ХХК 

Дэлгэр-
Орчлон 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  - (128.50) (24.50) - (78.50) 378.80 - 15.00 (221.70) - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(7.00) (185.00) (1,689.30) (6,614.30) (434.70) (6,886.00) 6,849.00 395.50 (752.00) (20.00) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (7.00) (185.00) (7.00) - (14.00) 2,011.00 37.00 - (752.00) (20.00) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - 762.00 - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - (1,682.30) (6,240.30) (420.70) - 6,050.00 395.50 - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- - - (374.00) - (8,897.00) - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - 0.20 - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - (0.20) - - - - 

 1.6 Бусад  - (29,147.80) (1,000.00) - - - 3,000.00 - (536.80) - 

 Торгууль  - (29,147.80) (1,000.00) - - - 3,000.00 - (536.80) - 

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

- (8,392.20) (30,182.80) (38,588.10) 18,471.80 37,029.30 - 8,963.90 (3,620.40) - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (3,359.70) (3,792.60) (5,534.40) 13,407.30 (137.30) - 8,964.30 (3,620.40) - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - (1,978.10) (2,212.20) - (0.10) - - (2.00) (1,378.60) - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

- (1,381.60) (1,580.40) (5,534.40) (641.00) (137.30) - 49.00 (2,241.80) - 

 Áóñàä  - - - - 14,048.40 - - 8,917.30 - - 

 2.2 Төлбөр  - (5,032.50) (26,390.20) (33,053.70) 5,064.50 37,166.60 - (0.40) - - 

 Газрын төлбөр  - (5,032.50) (7,140.20) (14,952.00) 3,564.50 - - - - - 
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-51 Б-52 Б-53 Б-54 Б-55 Б-56 Б-57 Б-58 Б-59 Б-60 

Гүнбилэг 
трейд ХХК 

Гурван зам 
ХХК 

Гурвантөхөм 
ХХК 

Дадизи 
юиан ХХК 

Дацан трейд 
ХХК 

Доншен 
газрын тос 

ХХК 

Дорнын 
хүдэр ХХК 

Дун эрдэнэ 
ХХК 

Дун Юань 
ХХК 

Дэлгэр-
Орчлон ХХК 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - (19,250.00) (18,101.70) 1,500.00 7,166.60 - (0.40) - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - 30,000.00 - - - - 

 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  - - - - - 1,970.80 - - - - 

 Торгууль  - - - - - 1,970.80 - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,732.50 - (8,373.00) (15,250.00) 27,115.40 2,002.00 - 20,180.00 (16,000.00) - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - (6,990.00) (7,250.00) 150.00 2.00 500.00 - (5,000.00) - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - (6,990.00) (7,250.00) 150.00 2.00 500.00 - (5,000.00) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  5,732.50 - (1,383.00) (8,000.00) 26,965.40 2,000.00 (500.00) 20,180.00 (11,000.00) - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 1,000.00 - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  5,732.50 - - - 5,000.00 2,000.00 - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (1,383.00) (8,000.00) 35,665.40 - (500.00) - (11,000.00) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - (15,000.00) - - 20,180.00 - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 300.00 - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  5,725.40 (417,530.80) (308,327.30) (330,715.40) (420,934.10) (192,824.50) 25,652.60 32,422.70 (614,314.80) (913,721.70) 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-61 Б-62 Б-63 Б-64 Б-65 Б-66 Б-67 Б-68 Б-69 Б-70 

Жамп алт ХХК 
Жей Кей Эм 

Кей ХХК 

Жем 
Интернэйшнл 

ХХК 

Жи Эл Ди 
Ви ХХК 

Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

Жи Эс Би 
майнинг 

ХХК 

Жинхуа орд 
ХХК 

Жотойн 
бажууна 

ХХК 

Занадуметалс 
монголиа ХХК 

Зараяа 
холдингс 

ХХК 

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

33,193.30 (258,019.40) (4,742,704.30) (82,980.20) (389,076.80) 166,221.50 (35,158.80) (3,518.80) (284,564.20) 909,960.30 

1.1 Татвар, хураамж 22,768.30 (257,237.90) (4,733,317.30) (33,308.70) (389,076.80) 166,021.50 63,854.10 (2,885.80) (284,202.70) 865,937.90 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - (43,978.00) (930,041.80) (1,699.50) (7.60) - 112,037.10 0.10 (1.00) 395.00 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (35,567.80) (615,368.20) - - - (21,670.70) - - 418.80 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (0.10) (74,692.40) (2,825,773.30) (2,205.60) - - (47,856.40) - - 5,580.20 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

76,217.50 (8,013.00) - (15,661.00) (367,394.40) - - (2,886.00) - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

9,279.30 (15,039.40) (129,354.70) 1,085.50 (9,234.50) 164,901.50 (1,118.80) - (284,201.70) 791,414.90 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - (3.10) - - - - 41,630.00 - - - 

 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 

(62,728.40) (79,944.20) (232,779.30) (14,828.10) (12,440.30) 1,120.00 (19,167.10) 0.10 - 68,129.00 

 1.2 Төлбөр  5,917.10 - - (7,107.50) - 200.00 (32,527.30) (27.00) - 10,843.20 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

6,196.10 - - - - 200.00 (12,309.70) - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

(279.00) - - - - - (20,217.60) - - 10,843.20 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-61 Б-62 Б-63 Б-64 Б-65 Б-66 Б-67 Б-68 Б-69 Б-70 

Жамп алт ХХК 
Жей Кей Эм 

Кей ХХК 

Жем 
Интернэйшнл 

ХХК 

Жи Эл Ди 
Ви ХХК 

Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

Жи Эс Би 
майнинг 

ХХК 

Жинхуа орд 
ХХК 

Жотойн 
бажууна 

ХХК 

Занадуметалс 
монголиа ХХК 

Зараяа 
холдингс 

ХХК 

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  - - - (7,107.50) - - - (27.00) - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  

4,507.90 (489.40) (9,387.00) (46,469.10) - - (66,485.60) (606.00) (361.50) 24,281.00 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (115.60) (2,087.00) (36,945.00) - - (66,485.60) - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

4,246.90 (373.80) (7,300.00) (9,524.10) - - - (606.00) (361.50) 24,281.00 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

261.00 - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - (292.10) - 3,905.10 - - - - - 8,898.20 

 Торгууль  - (292.10) - 3,905.10 - - - - - 8,898.20 

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

10,736.30 (8,749.30) (8,465.10) 1,322.30 (178.80) - 4,788.00 1,228.00 - 9,058.70 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (2,261.30) (8,465.10) 434.80 (178.80) - 1,320.00 100.00 - 7,062.60 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - (8,133.10) - - - - - - 5,912.00 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

- (2,261.30) (332.00) 434.80 (178.80) - 1,320.00 33.00 - 1,150.60 

 Áóñàä  - - - - - - - 67.00 - - 

 2.2 Төлбөр  10,736.30 (6,488.00) - 887.50 - - 3,468.00 1,128.00 - 1,996.10 

 Газрын төлбөр  94.00 - - 887.50 - - 944.00 (1,272.00) - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  10,642.30 (6,488.00) - - - - 2,524.00 2,400.00 - 1,996.10 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-61 Б-62 Б-63 Б-64 Б-65 Б-66 Б-67 Б-68 Б-69 Б-70 

Жамп алт ХХК 
Жей Кей Эм 

Кей ХХК 

Жем 
Интернэйшнл 

ХХК 

Жи Эл Ди 
Ви ХХК 

Жи Энд Юу 
Голд ХХК 

Жи Эс Би 
майнинг 

ХХК 

Жинхуа орд 
ХХК 

Жотойн 
бажууна 

ХХК 

Занадуметалс 
монголиа ХХК 

Зараяа 
холдингс 

ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 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  12,867.90 (3,200.00) - (50.00) (6,000.00) - 14,320.00 (1,500.00) - 16,750.00 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - (550.00) (6,000.00) - (2,850.00) - - 3,750.00 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- - - (550.00) (6,000.00) - (2,850.00) - - 3,750.00 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  12,867.90 (3,200.00) - 500.00 - - 17,170.00 (1,500.00) - 13,000.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  750.00 - - 500.00 - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  12,317.90 (3,200.00) - - - - 17,170.00 (1,500.00) - 13,000.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (200.00) - - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  56,797.50 (269,968.70) (4,751,169.40) (81,707.90) (395,255.60) 166,221.50 (16,050.80) (3,790.80) (284,564.20) 935,769.00 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-71 Б-72 Б-73 Б-74 Б-75 Б-76 Б-77 Б-78 Б-79 Б-80 

ЗБАА ХХК 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

Зө Юү Э ХХК 
Зуунмод 
Уул ХХК 

Илт гоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг ХХК 

Их Хан Уул 
ХХК 

Камекс ХХК 
Казмон 

контакт ХХК 

Капкорп 
монголиа 

ХХК 

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

161,815.70 40,974.20 (291,631.70) (4,361.00) (9,275.30) (435,589.90) (264,680.10) (128,376.79) (1,101,317.80) 24,856.30 

1.1 Татвар, хураамж 161,815.70 (14,517.60) (165,038.40) (3,978.00) (7,612.60) (419,247.70) (256,260.90) (128,896.77) (871,379.60) (1,075.80) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - 22,972.20 (1,317.90) - 310.00 (105.00) (14,693.40) (22,799.00) - 43.80 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (5,219.30) (25,803.50) - (2,162.20) (3,471.00) - - (10,798.70) (361.20) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (29,163.50) (54,187.50) - (4,540.70) (7,289.10) - - (108,134.30) (758.50) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - (23,281.90) - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - (1,298.70) - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - (69,488.30) - (0.10) - (209,899.90) - (622,951.30) - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

161,815.70 - (1,153.60) 0.50 (1,219.60) (157,520.10) (7,628.80) (80,203.36) (19,327.90) - 

 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 

- (3,107.00) (13,087.60) (3,978.50) - (250,862.50) (24,038.80) (25,894.41) (85,586.80) 0.10 

 1.2 Төлбөр  - - (69,676.30) (383.00) (121.80) - (3.50) 5.50 (7.00) (218.00) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - (53,670.70) - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - (16,005.60) (383.00) - - - 15.00 - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-71 Б-72 Б-73 Б-74 Б-75 Б-76 Б-77 Б-78 Б-79 Б-80 

ЗБАА ХХК 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

Зө Юү Э ХХК 
Зуунмод 
Уул ХХК 

Илт гоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг ХХК 

Их Хан Уул 
ХХК 

Камекс ХХК 
Казмон 

контакт ХХК 

Капкорп 
монголиа 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - (99.00) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - (66.20) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - (52.80) 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - (121.80) - (3.50) (9.50) (7.00) - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- 55,991.80 (56,917.00) - (7.00) (15,121.00) (7,317.80) 514.48 (229,931.20) 26,150.10 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 6,122.30 (55,861.50) - (7.00) (21.00) - - (225,184.50) 706.70 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- 900.00 - - - - - - - 20,800.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 41,523.50 (124.50) - - (15,100.00) (7,317.80) (1,130.52) (4,746.70) 4,643.40 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- 7,446.00 (931.00) - - - - 1,645.00 - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - (500.00) - - (1,533.90) (1,221.20) (1,097.90) - - - 

 Торгууль  - (500.00) - - (1,533.90) (1,221.20) (1,097.90) - - - 

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

- 114,381.10 (136.00) 800.00 126.80 (3,963.20) (18.00) 1,760.00 (631.70) 65,645.00 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 57.50 (136.00) - 126.80 (1,391.50) (18.00) - (311.70) 860.40 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - 5.00 - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

- 57.50 (136.00) - 121.80 (1,391.50) (18.00) - (311.70) - 

 Áóñàä  - - - - - - - - - 860.40 

 2.2 Төлбөр  - 114,323.60 - 800.00 - (2,571.70) - 1,760.00 (320.00) 63,923.10 

 Газрын төлбөр  - - - 800.00 - (1,160.00) - 1,760.00 (320.00) 240.00 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - - (1,411.70) - - - 9,510.00 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-71 Б-72 Б-73 Б-74 Б-75 Б-76 Б-77 Б-78 Б-79 Б-80 

ЗБАА ХХК 
Зон хэн юу 
тиан ХХК 

Зө Юү Э ХХК 
Зуунмод 
Уул ХХК 

Илт гоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг ХХК 

Их Хан Уул 
ХХК 

Камекс ХХК 
Казмон 

контакт ХХК 

Капкорп 
монголиа 

ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 114,323.60 - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - 54,173.10 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - 861.50 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - 861.50 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - 13,036.00 - - - - - - - - 

 Торгууль  - 13,036.00 - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  800.00 12,847.60 (21,800.50) - 11,850.00 (5,700.00) - 1,000.00 (13,550.00) 2,525.10 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  800.00 - (11,800.00) - 5,500.00 (400.00) - - (9,350.00) 0.10 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

800.00 - (11,800.00) - 5,500.00 (400.00) - - (9,350.00) 0.10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 12,847.60 (10,000.50) - 6,350.00 (5,300.00) - 1,000.00 (4,200.00) 2,525.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 12,647.60 - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 2,525.00 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (10,000.50) - 200.00 - - 1,000.00 (4,200.00) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 200.00 - - 6,150.00 (5,300.00) - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  162,615.70 181,238.90 (313,568.20) (3,561.00) 2,701.50 (445,253.10) (264,698.10) (125,616.79) (1,115,499.50) 93,026.40 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-81 Б-82 Б-83 Б-84 Б-85 Б-86 Б-87 Б-88 Б-89 Б-90 

Каскейд 
майнинг ХХК 

Кожеговь ХХК Коммод ХХК 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

Кэй Ви Пи 
ХХК 

Лоншэнда 
ХХК 

Лутчулуу ХХК 
М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

Магнай трейд  
ХХК 

Марко 
поло ХХК 

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

(753,503.80) 1,879,167.32 (433,622.34) 9.20 10,834.10 (174.30) (1,121,357.80) 349,556.39 (35,584,753.40) 237,584.60 

1.1 Татвар, хураамж (743,251.90) 1,661,736.73 (432,828.54) 0.20 12,251.10 200.00 (783,620.90) 4,834.81 (35,556,007.20) 257,332.00 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (295,528.50) 3,400.00 (12,138.30) - - 200.00 (46,074.30) - - 243,234.40 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                (391,465.70) 23,051.88 (87,591.80) (0.40) - - (5,987.70) - (2,860,384.10) (89,131.50) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (822.00) 50,384.75 (183,942.80) (0.10) - - (13,624.20) - (22,349,298.50) (187,659.80) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - (8,296,018.10) - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   (652.50) - - - - - - - (1,779,052.20) - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - (9,936.10) - 9,392.00 - (607,191.00) - - 470,176.00 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(34,855.80) 976,798.99 (133,852.20) 0.20 20,341.90 - (3,648.90) - - (17,179.60) 

 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 

(19,927.40) 608,101.11 (5,367.34) 0.50 (17,482.80) - (107,094.80) 4,834.81 (271,254.30) (162,107.50) 

 1.2 Төлбөр  - 56,743.40 (19.00) (0.50) (561.60) - (169,469.30) 344,721.58 (28,746.20) (10.00) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - (76,735.40) - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 56,743.40 - (0.20) (561.60) - (92,467.40) - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - 44.00 - - - 126,000.00 (6,254.90) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - 97,725.00 (6,279.60) - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-81 Б-82 Б-83 Б-84 Б-85 Б-86 Б-87 Б-88 Б-89 Б-90 

Каскейд 
майнинг ХХК 

Кожеговь ХХК Коммод ХХК 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

Кэй Ви Пи 
ХХК 

Лоншэнда 
ХХК 

Лутчулуу ХХК 
М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

Магнай трейд  
ХХК 

Марко 
поло ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - 81,906.58 (9,836.80) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - 39,090.00 (6,279.60) - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - (19.00) (44.30) - - (266.50) - (95.30) (10.00) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(10,251.90) 51,649.73 (774.80) 9.50 (855.40) (374.30) (168,267.60) - - (19,737.40) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (8.20) 305.90 (474.80) 9.00 (14.00) - (157,762.50) - - (161.00) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(10,243.70) 51,343.83 (300.00) 0.50 (801.40) (374.30) - - - (19,576.40) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- - - - (40.00) - (10,505.10) - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - 109,037.46 - - - - - - - - 

 Торгууль  - 109,037.46 - - - - - - - - 

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

- 434,078.39 (8,631.10) (903.40) - (852.60) (14,754.50) 82,182.00 (86,223.20) 3,727.10 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 430,398.69 (5,044.30) (1,006.40) - (852.60) (7,555.00) - (76,047.10) (901.70) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - (3,336.80) - - - (2,756.00) - (74,754.40) - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

- 3,235.21 (1,707.50) (1,006.40) - (852.60) (4,799.00) - (1,292.70) (901.70) 

 Áóñàä  - 427,163.48 - - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  - 3,679.70 (3,586.80) 103.00 - - (7,199.50) 82,182.00 (10,176.10) 4,628.80 

 Газрын төлбөр  - 1,704.15 (3,586.80) - - - (3,072.00) - (10,156.10) (162.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 1,975.55 - 103.00 - - (4,127.50) - (20.00) 4,790.80 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-81 Б-82 Б-83 Б-84 Б-85 Б-86 Б-87 Б-88 Б-89 Б-90 

Каскейд 
майнинг ХХК 

Кожеговь ХХК Коммод ХХК 
Кью Жи Экс 
Монгол ХХК 

Кэй Ви Пи 
ХХК 

Лоншэнда 
ХХК 

Лутчулуу ХХК 
М Си Эс петро 
монголиа ХХК 

Магнай трейд  
ХХК 

Марко 
поло ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - 82,182.00 - - 

 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  - 98,158.60 (3,743.00) 2,200.00 100.00 500.00 (25,000.00) 16,364.24 (2,500.00) (5,000.00) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 59,898.36 (3,743.00) 1,700.00 100.00 500.00 (25,000.00) - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- 59,898.36 (3,743.00) 1,700.00 100.00 500.00 (25,000.00) - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

- 38,260.24 - 500.00 - - - 16,364.24 (2,500.00) (5,000.00) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 500.00 - - - 15,210.50 (2,500.00) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 1,153.74 - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (35,000.00) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 30,000.00 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - 38,260.24 - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (753,503.80) 2,411,404.31 (445,996.44) 1,305.80 10,934.10 (526.90) (1,161,112.30) 448,102.63 (35,673,476.60) 236,311.70 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-91 Б-92 Б-93 Б-94 Б-95 Б-96 Б-97 Б-98 Б-99 Б-100 

МГМК ХХК МЕС ХХК Мо Эн Ко ХХК 
Могойн гол 

ХК 
Мон ажнай 

ХХК 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

Мон Лаа 
Мон полимет 

ХХК 
Монгол Алт 

МАК ХХК 

Монгол 
алтай 

ресорсиз 
ХХК 

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

2,442,985.60 (258,548.60) (803,526.75) (7,800.50) 29,656.50 (2,371,901.30) (176,928.50) (4,573,201.50) (156,524,406.20) 389,976.50 

1.1 Татвар, хураамж 2,442,338.90 (258,519.60) (587,720.55) (18,800.30) 15,356.60 (2,358,453.60) (289,396.90) (4,558,577.50) (143,650,635.00) (8,441.80) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - (65,845.40) (600.00) - 8,000.00 (29,503.90) 96,695.50 (1,238,834.80) (76,001,383.20) (10.00) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - - (208,391.19) (5,615.10) - - (32,141.40) (44,552.10) (6,043,004.30) - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  238,104.70 (72,876.40) (455,313.80) (11,121.70) - (2,548.90) (67,497.10) (97,062.80) (12,698,272.90) - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - (16,098.00) - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

2,132,810.70 - 156,765.10 - 12,173.90 (1,878,448.40) (277,767.50) (2,876,550.60) (46,043,982.80) - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

6,923.20 - (24,030.13) (2,320.90) - (16,711.20) 630.60 (31,907.70) (93,876.90) - 

 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 

64,500.30 (119,797.80) (56,150.53) 257.40 (4,817.30) (431,241.20) (9,317.00) (269,669.50) (2,754,016.90) (8,431.80) 

 1.2 Төлбөр  646.70 (29.00) (155,471.80) (1,864.30) 10,359.90 - 177.50 (11,065.00) (4,928,102.40) - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - 0.10 - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

646.70 - (155,319.80) (1,684.80) - - - (10,856.10) (95,594.40) - 

 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  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-91 Б-92 Б-93 Б-94 Б-95 Б-96 Б-97 Б-98 Б-99 Б-100 

МГМК ХХК МЕС ХХК Мо Эн Ко ХХК 
Могойн гол 

ХК 
Мон ажнай 

ХХК 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

Мон Лаа 
Мон полимет 

ХХК 
Монгол Алт 

МАК ХХК 

Монгол 
алтай 

ресорсиз 
ХХК 

 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  - (29.00) (152.00) (179.60) 10,359.90 - 177.50 (208.90) (4,832,508.00) - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- - 47,410.40 12,864.10 3,400.00 (12,947.70) 122,131.70 (2,559.00) (7,945,668.80) 398,418.30 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - 47,739.52 17,264.10 - - 127,131.70 (182.00) (7,933,490.80) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - 618.60 - 4,550.00 - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - 3,445.52 (4,400.00) (1,150.00) (12,947.70) (5,000.00) (2,242.00) (11,164.00) - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- - (4,393.24) - - - - (135.00) (1,014.00) 398,418.30 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - (107,744.80) - 540.00 (500.00) (9,840.80) (1,000.00) - - 

 Торгууль  - - (107,744.80) - 540.00 (500.00) (9,840.80) (1,000.00) - - 

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

745.30 (3,944.80) 425,931.08 14,452.10 15,280.10 (37,491.20) 64,692.30 (197,929.10) (124,797.00) - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  425.30 (3,512.80) 279,770.70 14,352.10 (359.90) (10,037.90) 62,492.40 (4,189.70) (61,676.80) - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - (1,500.00) - - - (3,338.60) - (566.50) (36,689.40) - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

425.30 (2,012.80) (264.00) - (382.00) (6,699.30) 877.00 (3,623.20) (24,987.40) - 

 Áóñàä  - - 280,034.70 14,352.10 22.10 - 61,615.40 - - - 

 2.2 Төлбөр  320.00 (432.00) 145,640.88 - 15,640.00 (27,453.30) 2,199.90 (193,739.40) (63,120.20) - 

 Газрын төлбөр  320.00 (432.00) 26,803.68 - 15,640.00 (4,735.60) 2,200.00 (23,948.80) (50,497.20) - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - 16,183.20 - - (22,717.70) (0.10) (169,790.60) (12,623.00) - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - 102,654.00 - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-91 Б-92 Б-93 Б-94 Б-95 Б-96 Б-97 Б-98 Б-99 Б-100 

МГМК ХХК МЕС ХХК Мо Эн Ко ХХК 
Могойн гол 

ХК 
Мон ажнай 

ХХК 
Мон дулаан 
трейд  ХХК 

Мон Лаа 
Мон полимет 

ХХК 
Монгол Алт 

МАК ХХК 

Монгол 
алтай 

ресорсиз 
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  

- - 519.50 100.00 - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - 519.50 100.00 - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - 2,115,535.00 - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - 2,115,535.00 - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - 111,379.70 - - - - - - - 

 Торгууль  - - 111,379.70 - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  86,862.50 - 344,607.13 - 2,150.00 (57,954.00) - (301,600.00) (1,130,050.00) 16,210.80 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - 13,512.00 - - (15,700.00) - - (7,050.00) 1,000.00 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- - 13,512.00 - - (15,700.00) - - (7,050.00) 1,000.00 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  86,862.50 - 331,095.13 - 2,150.00 (42,254.00) - (301,600.00) (1,123,000.00) 15,210.80 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 6,800.00 - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  34,362.50 - (18,080.00) - 3,000.00 - - - (100,000.00) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  49,300.00 - 286,823.80 - 2,000.00 (7,254.00) - (294,600.00) (1,023,000.00) 15,210.80 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  1,200.00 - 55,551.33 - (2,850.00) (35,000.00) - (7,000.00) - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  2,000.00 - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  2,530,593.40 (262,493.40) 78,391.16 2,122,186.60 47,086.60 (2,467,346.50) (112,236.20) (5,072,730.60) (157,779,253.20) 406,187.30 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-101 Б-102 Б-103 Б-104 Б-105 Б-106 Б-107 Б-108 Б-109 Б-110 

Монгол газар 
ХХК 

Монгол метал 
майнинг ХХК 

Монгол 
ураниум 

ресурс ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголбол 
гаргео ХХК 

Монгол 
жүюаньли 

ХХК 

Монголрос 
цветмет ХХК 

Монголруд
пром ХХК 

Монголчех
металл 

ХХК 

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

(288,464.00) 138,358.50 (12,611.70) (252,656.80) (860,307.60) (390,231.40) (18,892.03) 3,524,425.80 672.80 (31,437.90) 

1.1 Татвар, хураамж (168,979.20) 217,418.10 (7,908.10) (244,999.80) (852,643.70) (332,307.10) (30.83) 3,463,122.10 13,488.60 (24,385.80) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (50.00) 3,000.00 (3,000.00) (1,800.00) - (71,523.10) (0.70) - (3,270.10) (6,403.00) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (369.10) - - (246,084.40) - - 987.90 - (3,226.70) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (50.00) (775.20) - - (522,977.20) (6,828.60) - (1,750.50) - (12,427.30) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - (115,338.90) - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - 111,584.10 - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- 220,633.60 - - - (211,527.00) 0.02 1,337,741.70 14,292.40 (1,664.20) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(11,430.70) (2,800.10) - (243,199.80) (63,132.50) (20,395.70) 50.35 (46,742.20) 2,467.20 20.00 

 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 

(157,448.50) (2,271.10) (4,908.10) - (20,449.60) (22,032.70) (80.50) 2,176,640.00 (0.90) (684.60) 

 1.2 Төлбөр  (84.80) 836.60 - - (7,653.30) (8.50) (13,549.70) 2,391.80 (1,074.60) (53.70) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - (7,597.80) - (14,753.90) - (103.10) - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 841.60 - - - - 1,204.20 2,296.80 (971.50) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

125  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-101 Б-102 Б-103 Б-104 Б-105 Б-106 Б-107 Б-108 Б-109 Б-110 

Монгол газар 
ХХК 

Монгол метал 
майнинг ХХК 

Монгол 
ураниум 

ресурс ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголбол 
гаргео ХХК 

Монгол 
жүюаньли 

ХХК 

Монголрос 
цветмет ХХК 

Монголруд
пром ХХК 

Монголчех
металл 

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  (84.80) (5.00) - - (55.50) (8.50) - 95.00 - (53.70) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- (79,896.20) (4,700.00) (7,657.00) (10.60) (4,621.00) (5,311.50) 55,799.90 (8,960.50) (4,595.30) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (76,648.20) - (7.00) (10.60) - (5,277.50) 13,521.10 (8,866.50) (4,595.30) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- (3,200.00) (4,700.00) (7,650.00) - (4,621.00) - 42,263.80 - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- (48.00) - - - - (34.00) 15.00 (94.00) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - (26,720.10) - 20.00 - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - (26,720.10) - 20.00 - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  (119,400.00) - (3.60) - - (26,574.70) - 3,092.00 (2,780.70) (2,403.10) 

 Торгууль  (119,400.00) - (3.60) - - (26,574.70) - 3,092.00 (2,780.70) (2,403.10) 

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

(4,369.40) 94,285.30 (5,062.00) (2,500.00) (5,510.70) (15,262.40) (4,573.80) 1,088,260.70 (4,627.80) 1,318.30 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (4,369.40) 95,029.30 - - (4,484.20) (11,397.40) 3,067.20 1,077,717.40 (229.50) 1,558.30 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - (781.90) (11,243.60) - 332.80 - 73.80 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(4,369.40) 229.30 - - (702.30) (153.80) 3.50 2,458.60 (229.50) 1,484.50 

 Áóñàä  - 94,800.00 - - (3,000.00) - 3,063.70 1,074,926.00 - - 

 2.2 Төлбөр  - (744.00) - (2,500.00) (1,026.50) (3,865.00) (7,641.00) 10,543.30 (4,398.30) (240.00) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-101 Б-102 Б-103 Б-104 Б-105 Б-106 Б-107 Б-108 Б-109 Б-110 

Монгол газар 
ХХК 

Монгол метал 
майнинг ХХК 

Монгол 
ураниум 

ресурс ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголбол 
гаргео ХХК 

Монгол 
жүюаньли 

ХХК 

Монголрос 
цветмет ХХК 

Монголруд
пром ХХК 

Монголчех
металл 

ХХК 

 Газрын төлбөр  - (744.00) - - (1,026.50) (3,865.00) - 9,543.10 (428.30) (240.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - (2,500.00) - - - 1,000.20 430.00 - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 

ашигласны төлбөр  
- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - (7,641.00) - (4,400.00) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - (5,062.00) - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - 258.00 - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - (5,320.00) - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - (738.90) 

 Торгууль  - - - - - - - - - (738.90) 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 37,200.00 5,000.00 - (5,000.00) (12,100.00) 356.80 119,301.05 300.00 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - (1,000.00) 33,078.50 - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- - - - - - (1,000.00) 33,078.50 - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

- 37,200.00 5,000.00 - (5,000.00) (12,100.00) 1,356.80 86,222.55 300.00 - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 5,000.00 - (5,000.00) (10,000.00) - 7,000.00 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - (22,000.00) - - 

Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 23,200.00 - - - - - 74,222.55 300.00 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - (2,100.00) - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 14,000.00 - - - - - 27,000.00 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - 1,356.80 - - - 

 Нийт дүн  (292,833.40) 269,843.80 (12,673.70) (255,156.80) (870,818.30) (417,593.80) (23,109.03) 4,731,987.55 (3,655.00) (30,858.50) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-111 Б-112 Б-113 Б-114 Б-115 Б-116 Б-117 Б-118 Б-119 Б-120 

Мөнх ноён 
суварга ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Одод гоулд 
ХХК 

Олова ХХК 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК 
Орчлон орд 

ХХК 
Очир-Ундраа 

ХХК 
Оюу толгой 

ХХК 
Оюут 

улаан ХХК 

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

(395,928.70) (44,809.20) (220,434.48) (5,094.70) (4,383,145.05) (1,417,033.70) (336,531.10) (3,089,934.45) (118,625,046.20) 18.04 

1.1 Татвар, хураамж (393,205.00) (42,399.50) (197,580.18) (1,140.60) (4,331,275.95) (1,417,033.70) (320,359.40) (3,088,105.15) (244,417,563.30) (2,577.76) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (195.20) 305.00 (0.10) 10.10 (4,500.00) (266.20) (218,968.70) (465,705.40) (3,042,930.60) - 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (64.90) 90,923.90 - (14,151.20) - - (655,546.20) (118,907,285.50) (605.44) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (27,933.90) (200,356.70) - (29,717.50) - - (1,878,928.05) (122,444,483.40) (1,972.40) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - (22,642.40) - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - 0.06 - (2,334,144.90) - - - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(432,394.80) 0.90 36,300.76 0.10 (137,290.50) (1,416,767.50) (98,863.90) (3,425.50) (221.40) 0.04 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

- - - - (1,290,686.00) - - - - - 

 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 

39,385.00 (14,706.60) (124,448.10) (1,150.80) (520,785.85) - (2,526.80) (84,500.00) - 0.04 

 1.2 Төлбөр  (1.20) 1,518.40 (19,926.60) (2,704.10) (3,821.60) - - (8.90) 86,304.10 34.00 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - (2,697.10) - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

(1.20) 1,568.40 (19,926.60) - (3,369.60) - - - 84,914.60 34.00 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-111 Б-112 Б-113 Б-114 Б-115 Б-116 Б-117 Б-118 Б-119 Б-120 

Мөнх ноён 
суварга ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Одод гоулд 
ХХК 

Олова ХХК 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК 
Орчлон орд 

ХХК 
Очир-Ундраа 

ХХК 
Оюу толгой 

ХХК 
Оюут 

улаан ХХК 

 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  - (50.00) - (7.00) (452.00) - - (8.90) 1,389.50 - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(2,722.50) (3,428.10) (2,927.70) (1,250.00) (37,380.50) - (16,171.70) (1,820.40) 337,213.00 2,561.80 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (9,079.60) (1,698.20) - (35.20) - - (1,820.40) (121,970.30) (14.00) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- 127.20 3.30 - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(2,677.50) 690.00 (881.80) (1,250.00) (37,328.30) - (16,171.70) - 149,807.00 1,660.00 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

(45.00) 4,834.30 (351.00) - (17.00) - - - 309,376.30 915.80 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - (500.00) - - (10,667.00) - - - 125,369,000.00 - 

 Торгууль  - (500.00) - - (10,667.00) - - - 125,369,000.00 - 

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

26,741.80 (1,868.90) (7,587.30) (1,387.40) (44,078.40) - (332.20) - 12,174,454.90 990.00 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3.80 (69.00) (498.50) (121.60) (15,116.40) - - - 5,831,580.10 - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - (8,133.40) - - - (0.10) - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

3.80 (69.00) (498.50) (121.60) (6,983.00) - - - 0.30 - 

 Áóñàä  - - - - - - - - 5,831,579.90 - 

 2.2 Төлбөр  26,738.00 (1,799.90) (7,088.80) (1,265.80) (28,962.00) - (332.20) - 6,336,400.30 990.00 

 Газрын төлбөр  - 0.10 (3,843.20) (1,265.80) (14,295.70) - (332.20) - (2,932.50) 840.00 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  20,000.00 (1,800.00) (3,245.60) - (9,170.30) - - - 0.80 150.00 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-111 Б-112 Б-113 Б-114 Б-115 Б-116 Б-117 Б-118 Б-119 Б-120 

Мөнх ноён 
суварга ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Одод гоулд 
ХХК 

Олова ХХК 
Олон овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК 
Орчлон орд 

ХХК 
Очир-Ундраа 

ХХК 
Оюу толгой 

ХХК 
Оюут 

улаан ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - (5,496.00) - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

6,738.00 - - - - - - - 6,339,332.00 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - 6,474.50 - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - 6,474.50 - 

 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  128,157.90 200.00 23,870.00 - (15,745.30) (30,400.00) (4,000.00) - 10,536,551.88 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  100,000.00 - - - - - - - 5,725.00 1,000.00 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

100,000.00 - - - - - - - 5,725.00 1,000.00 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

28,157.90 200.00 23,870.00 - (15,745.30) (30,400.00) (4,000.00) - 10,530,826.88 (1,000.00) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 8,939,883.20 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 194,362.90 - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (4,000.00) (100,000.00) - - - - - 663,277.72 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 123,800.00 - - - - - 144,280.00 - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  14,000.00 4,000.00 (27,000.00) - (15,745.30) (30,400.00) (4,000.00) - (623,348.24) (1,000.00) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  14,157.90 - 27,070.00 - - - - - 857,633.30 - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 200.00 - - - - - - 3,000.00 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 351,738.00 - 

 Нийт дүн  (241,029.00) (46,478.10) (204,151.78) (6,482.10) (4,442,968.75) (1,447,433.70) (340,863.30) (3,089,934.45) (95,914,039.42) 1,008.04 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-121 Б-122 Б-123 Б-124 Б-125 Б-126 Б-127 Б-128 Б-129 Б-130 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Өү Жи Си 
Эйч Эл ХХК 

Пенинсуламай 
нинг ХХК 

Петро матад 
ХХК 

Петрокоал 
ХХК 

Петрочайна 
дачин тамсаг 

ХХК 

Пибоди 
винсвей 

ресорсез ХХК 

Рэдхил 
Монголиа 

ХХК 
Рэмет ХХК 

Самтан 
морес ХХК 

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

(971,552.60) 2,013.70 94,521.59 (709,168.11) 24,816.37 (57,625,090.50) 1,255,632.90 294,550.95 (528,908.70) (35,714.40) 

1.1 Татвар, хураамж (963,082.70) 570.00 87,636.09 (793,665.60) 35,046.07 (899,751.30) 1,298,226.40 219,240.10 (527,987.30) (32,033.50) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (243,256.30) 570.00 - - - (5.00) - (131.20) - (266.20) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                (4,639.80) - - (239,727.50) (1,911.50) (96,479.30) 10.70 - - 22.90 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (9,743.60) - - (553,948.60) 24,653.60 (384,429.70) 426,762.40 289,637.00 - (1,074.70) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - (534,500.00) - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - (33,974.30) - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

(556,167.10) - - - 6,400.00 - - 54,005.20 (518,362.20) - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

- - 86,387.40 - 2,299.97 - 958,825.30 (8,203.70) (9,625.10) (31,146.70) 

 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 

(149,275.90) - 1,248.69 10.50 3,604.00 149,637.00 (87,372.00) (116,067.20) - 431.20 

 1.2 Төлбөр  (3.50) 1,123.20 - 32,397.20 (10,071.50) (2,539,834.50) 1,850.40 60,072.40 - 5.00 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - (10,071.50) - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 1,123.20 - 32,483.50 - (1,866,246.10) 1,850.40 (385.00) - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - (19.80) - (257,902.20) - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-121 Б-122 Б-123 Б-124 Б-125 Б-126 Б-127 Б-128 Б-129 Б-130 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Өү Жи Си 
Эйч Эл ХХК 

Пенинсуламай 
нинг ХХК 

Петро матад 
ХХК 

Петрокоал 
ХХК 

Петрочайна 
дачин тамсаг 

ХХК 

Пибоди 
винсвей 

ресорсез ХХК 

Рэдхил 
Монголиа 

ХХК 
Рэмет ХХК 

Самтан 
морес ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - (68.20) - (276,101.00) - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - (3.30) - (137,916.10) - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  (3.50) - - 5.00 - (1,669.10) - 60,457.40 - 5.00 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(8,466.40) 320.50 3,885.50 52,525.69 (158.20) 405,173.00 (44,960.90) 6,268.25 (921.40) (4,075.00) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (67.40) - - 1,235.60 (8.20) - (57.20) 1,138.30 - 5.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - 51.00 18,678.40 - 7,861.30 - 33.55 - 70.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(8,399.00) - 3,834.50 32,644.69 (150.00) 401,649.50 (44,869.70) (2,499.40) (921.40) (4,150.00) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- 320.50 - (33.00) - (4,337.80) (34.00) 7,595.80 - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - (54,590,677.70) - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - (53,885,525.30) - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - (705,152.40) - - - - 

 1.6 Бусад  - - 3,000.00 (425.40) - - 517.00 8,970.20 - 389.10 

 Торгууль  - - 3,000.00 (425.40) - - 517.00 8,970.20 - 389.10 

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

(16,231.80) - 400.00 200,647.80 4,512.00 (20,220.90) 4,647.50 11,734.20 - 1,260.00 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (2,599.80) - 400.00 195,493.40 280.00 (23,771.40) - (16.30) - - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  (624.00) - - - 1,100.00 - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(1,975.80) - - 64.50 (820.00) (23,771.40) - (16.30) - - 

 Áóñàä  - - 400.00 195,428.90 - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  (13,632.00) - - 4,764.00 (3,868.00) 3,550.50 4,647.50 11,750.50 - - 

 Газрын төлбөр  (3,792.00) - - 3,028.40 (3,868.00) (50.00) (560.00) 9,289.60 - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (9,840.00) - - 1,735.60 - 5,600.50 5,207.50 2,460.90 - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-121 Б-122 Б-123 Б-124 Б-125 Б-126 Б-127 Б-128 Б-129 Б-130 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Өү Жи Си 
Эйч Эл ХХК 

Пенинсуламай 
нинг ХХК 

Петро матад 
ХХК 

Петрокоал 
ХХК 

Петрочайна 
дачин тамсаг 

ХХК 

Пибоди 
винсвей 

ресорсез ХХК 

Рэдхил 
Монголиа 

ХХК 
Рэмет ХХК 

Самтан 
морес ХХК 

ашигласны төлбөр  

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - (2,000.00) - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - 390.40 8,100.00 - - - - 1,260.00 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - 8,100.00 - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - 390.40 - - - - - 1,260.00 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - 2,341.30 - - - - - 20.00 

 Торгууль  - - - 2,341.30 - - - - - 20.00 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (215,000.00) 19,800.00 400.00 56,276.80 - 203,087.90 18,180.90 121,923.70 - 2,300.00 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 19,800.00 - 23,900.00 - 100,000.00 10,000.00 - - 900.00 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- 19,800.00 - 23,900.00 - 100,000.00 10,000.00 - - 900.00 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

(215,000.00) - 400.00 32,376.80 - 103,087.90 8,180.90 121,923.70 - 1,400.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 0.10 - 70,344.90 - 10,000.00 - - 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - 19,056.00 - 150.90 - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 1,000.00 - 2,000.00 - (37,300.00) - - 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - 22,676.70 - (36,126.60) - (4,352.70) - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (215,000.00) - 400.00 - - 38,126.60 1,090.20 110,030.00 - 1,000.00 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - 8,687.00 5,066.20 43,095.50 - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 8,700.00 - 1,000.00 1,680.00 300.00 - 400.00 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - - 344.50 - - - 

 Нийт дүн  (1,202,784.40) 21,813.70 95,321.59 (449,902.21) 29,328.37 (57,442,223.50) 1,278,461.30 428,208.85 (528,908.70) (32,134.40) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-131 Б-132 Б-133 Б-134 Б-135 Б-136 Б-137 Б-138 Б-139 Б-140 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саусгоби сэндс 
ХХК 

Сентерра 
гоулд 

монголиа ХХК 

Си Өү Эй Эл 
ХХК 

Си Си И Эм 
ХХК 

Си Си Эм 
ХХК 

Си Эм Кэй 
Ай ХХК 

Синчи-Ойл 
ХХК 

Сод газар 
ХХК 

Сонор 
трейд ХХК 

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

(19,152.40) 10,588,570.71 (409,546.70) 358,284.60 130,740.90 (531,912.60) 41,824.50 (457,988.40) 15,613.00 (23,024.80) 

1.1 Татвар, хураамж 2,828.60 10,424,950.50 (432,366.10) 358,284.30 130,740.90 (530,307.60) 10,582.20 (453,436.80) 15,021.30 (19,502.00) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (218.50) 2,307,806.00 (285,450.20) 79,772.00 - - (91.70) (6,439.10) (2,274.80) (8,789.10) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (17,197.90) (543.20) - - - - (6,938.30) 0.10 - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (27,804.80) (950.00) - - - - (47,620.70) - (3,379.80) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

(3,789.10) - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   (673.20) - - - - - - (370,887.70) - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- 8,419,433.40 - 291,264.50 - - 27,176.00 - - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

- (257,286.20) (60,328.30) (12,752.20) 130,740.90 (529,977.60) 101.90 (480.80) 17,295.90 - 

 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 

7,509.40 - (85,094.40) - - (330.00) (16,604.00) (21,070.20) 0.10 (7,333.10) 

 1.2 Төлбөр  (22,409.10) (1,406.20) (1,848.00) 20,504.30 - (5.00) 29,226.90 - (8.50) - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - 153.30 - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-131 Б-132 Б-133 Б-134 Б-135 Б-136 Б-137 Б-138 Б-139 Б-140 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саусгоби сэндс 
ХХК 

Сентерра 
гоулд 

монголиа ХХК 

Си Өү Эй Эл 
ХХК 

Си Си И Эм 
ХХК 

Си Си Эм 
ХХК 

Си Эм Кэй 
Ай ХХК 

Синчи-Ойл 
ХХК 

Сод газар 
ХХК 

Сонор 
трейд ХХК 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

(22,409.10) (1,406.20) (1,620.00) - - - 29,073.60 - - - 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - (228.00) 20,504.30 - (5.00) - - (8.50) - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

530.30 164,732.81 24,667.40 (20,504.00) - (1,400.00) 2,015.40 (846.00) (1,674.60) 3,649.40 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  1,743.30 (5,884.70) (260.60) (19,009.50) - - 1,718.50 (146.00) (24.60) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- 125,075.90 - - - - - - - 3,250.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 45,661.61 24,945.00 (1,850.00) - (1,400.00) - (700.00) (1,650.00) 399.40 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

(1,213.00) (120.00) (17.00) 355.50 - - 296.90 - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  (102.20) 293.60 - - - (200.00) - (3,705.60) 2,274.80 (7,172.20) 

 Торгууль  (102.20) 293.60 - - - (200.00) - (3,705.60) 2,274.80 (7,172.20) 

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

19,481.60 1,358,272.40 99,770.28 87,854.30 - - (29,844.00) (3,085.40) 575.40 (11,621.00) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 1,336,009.60 96,342.30 2,054.70 - - (339.00) (2,653.40) (122.30) (11,620.90) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - (1,262.00) - (11,184.80) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

- (0.10) 4,199.90 2,054.70 - - (339.00) (1,391.40) (122.30) (436.10) 

 Áóñàä  - 1,336,009.70 92,142.40 - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  19,481.60 12,834.20 3,427.98 84,549.60 - - (29,505.00) (432.00) 797.70 (0.10) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-131 Б-132 Б-133 Б-134 Б-135 Б-136 Б-137 Б-138 Б-139 Б-140 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саусгоби сэндс 
ХХК 

Сентерра 
гоулд 

монголиа ХХК 

Си Өү Эй Эл 
ХХК 

Си Си И Эм 
ХХК 

Си Си Эм 
ХХК 

Си Эм Кэй 
Ай ХХК 

Синчи-Ойл 
ХХК 

Сод газар 
ХХК 

Сонор 
трейд ХХК 

 Газрын төлбөр  - - (0.02) - - - (432.00) (432.00) 797.70 - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 333.20 16.00 8,000.00 - - - - - (0.10) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - 1,762.00 - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - 1,650.00 10,000.00 - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 12,501.00 - 66,549.60 - - (29,073.00) - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

19,481.60 - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- 9,428.60 - 1,250.00 - - - - (100.00) - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - 275.00 - 1,250.00 - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 9,153.60 - - - - - - (100.00) - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - 3,200.00 1,928.40 - - - - - - - 

 Торгууль  - 3,200.00 1,928.40 - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (6,460.00) 258,635.01 44,035.50 250,022.00 100.00 (5,200.00) - (500.00) 3,257.10 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 3,795.00 1,625.00 135,770.00 100.00 - - - 1,502.10 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- 3,795.00 1,625.00 135,770.00 100.00 - - - 1,502.10 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

(6,460.00) 254,840.01 42,410.50 114,252.00 - (5,200.00) - (500.00) 1,755.00 - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 3,600.00 - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - 232,262.90 - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 20,000.00 (15,000.00) 100,000.00 - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - (5,838.20) 37,920.00 - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (6,460.00) (544,665.60) 4,000.00 6,252.00 - (5,200.00) - (500.00) 1,755.00 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - 549,480.91 15,490.50 - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 8,000.00 - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (6,130.80) 12,208,678.12 (263,812.52) 696,160.90 130,840.90 (537,112.60) 11,980.50 (461,573.80) 19,445.50 (34,645.80) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-141 Б-142 Б-143 Б-144 Б-145 Б-146 Б-147 Б-148 Б-149 Б-150 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тайшэн 
девелопмен

т ХХК 

Терра-
Энержи ХХК 

Тефис 
Майнинг ХХК 

Ти Би И ХХК 
Тиенжинсан

жо ХХК 

Төгрөг 
нуурын 

энержи ХХК 

Трейжа 
маунтайн 

интернэшнл 
майнинг ХХК 

Тэн хун ХХК 

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

153,153.10 (136,353,413.70) 2,546.90 (388,237.80) (1,098,987.50) (459,397.20) (457,350.80) (12,304.80) 30,746.90 (637,877.54) 

1.1 Татвар, хураамж 151,451.50 (128,692,606.50) 768.80 (381,924.90) (1,047,057.00) (456,733.20) (431,730.30) (12,089.80) 22,702.30 (637,401.96) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   5,946.10 (33,000,000.00) 248.90 (67.50) (50,452.00) (163,955.60) (8,857.10) - - - 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (18,887.50) - - (6,506.70) (35,660.00) (136,410.70) - - (43,902.50) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (23,249,663.90) - - (13,664.20) (231,165.70) (286,462.50) (1.00) - (92,195.40) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

135,494.50 (71,965,000.00) - - - - - (400.70) 2,836.70 (250,450.40) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

10,010.90 (1,055.10) - (310,683.30) (817,070.50) (3,688.70) - 7,210.20 2,119.60 (6,742.60) 

 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 

- (458,000.00) 519.90 (71,174.10) (159,363.60) (22,263.20) - (18,898.30) 17,746.00 (244,111.06) 

 1.2 Төлбөр  - (6,210,529.40) - - (3,369.60) - (24,561.60) - 7,581.60 (238.18) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- (110,203.20) - - (3,369.60) - (24,105.60) - 7,581.60 0.02 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-141 Б-142 Б-143 Б-144 Б-145 Б-146 Б-147 Б-148 Б-149 Б-150 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тайшэн 
девелопмен

т ХХК 

Терра-
Энержи ХХК 

Тефис 
Майнинг ХХК 

Ти Би И ХХК 
Тиенжинсан

жо ХХК 

Төгрөг 
нуурын 

энержи ХХК 

Трейжа 
маунтайн 

интернэшнл 
майнинг ХХК 

Тэн хун 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  - (6,100,326.20) - - - - (456.00) - - (238.20) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,701.60 (1,450,277.80) 1,778.10 (6,312.90) (48,560.90) (2,164.00) (1,058.90) (215.00) 463.00 (237.40) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (1,445,056.20) - - (52.60) (14.00) (426.40) - - (132.00) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - 1,202.40 - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,701.60 - 575.10 (6,312.90) (48,483.30) (2,150.00) (377.50) (215.00) - (105.40) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- (5,221.60) 0.60 - (25.00) - (255.00) - 463.00 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - - - - (500.00) - - - - 

 Торгууль  - - - - - (500.00) - - - - 

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

34,102.20 (61,631.40) (14,770.30) (4,000.00) - (387.30) (14,406.30) 1,266.70 1,475.00 (40,989.90) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  742.50 (21,948.00) 2,817.70 - - (387.30) (14,406.30) - - (9,377.90) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - (18,000.00) - - - - - - - (8,417.30) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

742.50 (3,948.00) - - - (387.30) (14,406.30) - - (960.60) 

 Áóñàä  - - 2,817.70 - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  33,359.70 (39,683.40) (17,588.00) (4,000.00) - - - 1,266.70 1,475.00 (31,612.00) 

 Газрын төлбөр  11,020.80 (34,983.40) (17,588.00) - - - - 216.00 625.00 (2,980.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  22,338.90 (3,150.00) - (4,000.00) - - - 650.00 850.00 (26,532.00) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-141 Б-142 Б-143 Б-144 Б-145 Б-146 Б-147 Б-148 Б-149 Б-150 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тайшэн 
девелопмен

т ХХК 

Терра-
Энержи ХХК 

Тефис 
Майнинг ХХК 

Ти Би И ХХК 
Тиенжинсан

жо ХХК 

Төгрөг 
нуурын 

энержи ХХК 

Трейжа 
маунтайн 

интернэшнл 
майнинг ХХК 

Тэн хун ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - (1,600.00) 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- (1,550.00) - - - - - 400.70 - (500.00) 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 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  - (34,917,093.00) - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - (34,917,093.00) - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - 200.00 - - - - - - - 

 Торгууль  - - 200.00 - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  16,600.00 (22,500.00) 11,300.00 (40,899.80) - - - 1,300.00 15,150.00 (13,450.00) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - 6,500.00 - - - - - 750.00 (7,500.00) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- - 6,500.00 - - - - - 750.00 (7,500.00) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

16,600.00 (22,500.00) 4,800.00 (40,899.80) - - - 1,300.00 14,400.00 (5,950.00) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 4,000.00 - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  15,000.00 (22,500.00) 800.00 (40,000.00) - - - - - (5,600.00) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - (899.80) - - - - 14,400.00 (350.00) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,600.00 - - - - - - 1,300.00 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  203,855.30 (171,354,638.10) (723.40) (433,137.60) (1,098,987.50) (459,784.50) (471,757.10) (9,738.10) 47,371.90 (692,317.44) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-151 Б-152 Б-153 Б-154 Б-155 Б-156 Б-157 Б-158 Б-159 Б-160 

Тэнгри терра 
ресурс ХХК 

Улзгол ХХК 
Үүртгоулд 

ХХК 

Хангад 
эксплорэшн 

ХХК 

Ханшижир 
ХХК 

Хартарвагатай 
ХК 

Хера 
Инвестмент 

ХХК 
Хос хас ХХК Хотгор ХХК 

Хотгор 
шанага ХХК 

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

384,938.10 12,220.10 (11,764.30) 6,848.00 24,797.10 182,119.10 (2,397,361.60) (7,416.90) 22,225.70 (19,246.70) 

1.1 Татвар, хураамж 372,484.50 5,676.40 (12,589.80) 0.20 15,009.90 157,271.20 (2,395,637.30) (4,524.20) 19,175.70 (25,851.30) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   - - - - (9,649.70) (12,291.00) (2,374.80) - - 8,632.30 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (787.60) - (6,406.60) - 7,800.00 (859,244.90) - - 0.10 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 6,522.30 - 6,406.60 - 108,592.10 (556,291.40) (2,456.10) - - 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - (949,141.70) - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - - - 23,833.70 14,535.90 - - 35,835.20 1,246.30 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

372,484.50 6,472.50 0.40 - 6,933.70 - (37.00) (8.90) 5.90 21,059.60 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

- - - - - 38,634.90 - - - - 

 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 

- (6,530.80) (12,590.20) 0.20 (6,107.80) (0.70) (28,547.50) (2,059.20) (16,665.40) (56,789.60) 

 1.2 Төлбөр  - - 747.70 7,896.30 57.00 28,500.00 (37.10) - - (15,520.40) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - 28,500.00 - - - (15,520.40) 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - 7,896.30 - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд - - - - - - - - - - 



 
МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

140  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-151 Б-152 Б-153 Б-154 Б-155 Б-156 Б-157 Б-158 Б-159 Б-160 

Тэнгри терра 
ресурс ХХК 

Улзгол ХХК 
Үүртгоулд 

ХХК 

Хангад 
эксплорэшн 

ХХК 

Ханшижир 
ХХК 

Хартарвагатай 
ХК 

Хера 
Инвестмент 

ХХК 
Хос хас ХХК Хотгор ХХК 

Хотгор 
шанага ХХК 

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  - - 747.70 - 57.00 - (37.10) - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

12,453.60 5,543.70 77.80 (1,048.50) 71.20 - (1,687.20) - 3,250.00 22,125.00 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (28.40) - (7.00) - - (1,687.20) - - 125.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- 10,157.40 77.20 - - - - - 3,250.00 22,000.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

12,453.60 (4,585.30) 0.60 (1,033.50) 71.20 - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- - - (8.00) - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - 1,000.00 - - 9,659.00 (3,652.10) - (2,892.70) (200.00) - 

 Торгууль  - 1,000.00 - - 9,659.00 (3,652.10) - (2,892.70) (200.00) - 

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

- - 108.30 5,754.45 3,607.80 (2,769.00) (1,226.90) 5,984.00 (35,865.90) 969.60 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - 88.30 6,140.15 (120.60) (3,752.00) (1,226.90) (16.00) (31.30) (482.00) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - 2,621.50 - (4,366.30) - - (31.30) - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

- - - 81.00 (120.60) 586.30 (1,226.90) (16.00) - (482.00) 

 Áóñàä  - - 88.30 3,437.65 - 28.00 - - - - 

 2.2 Төлбөр  - - - (385.70) 3,728.40 983.00 - 6,000.00 (35,834.60) 1,451.60 

 Газрын төлбөр  - - - (385.70) 2,400.00 683.00 - 6,000.00 0.60 1,411.60 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - 1,328.40 300.00 - - - 40.00 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-151 Б-152 Б-153 Б-154 Б-155 Б-156 Б-157 Б-158 Б-159 Б-160 

Тэнгри терра 
ресурс ХХК 

Улзгол ХХК 
Үүртгоулд 

ХХК 

Хангад 
эксплорэшн 

ХХК 

Ханшижир 
ХХК 

Хартарвагатай 
ХК 

Хера 
Инвестмент 

ХХК 
Хос хас ХХК Хотгор ХХК 

Хотгор 
шанага ХХК 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - (35,835.20) - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - 20.00 - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - 20.00 - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - 4,849.30 200.00 - 

 Торгууль  - - - - - - - 4,849.30 200.00 - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  13,915.00 - - 103,046.00 17,000.00 34,928.00 - - (11,845.00) (9,200.00) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  6,365.00 - - - 6,000.00 - - - 675.00 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

6,365.00 - - - 6,000.00 - - - 675.00 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

7,550.00 - - 103,046.00 11,000.00 34,928.00 - - (12,520.00) (9,200.00) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 11,000.00 27,000.00 - - - 500.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 500.00 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  7,550.00 - - 7,993.10 - 8,428.00 - - (3,400.00) (500.00) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - 95,052.90 - - - - (9,120.00) (10,000.00) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - (500.00) - - - 300.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  398,853.10 12,220.10 (11,656.00) 115,648.45 45,404.90 214,278.10 (2,398,588.50) 3,416.40 (25,285.20) (27,477.10) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-161 Б-162 Б-163 Б-164 Б-165 Б-166 Б-167 Б-168 Б-169 Б-170 

Хоту ХХК 
Хуади куонез 

ХХК 
Хүдэн ХХК 

Хунанжинлэн 
ХХК 

Хурай ХХК 
Хургатай 

хайрхан ХХК 
Хүрээ дэл 

ХХК 
Хүслэмж 

ХХК 
Хэрлэн 

энерго ХХК 
Цайртминерал 

ХХК 

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

(10,081.74) 103,875.30 323,230.00 4,434.20 19,526.50 (258,093.00) 617,834.30 (1,198.70) 58,594.90 (3,435,592.50) 

1.1 Татвар, хураамж (33,348.14) (1,532.40) 323,230.00 - 19,113.10 (232,125.00) 612,136.00 (706.10) 51,079.00 (3,450,332.70) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (16,549.10) (488.10) - - - (33,681.30) - (1,719.30) (2,927.00) (3,261,919.10) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - 1,163.20 - - 0.10 (1,145.10) - - 5,328.00 (2,971.30) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (8,440.10) (1,063.80) - - (21.90) (2,404.80) (0.10) - - (17,013.20) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - (214.00) 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

(0.10) - - 5,258.90 35,760.40 - 619,013.20 - 42,039.40 0.10 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(1,109.94) (1,143.70) 323,230.00 (5,258.90) 2,000.00 (72,167.90) (2,220.20) 1,013.20 (47.40) 15,516.50 

 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 

(7,248.90) - - - (18,625.50) (122,725.90) (4,656.90) - 6,686.00 (183,731.70) 

 1.2 Төлбөр  (20.50) 96,548.00 - 114.00 - (14,673.40) - (35.60) 1,730.90 (5,715.30) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - - - 39.70 - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-161 Б-162 Б-163 Б-164 Б-165 Б-166 Б-167 Б-168 Б-169 Б-170 

Хоту ХХК 
Хуади куонез 

ХХК 
Хүдэн ХХК 

Хунанжинлэн 
ХХК 

Хурай ХХК 
Хургатай 

хайрхан ХХК 
Хүрээ дэл 

ХХК 
Хүслэмж 

ХХК 
Хэрлэн 

энерго ХХК 
Цайртминерал 

ХХК 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 96,552.00 - - - (14,666.40) - - 1,691.20 (5,715.30) 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  (20.50) (4.00) - 114.00 - (7.00) - (35.60) - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

(2,211.60) 16,152.20 - 4,462.60 413.40 (11,294.60) 5,698.30 (457.00) 6,785.00 20,455.50 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - 32.20 - - 34.30 (41.00) 1,609.60 (7.00) 5,280.00 (99,196.80) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- 96.30 - 75.00 224.20 - - - - 100,985.50 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(2,211.60) (342.30) - - 154.90 (11,213.60) (1,002.40) (450.00) (25.00) 6,358.00 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- 16,366.00 - 4,387.60 - (40.00) 5,091.10 - 1,530.00 12,308.80 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  25,498.50 (7,292.50) - (142.40) - - - - (1,000.00) - 

 Торгууль  25,498.50 (7,292.50) - (142.40) - - - - (1,000.00) - 

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

1,922.30 37,708.20 - 1,932.00 10,289.60 (37,110.40) 66.40 3,394.90 14,300.00 14,118.40 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  51.30 37,708.20 - 1,932.00 550.00 (92.40) 66.40 (0.10) 300.00 150.40 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - 550.00 - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

51.30 (991.80) - (1,528.00) - (92.40) 66.40 (0.10) 300.00 150.40 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-161 Б-162 Б-163 Б-164 Б-165 Б-166 Б-167 Б-168 Б-169 Б-170 

Хоту ХХК 
Хуади куонез 

ХХК 
Хүдэн ХХК 

Хунанжинлэн 
ХХК 

Хурай ХХК 
Хургатай 

хайрхан ХХК 
Хүрээ дэл 

ХХК 
Хүслэмж 

ХХК 
Хэрлэн 

энерго ХХК 
Цайртминерал 

ХХК 

 Áóñàä  - 38,700.00 - 3,460.00 - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  1,871.00 - - - 9,739.60 - - 3,395.00 14,000.00 96.00 

 Газрын төлбөр  1,871.00 - - - 5,299.20 - - 895.00 2,000.00 - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - 4,440.40 - - 2,500.00 200.00 - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - 96.00 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - 11,800.00 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - (37,018.00) - - - 13,872.00 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - 13,165.40 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - (37,018.00) - - - 706.60 

2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

2.5 Бусад  1,000.00 - - 392.40 1,181.90 - - - 1,000.00 - 

 Торгууль  1,000.00 - - 392.40 1,181.90 - - - 1,000.00 - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - (5,000.00) 3,285.00 (7,100.00) - 400.00 2,100.00 50,805.00 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - 400.00 - 5,550.00 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- - - - - - - 400.00 - 5,550.00 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

- - - (5,000.00) 3,285.00 (7,100.00) - - 2,100.00 45,255.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 8,490.10 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (5,000.00) - - - - - 20,000.00 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - (3,900.00) - - 2,100.00 - 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - (3,200.00) - - - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 16,764.90 

 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - 3,285.00 - - - - - 

 Нийт дүн  (7,159.44) 141,583.50 323,230.00 1,758.60 34,283.00 (302,303.40) 617,900.70 2,596.20 75,994.90 (3,370,669.10) 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг ХХК 
Чингисийн 
хар алт ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ Илион 
Нэн Юань 

ХХК 

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

(24,431.30) (37,393.70) (2,259,721.98) 98,791.90 (11,573.20) 604,797.60 (224,542.20) 240,784.80 (669,180.20) (771,923.20) 

1.1 Татвар, хураамж (10,987.10) (19,282.90) (2,467,289.78) 39,861.60 (9,211.60) 657,152.90 (231,328.20) 184,095.30 (639,127.60) (764,389.90) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (983.90) - (334,253.50) 51,963.60 (59,945.10) (0.30) (9,221.80) (52,170.40) - (1,661.50) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                - (2,332.00) 2,611,185.60 1,844.20 (266.10) - (30,544.80) 54,372.40 63,649.10 (204,491.60) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (643.60) (2,629,287.40) (329.30) (806.60) 657,064.00 (192,708.60) (60,863.00) (700,341.60) (451,753.00) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - (2,476.30) - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- (34,705.20) - - 37,091.20 0.40 - 239,435.30 - - 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(4.40) 18,397.70 - 90.10 17,191.30 - (7.80) - (2,435.10) (93,491.30) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

(9,998.80) - - - - - - - - - 

 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 

- 0.20 (2,114,934.48) (13,707.00) - 88.80 1,154.80 3,321.00 - (12,992.50) 

 1.2 Төлбөр  (82.60) 2,453.60 (332,752.90) 52,281.40 - (50,840.30) (18,932.50) 4,621.80 (53,040.20) - 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

0.40 - - - - (50,620.30) (18,790.30) - (149,626.00) - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг ХХК 
Чингисийн 
хар алт ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ Илион 
Нэн Юань 

ХХК 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 2,421.70 (331,686.40) 52,342.20 - 15.00 - 4,621.80 96,585.80 - 

 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  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  (83.00) 31.90 (1,066.50) (60.80) - (235.00) (142.20) - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

1,450.00 (20,064.40) 540,320.70 (4,739.00) (2,361.60) (15.00) 749.70 (103.00) 24,110.80 (507.20) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - (16,882.80) 52,699.80 (2,839.60) (43.20) - 749.70 (103.00) 17,337.80 (507.20) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - 280.80 2.50 - - - - 10,000.00 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

1,450.00 (2,903.60) 319,732.20 (747.90) (2,318.40) - - (738.00) 435.00 - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- (278.00) 167,607.90 (1,154.00) - (15.00) - 738.00 (3,662.00) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  (14,811.60) (500.00) - 11,387.90 - (1,500.00) 24,968.80 52,170.70 (1,123.20) (7,026.10) 

 Торгууль  (14,811.60) (500.00) - 11,387.90 - (1,500.00) 24,968.80 52,170.70 (1,123.20) (7,026.10) 

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

(60.00) (2,357.40) 28.40 48,142.00 12,355.00 (92,274.20) 16,180.00 (0.10) 79,480.00 (98,297.70) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (60.00) (1,162.40) (270.80) 71.80 355.00 0.10 - 0.20 - (98,297.70) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - (0.10) 6.00 - - - (0.10) - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг ХХК 
Чингисийн 
хар алт ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ Илион 
Нэн Юань 

ХХК 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(60.00) (1,162.40) (270.70) 65.80 - 0.10 - 0.30 - (98,297.70) 

 Áóñàä  - - - - 355.00 - - - - - 

 2.2 Төлбөр  - (1,195.00) 299.20 48,070.20 12,000.00 (92,274.30) 16,180.00 (0.30) 79,480.00 - 

 Газрын төлбөр  - (1,195.00) 299.20 - - - - 0.30 - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - 12,000.00 0.20 18,232.00 (0.60) - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - 48,070.20 - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - (92,274.50) - - (520.00) - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - (2,052.00) - 80,000.00 - 

 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  - 504.00 - - - - - 1,000.00 54,540.00 - 

 Торгууль  - 504.00 - - - - - 1,000.00 54,540.00 - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 2,850.00 98,949.92 (4,767.40) 4,105.00 (173.00) 28,685.40 (17,066.00) 609,800.00 - 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (250.00) - (2,000.00) - - (12,100.00) - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

- (250.00) - (2,000.00) - - (12,100.00) - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

- 3,100.00 98,949.92 (2,767.40) 4,105.00 (173.00) 40,785.40 (17,066.00) 609,800.00 - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 2,000.00 1,000.00 - - 15,000.00 - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (9,528.00) - 

Аймаг,  Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 500.00 - 1,000.00 - - (180.00) - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-171 Б-172 Б-173 Б-174 Б-175 Б-176 Б-177 Б-178 Б-179 Б-180 

Цэвдэг ХХК 
Чингисийн 
хар алт ХХК 

Чинхуа МАК 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХК 

Шивээ овоо 
ХК 

Шижир алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Шинэ Илион 
Нэн Юань 

ХХК 

нийслэлд өгсөн  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 52,484.50 1,300.00 - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 3,100.00 (680.00) 1,432.60 4,105.00 4,527.00 264.00 (17,366.00) 14,708.00 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 2,707.40 (7,000.00) - (5,700.00) - - (6,900.00) - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 25,521.40 300.00 11,700.00 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 42,438.02 - - - - - 600,000.00 - 

 Нийт дүн  (24,491.30) (36,397.10) (2,160,743.66) 142,166.50 4,886.80 512,350.40 (179,676.80) 224,718.70 74,639.80 (870,220.90) 

 
 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ шивээ 
ХХК 

Шэйман ХХК Эжбалей ХХК 
Эй Пи И Экс 

Пи Ар Өү ХХК 
Эм Ар Си Эм 
Жи Эл ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти Ти 
ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

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

(222,937.50) 137,678.70 (248,959.10) 291,947.40 (20,481.30) 14,455.50 (281,145.60) (199,040.53) (238,412.70) 1,059,126.60 

1.1 Татвар, хураамж (223,647.30) (246.70) (245,075.90) 118.80 (20,459.10) 14,125.60 (230,795.85) (192,769.73) (9,268.70) 1,907,439.60 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   (57,742.80) - (1.00) - 9.90 - 2,131.70 - (6,565.70) (0.40) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                (23,776.00) (246.70) (8,258.70) - 13,796.90 - (59,794.60) - - 3,837,411.60 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (49,929.60) - (17,565.90) - (20,185.00) - (125,568.70) (0.10) - (4,208,968.50) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - - - - - - - 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - - - - - 1,559.80 - - 2,260,790.30 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

(775.50) - (63,958.20) - (14,080.90) 14,125.50 (6,597.50) (163,607.03) - 18,206.20 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

- - - - - - - (687.00) - - 

 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  

- - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ шивээ 
ХХК 

Шэйман ХХК Эжбалей ХХК 
Эй Пи И Экс 

Пи Ар Өү ХХК 
Эм Ар Си Эм 
Жи Эл ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти Ти 
ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

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 

(91,423.40) - (155,292.10) 118.80 - 0.10 (42,526.55) (28,475.60) (2,703.00) 0.40 

 1.2 Төлбөр  - 97,156.80 - 291,828.60 - - (52,769.40) - (229,144.00) (348,220.10) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - 10,000.00 - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- 97,156.80 - - - - (62,769.40) - - (348,057.80) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - 147,650.40 - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - 86,129.40 - - - - (44.30) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - 21,136.20 - - - - (229,028.20) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

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

- - - 36,912.60 - - - - (71.50) - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - (162.30) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

429.00 41,090.10 (3,883.20) - (22.20) 329.90 2,169.65 (8,270.80) - (513,147.90) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  (88.80) 635.00 (104.20) - (22.20) 220.60 (614.35) - - (614,616.30) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- 24,200.00 - - - - 3,325.00 42.00 - 112,864.00 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

(1,050.00) (104.80) (3,779.00) - - 63.10 302.00 (8,300.80) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

1,567.80 16,359.90 - - - 46.20 (843.00) (12.00) - (11,395.60) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ шивээ 
ХХК 

Шэйман ХХК Эжбалей ХХК 
Эй Пи И Экс 

Пи Ар Өү ХХК 
Эм Ар Си Эм 
Жи Эл ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти Ти 
ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  280.80 (321.50) - - - - 250.00 2,000.00 - 13,055.00 

 Торгууль  280.80 (321.50) - - - - 250.00 2,000.00 - 13,055.00 

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

(0.10) 12,317.60 (1,485.00) 50,205.10 - 41,739.85 1,228.14 - 62,896.50 287,357.30 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (0.10) - (1,485.00) 155.10 - 41,739.85 780.64 - 2.00 1,509.30 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

(0.10) - (1,485.00) 155.10 - - 780.64 - 2.00 (690.70) 

 Áóñàä  - - - - - 41,739.85 - - - 2,200.00 

 2.2 Төлбөр  - 12,317.60 - 50,050.00 - - 447.50 - 62,894.50 (2,758.00) 

 Газрын төлбөр  - - - - - - (52.50) - - (2,758.00) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - - - 500.00 - - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- 12,317.60 - 50,050.00 - - - - 62,894.50 - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - 288,606.00 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - 288,606.00 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-181 Б-182 Б-183 Б-184 Б-185 Б-186 Б-187 Б-188 Б-189 Б-190 

Шинэ шивээ 
ХХК 

Шэйман ХХК Эжбалей ХХК 
Эй Пи И Экс 

Пи Ар Өү ХХК 
Эм Ар Си Эм 
Жи Эл ХХК 

Эм Пи Эйч 
Си Эл ХХК 

Эм Си Ти Ти 
ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  140,432.00 41.10 - 53,114.00 600.00 19,000.00 24,950.00 1,100.00 (55,951.50) 1,612,486.00 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  9,892.00 41.10 - 32,864.00 600.00 19,000.00 6,500.00 350.00 - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

9,892.00 41.10 - 32,864.00 600.00 19,000.00 6,500.00 350.00 - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

130,540.00 - - 20,250.00 - - 18,450.00 750.00 (55,951.50) 1,612,486.00 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 20,250.00 - - - - 6,990.50 36,175.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 1,140.00 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 20,450.00 - (61,046.00) 4,752.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  30,000.00 - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  68,540.00 - - - - - (2,000.00) 1,250.00 (1,000.00) (160,350.00) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - (500.00) (896.00) 1,716,234.00 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  32,000.00 - - - - - - - - 14,535.00 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (82,505.60) 150,037.40 (250,444.10) 395,266.50 (19,881.30) 75,195.35 (254,967.46) (197,940.53) (231,467.70) 2,958,969.90 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-191 Б-192 Б-193 Б-194 Б-195 Б-196 Б-197 Б-198 Б-199 Б-200 Нийт 

Эрвэн хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ 
жас ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХК 

Эрдэнэс 
таван толгой 

ХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 
Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХК 

Эф Эм Ай 
ХХК 

Ээрмэл ХХК   

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

396,684.50 (5,694.70) (648,195.90) 39,700,295.10 (2,554,674.90) (46,989.30) (844,650.10) (4,744.60) (136,879.70) (249,703.80) (497,435,963.19) 

1.1 Татвар, хураамж 396,684.50 (5,699.70) (604,256.10) 39,394,513.00 (2,545,715.90) (48,268.50) (906,210.20) (2,428.20) (134,529.70) (246,351.60) (542,597,218.99) 

 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   296,179.40 (1.00) - 39,721,438.80 (0.10) - 26,344.70 (1.00) (230.00) (33,577.70) (78,049,282.60) 

 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                8,547.10 - - - 17,311,677.00 8,265.70 170,821.20 (1,042.70) 51,654.50 (5,743.50) (112,099,345.15) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  46,625.40 - - - (17,543,338.80) (42,669.30) (879,187.30) (2,189.70) - (203,532.10) (222,394,474.90) 

 Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан 
òàòâàð   

- - - - (923,635.60) (3,330.00) - - - - (10,906,749.30) 

 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   - - - - (54,059.80) - - - - - (2,133,198.80) 

 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон 
нэмэлт төлбөр  

- - - (2.10) (1,370,370.80) - 11,354.60 842.90 - - (123,105,212.42) 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

37,357.60 (5,698.70) (419,607.60) 27,942.20 32,473.10 (446.80) 4,998.60 (37.70) (185,954.20) (45.00) 19,226,862.15 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

- - - - - - - - - - (1,191,982.80) 

 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 

7,975.00 - (184,648.50) (354,865.90) 1,539.10 (10,088.10) (240,542.00) - - (3,453.30) (11,943,835.17) 

 1.2 Төлбөр  - 5.00 (11.80) (280.80) - 388.10 62,589.70 - - (17.00) (15,326,201.00) 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

- - - - - - 62,589.70 - - - (306,573.80) 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - (280.80) - - - - - - (3,737,282.58) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 287,534.50 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - - 
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Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-191 Б-192 Б-193 Б-194 Б-195 Б-196 Б-197 Б-198 Б-199 Б-200 Нийт 

Эрвэн хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ 
жас ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХК 

Эрдэнэс 
таван толгой 

ХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 
Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХК 

Эф Эм Ай 
ХХК 

Ээрмэл ХХК   

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - (284,174.50) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - (491,486.62) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - 249,070.00 

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

- - - - - - - - - - (157,432.50) 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - 5.00 (11.80) - - 388.10 - - - (17.00) (10,885,855.50) 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  

- - (28,700.00) 306,062.90 (8,959.00) 891.10 (1,029.60) (2,316.40) (2,350.00) (3,335.20) (9,297,228.96) 

 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  - - - 334,079.90 (1,050.00) 890.80 (1,029.60) (16.40) - (185.20) (11,612,415.09) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - 140.40 - - - - 480,158.25 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - (28,700.00) (28,000.00) - (140.10) - (2,300.00) (2,350.00) (3,150.00) 893,880.29 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- - - (17.00) (7,909.00) - - - - - 941,147.59 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - (15,228.00) - - - - - - - (41,928.10) 

 Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  - - (15,228.00) - - - - - - - (41,928.10) 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - (54,590,677.70) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - (53,885,525.10) 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - (705,152.60) 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - - - 124,417,291.56 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 124,417,291.56 

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

1,451.30 428.90 (736.10) 423.20 14,392,638.40 2.00 88,037.70 4,033.30 (917.00) (26,213.80) 33,060,962.69 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  848.50 (40.00) (736.10) - 10,730,054.00 2.00 34,457.70 1,119.30 - (26,213.80) 21,726,128.13 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - 31,946.90 - - (26,046.80) (253,023.50) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

848.50 (40.00) (736.10) - (60.00) 2.00 2,482.80 1,119.30 - (167.00) (273,564.25) 

 Áóñàä  - - - - 10,730,114.00 - 28.00 - - - 22,252,715.88 

 2.2 Төлбөр  602.80 468.90 - 423.20 3,662,584.40 - 53,580.00 2,914.00 (917.00) - 11,042,763.56 

 Газрын төлбөр  602.80 - - 439.20 2,015,007.10 - 42,845.90 1,914.00 (917.00) - 1,960,195.61 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 468.90 - (16.00) 136,000.00 - 10,734.10 1,000.00 - - (29,209.95) 
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Хавсралт Ф-/В/–Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Б-191 Б-192 Б-193 Б-194 Б-195 Б-196 Б-197 Б-198 Б-199 Б-200 Нийт 

Эрвэн хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ 
жас ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХК 

Эрдэнэс 
таван толгой 

ХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 
Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХК 

Эф Эм Ай 
ХХК 

Ээрмэл ХХК   

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 48,232.20 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - 45,576.70 

 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

- - - - 1,511,577.30 - - - - - 8,568,398.20 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 446,870.80 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 2,700.00 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - - 292,071.00 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 322,143.80 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - - (30,072.80) 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - (32,801,558.00) 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - (32,801,558.00) 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 205,366.60 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 205,366.60 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  14,000.00 21,546.50 (5,595.00) 4,755.00 886,390.30 20,500.00 21,210.00 - (300.00) - 19,343,247.83 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,000.00 2,601.50 (5,175.00) 5,175.00 132,800.00 - 5,798.00 - (200.00) - 675,812.66 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

1,000.00 2,601.50 (5,175.00) 5,175.00 132,800.00 - 5,798.00 - (200.00) - 675,812.66 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

13,000.00 18,945.00 (420.00) (420.00) 753,590.30 20,500.00 15,412.00 - (100.00) - 18,667,435.17 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 60,050.00 - - 638,740.30 - - - - - 9,841,567.20 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 441,123.44 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 97,150.00 (26,000.00) - - - - 1,182,495.72 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - 14,432.00 - - - 3,600,684.70 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  13,000.00 (19,000.00) (420.00) (420.00) 17,700.00 46,500.00 980.00 - (100.00) - (1,575,610.19) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - (22,105.00) - - - - - - - - 3,910,227.64 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 221,444.30 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 1,045,502.36 

 Нийт дүн  412,135.80 16,280.70 (654,527.00) 39,705,473.30 12,724,353.80 (26,487.30) (735,402.40) (711.30) (138,096.70) (275,917.60) (477,627,944.07) 
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Хавсралт Х – Уулзан, ярилцсан хүмүүс 

 

 
 

Хавсралт Ф- Уулзан, яриллцсан хүмүүс

Àóдèòûí ÿâцàд дàðààõ íýð á¿õèé õ¿м¿¿сòýé óóëзàæ ÿðèëцсàí áîëíî.

Уулзсан 

хүмүүсийн нэрс
Аль яам, агентлаг, компани Албан тушаал Уулзсан огноо

Д. Эíõòóÿà Òàòâàðûí еðөíõèé ãàзàð 
Эðдýс áàÿëàãèéí òàòâàðûí 

õýëòсèéí мýðãýæèëòýí
2012.10.11

Хàòàíáààòàð ÀМГ Мýðãýæèëòýí 2012.10.15

М.Уðàíò¿ëõ¿¿ð МХЕГ Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.24

Иòãýëмàà МБСГàзàð Мýðãýæèëòýí 2012.10.25

Àëòàíõóÿã Мàðкî пîëî ХХК Г¿éцýòãýõ зàõèðàë 2012.10.03

Нàðàíòóíãàëàã Мàðкî пîëî ХХК Еðөíõèé íÿ-áî 2012.10.03

Бàòмàãíàé Мîíдóëààí òðеéд ХХК Àõëàõ íÿ-áî 2012.09.14

Бîëîðмàà Пеòðî ÷àéíà дà÷èí òàмсàã ХХК Еðөíõèé íÿ-áî 2012.10.18

Ц.Дàðàмс¿ðýí Мîí àæíàé ХХК Еðөíõèé зàõèðàë 2012.08.16

Г.Цýðýíцîãò Òààц мөðөí ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.28

С.Дàâààс¿ðýí Оð÷ëîí îðд ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.17

Уðàí÷èмýã Àëòàí дîðíîд мîíãîë ХХК Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.19

Жàðãàëсàéõàí Àíдûí òýм¿¿ëýë ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.05

Дýëãýðмàà Бîëд òөмөð еðөө ãîë ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.12

Лõàãâàæàâ Бýðõ-Уóë ХХК Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.08.24

Мөíõцýцýã Дóí-Эðдýíý ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.08.28

Эíõòóÿà Жè Кеé Эм Кеé ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.03

Бîëîðмàà Жè Эíд Юó Гîëд ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.06

Бóðмàà Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèà ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.10

Л. Бàòàà Àëòàéõàíãàéá¿ðд ХХК Еðөíõèé зàõèðàë 2012.09.20

Àëòàíзóë Бàÿíòýãш èмпекс ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.25

С. Уðàí÷èмýã Лóò÷óëóó ХХК Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.26

Ц. Цýðýíдîðæ Жем èíòеðíеéшíë ХХК Сàíõ¿¿ãèéí àëáàíû дàðãà 2012.10.16

Цýðýíдîëãîð Иõ мîíãîë мàéíèíã ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.10.09

П¿ðýâс¿ðýí Мîíãîëðîсцâеòмеò ХХК Àõëàõ íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.08.26

Цýцýãдýëãýð Шèæèð òàëсò ХХК Сàíõ¿¿, àæ àõóé ýðõýëсýí зàõèðàë 2012.08.26

Мөíõòөð МЕС ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.05

Гàíòóÿà Жîòîéí áàæóóíà ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.18

Пóшкèí Мîíãîë Чеõ меòàë ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.08.14

Бóмàà Шèæèð-Àëò ХХК Ресепшí 2012.08.15

Гàíòóÿà Жîòîéí áàæóóíà ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.20

Д. Мөíõцýцýã Шàí Лóí ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.21

Оюóíцýцýã Эс Бè Эф ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.26

Гàíòөмөð Эðдýíý Жàс ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.19

Хàíдс¿ðýí Х¿сëýмæ ХХК Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.11

М.Оюóíцýцýã Шèíý шèâýý ХХК Нÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.12

Ò.Нàéдàí Шèíý шèâýý ХХК Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.09.12

Ч.Чàíдцàëдóëàм Эí Пè Àé ХХК Еðөíõèé íÿãòëàí áîдîã÷ 2012.08.31
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Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Ний

т 

тоо

Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ MV-015478 15478 Àð íàéмãàíû дýýд õýсýã 70.87           Òөâ Çààмàð 2644495

    ÒÇ MV-015479 15479 Àð íàéмãàíû дîîд õýсýã 168.15          Òөâ Çààмàð 2644495

    ÒÇ MV-015480 15480 Àð íàéмãàíû õөíдèéí дýýд õýсýã 15.00           Òөâ Çààмàð 2644495

    ÒÇ MV-000211 211 Бàÿíãîëûí õөíдèéí Ç¿¿íшàíд, Сàëò 15.89           Òөâ Çààмàð 2040239

    ÒÇ MV-004910 4910 Уëààí шèâýðòèéí àм 860.45          Òөâ Çààмàð 2040239

    ÒÇ MV-017100 17100 Уëààí шèâýðòèéí àм 28.44           Òөâ Çààмàð 2040239

3     ÒÇ Àâдðàíòõàéðõàí 1 MV-005485 5485 Àâдðàíò 30.93           Òөâ Л¿í 2683857

4     ÒÇ Àâзàãàíàëàéõ 1 MV-014416 14416 Àâзàãà õàéðõàí 7.26             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 4488954

5     ÒÇ Àãèòõàíãàé 1 MV-013028 13028 Àð өëò 314.16          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 2597977

6     ÒÇ Àãммàéíèíã 1 MV-014917 14917 Òîðîмõîí 6,470.02       Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5176727

7     ÒÇ Àдèë-О÷ 1 MV-006399 6399 Хөòөë ó с-2 43.06           Дó íдãîâь Өëзèéò 2707969

8     ÒÇ Àдó ó í÷ó ëó ó í 1 MV-001389 1389 Àдó ó í ÷ó ëó ó 92.01           Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 2011239

9     ÒÇ Àзàðãûí ãîë ÷îíîò 1 MV-013927 13927 Цàãààí æàëãà 407.55          Бó ëãàí Òýшèã 5097517

10     ÒÇ Àзèéí ýðдýíý 1 MV-000224 224 Шîõîé цàãààí áó ëàã 6.95             Òөâ Эðдýíý 2073714

11     ÒÇ Àé Эс Òè кîíсòðàкшí 1 MV-004320 4320 Бàÿíõîшó ó 8.15             Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2766272

12     ÒÇ Àé Эф сîîíс 1 MV-001903 1903 Çó ó í мîдíû ýëс 11.48           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2741288

13     ÒÇ Àéâàîðó 1 MV-015030 15030 Х¿ðýí-1 323.41          Дîðíîãîâь Àéðàã 5234522

14     ÒÇ Àéâó ó íòýс 1 MV-002247 2247 Гó òàé 286.32          Хýíòèé Бàòшèðýýò 5093902

15     ÒÇ Àéðàã-Иíдмèí 1 MV-016936 16936 Хàð ÿмààò 89.65           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5234751

16     ÒÇ Àëàãòàéцýцýí 1 MV-011941 11941 Уõàà áýë 144.81          Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2872544

17     ÒÇ Àëàãòýâш 1 MV-016971 16971 Хөâã¿¿í 13,382.85     Өмíөãîâь Нîёí 5161312

18     ÒÇ Àëëÿíсãîëд 1 MV-011940 11940 Цàãààí ãîзãîð 294.47          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5006201

19     ÒÇ MV-002391 2391 Хîшó ó  ó ó ëûí ó ó ðõàéí дýýд 153.04          Òөâ Сýðãýëýí 5153379

20     ÒÇ MV-002392 2392 Хîшó ó  ó ó ëûí ó ó ðõàéí дîîд õýсýã 201.83          Òөâ Сýðãýëýí 5153379

21     ÒÇ Àëòàéãîëд 1 MV-012470 12470 Àð ÷ó ëó ó ò-1 176.26          Àðõàíãàé Цýíõýð 2877694

    ÒÇ MV-012721 12721 Бàðó ó í мó õàð àм 103.80          Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 2761165

    ÒÇ MV-014548 14548 Б¿д¿¿íèé ãîë 636.68          Сýëýíãý Х¿дýð 2761165

    ÒÇ MV-014759 14759 Ç¿¿í мó õàð 107.07          Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 2761165

    ÒÇ MV-014760 14760 Мó õàðûí àм 56.74           Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 2761165

23     ÒÇ ÀЛÒÀЙНГЯНÒ 1 MV-012959 12959 Бàðó ó í õîíõîð 1,181.16       Уëààíáààòàð Бàãàíó ó ð 5155053

    ÒÇ MV-013527 13527 Òàÿí íó ó ð 44.71           Гîâь-Àëòàé Цýýë 5095549

    ÒÇ MV-015377 15377 Òàÿííó ó ð-1 123.82          Гîâь-Àëòàé Цýýë 5095549

25     ÒÇ Àëòàéõàíãàé á¿ðд 1 MV-006505 6505 Сàéõàí ãîë 473.05          Хýíòèé Бàòшèðýýò, Өмíөдýëãýð 5029953

26     ÒÇ Àëòàí шàãàé ãðó пп 1 MV-000169 169 Дó íд өëөíò 12.77           Сýëýíãý Еðөө 2692562

27     ÒÇ Àëòàí ýëс 1 MV-000811 811 Сàëõèò 23.68           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2638266

28     ÒÇ Àëòàí ýðдýíèéí îðд 1 MV-016937 16937 Цýíõýðмàíдàë-1 426.31          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5317312

29     ÒÇ Àëòàí ýðдýíý ãàзàð 1 MV-015582 15582 Бàãà Àðãàëàíò 1,459.05       Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5311918

30     ÒÇ Àëòàí-Àó ðàã кîíсòðàкшí 1 MV-013784 13784 Гèш¿¿íèé àм 51.41           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5181836

31     ÒÇ Àëòàíáàðãà 1 MV-014906 14906 Цàãààí Оâîî 26.79           Дîðíîãîâь Àéðàã 5259673

32     ÒÇ Àëòàíãîë ýкспëîðýéшí 1 MV-008863 8863 Àð òàмсàã-1-1 1,253.42       Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2784165

    ÒÇ MV-000323 323 Òó ó ëûí пîëèãîíû з¿¿í дýíæ 37.19           Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000129 129 Àð íàéмãàí õөíдèé дîîд õýсýã 103.76          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000181 181 Òó ó ë ãîëûí з¿¿í дýíæèéí 1-3 7.12             Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2112868

    ÒÇ MV-000200 200 Бàðó ó í шàíд 22.65           Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000213 213 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 34.43           Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000005 5 Бàÿíãîëûí дýíæ 108.60          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000447 447 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 8.96             Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000704 704 Òó ó ë ãîëûí дýíæ 387.48          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000782 782 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 24.03           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2112868

    ÒÇ MV-000290 290 Бàÿíãîëûí ãîëьдðîë 518.70          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-000296 296 Хàéëààсò 487.87          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-001134 1134 Хàшààò 125.26          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-001410 1410 Өëзèéò òýýë 2,672.07       Àðõàíãàé Цýíõýð 2112868

    ÒÇ MV-004411 4411 Àð íàéмãàí 451.71          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-003803 3803 Хàëзàíãèéí àм 115.94          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-004174 4174 Өëèéí ãîëûí àдàã 539.59          Àðõàíãàé Цýíõýð 2112868

    ÒÇ MV-004412 4412 Àð íàéмãàí 530.12          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-005778 5778 Òó ó ëûíáàðó ó í дýíæ 64.04           Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-004839 4839 Хàí-Уó ë 55.89           Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2112868

    ÒÇ MV-005092 5092 Бàÿí-Оâîîò ó ó ë 37.16           Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-004780 4780 Бîдîíòûí àм 763.76          Àðõàíãàé Цýíõýð 2112868

    ÒÇ MV-004822 4822 Г¿¿òèéí àм 114.46          Àðõàíãàé Цýíõýð 2112868

    ÒÇ MV-005028 5028 Àð íàéмãàíû дó íд õýсýã 1,252.60       Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-005961 5961 Òó ó ëûí áàðó ó í дýíæ 24.44           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-010431 10431 Òîõîéðîë-88 41.55           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-012004 12004 Өëèéí ãîë-1 1,500.51       Àðõàíãàé Цýíõýð 2112868

    ÒÇ MV-012439 12439 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 149.80          Òөâ Çààмàð 2112868

    ÒÇ MV-013786 13786 Сөөã 9.37             Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2112868

    ÒÇ MV-013787 13787 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 47.74           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2112868

34     ÒÇ Àëòàíòàõь 1 MV-016791 16791 Бîð-Оâîî 1,452.43       Дó íдãîâь Сàéõàí-Оâîî 2860708

35     ÒÇ Àëòàíõөíдèé 1 MV-014686 14686 Хó ó ðàé 46.87           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2662213

36     ÒÇ Àëòàíõó í÷èð 1 MV-013948 13948 Шîõîéò 98.62           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2862522

37     ÒÇ Àм Tà Ò¿ 1 MV-004136 4136 Àðàëòõó дàã 26.85           Дîðíîд Чîéáàëсàí 2633086

38     ÒÇ Àмèðëàíãó é-¯æèí 1 MV-015100 15100 Нàðсûí-Хөíдëөí 404.98          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 5111676

39     ÒÇ Àíдсө¿ðâýé 1 MV-016906 16906 Хîîëòûí дàâàà 255.26          Òөâ Сýðãýëýí 5244501

40     ÒÇ Àíдûí èë÷ 1 MV-012307 12307 Хөõòèé íó ðó ó -2 36.46           С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5051118

41     ÒÇ Àíдûí òýм¿¿ëýë 1 MV-012717 12717 Гó ÷èí-сàéð 349.40          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5205581

42     ÒÇ Àíèàíðесîðсèз 1 MV-016836 16836 Хөâèéí õàð 6,041.03       Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2874229

    ÒÇ MV-000388 388 Хàðãàíàò 62.86           Сýëýíãý Еðөө 2587815

    ÒÇ MV-009397 9397 Хàðãàíàò-3 74.42           Сýëýíãý Еðөө 2587815

44     ÒÇ Àíкàíã шèíшèí 1 MV-010508 10508 Хàдàãòàéí õөíдèé 257.17          Хýíòèé Жàðãàëòõààí, Цýíõýðмàíдàë5275989

45     ÒÇ Àíîдáàíк 1 MV-005147 5147 Нýðã¿é õөíдèé 293.27          Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 2579235

46     ÒÇ Àíîмà 1 MV-013507 13507 Бàÿí òàë 1,228.22       Òөâ , УëààíáààòàðЭðдýíý, Нàëàéõ 2056763

47     ÒÇ Àíòðàцèò 1 MV-004773 4773 Гàëò 38.24           Òөâ Çààмàð 2711818

    ÒÇ MV-009515 9515 Ç¿¿í цàãààí õîшó ó -1 210.84          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2863847

    ÒÇ MV-009516 9516 Гýдãýð õàíãàé 91.16           Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2863847

49     ÒÇ Àðâèæèõкàð 1 MV-015310 15310 Бàÿí ó ó ë 30.58           Òөâ , УëààíáààòàðСýðãýëýí, Нàëàéõ 2817039

50     ÒÇ Àðâèæèõмàíдàë 1 MV-015590 15590 Ю¿дýã 673.41          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 4247949

51     ÒÇ Àðâèíæîíш 1 MV-016709 16709 Мөðãөцөã-2 31.97           Дîðíîд Чîéáàëсàí 5201896

52     ÒÇ Àðâèíõàд 1 MV-014125 14125 ¯íýãò 73.74           Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 2683083

53     ÒÇ Àðèó í-Өðíөõ 1 MV-009978 9978 Бàðó ó í-Уðò 41.75           Òөâ Сýðãýëýí 2816555

54     ÒÇ Àðèó íõàéðõàí 1 MV-016877 16877 Мөíãөí-Уó ë 27.09           Бó ëãàí Хèшèã-Өíдөð 2007916

55     ÒÇ Àсãàò-Эðдýíý 1 MV-016921 16921 Уëààí ó ó ë 25.11           Òөâ Çààмàð 5266386

    ÒÇ MV-000362 362 Өëòèéí á¿ëýã 730.51          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5056721

    ÒÇ MV-007104 7104 Мîд мàõàð 184.10          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5056721

    ÒÇ MV-016700 16700 Өâөð á¿ðýãòýé 148.45          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5056721

57     ÒÇ À÷мàíдàë 1 MV-001251 1251 Бýëõ 23.31           Уëààíáààòàð С¿õáààòàð 2586371

58     ÒÇ ÀШБ 1 MV-006784 6784 Бàðæèí 172.07          Òөâ Çààмàð 2555409

    ÒÇ MV-001371 1371 Нàðèéíèé òàë 1,444.06       Òөâ , УëààíáààòàðБàÿíдýëãýð, Бàãàíó ó ð 2008572

    ÒÇ MV-013630 13630 Нàðèéíèé òàë 12.24           Уëààíáààòàð Бàãàíó ó ð 2008572

    ÒÇ MV-013631 13631 Нàðèéíèé òàë 2,140.81       Òөâ , УëààíáààòàðБàÿíдýëãýð, Бàãàíó ó ð 2008572
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Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Ний

т 

тоо

Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

60     ÒÇ Бàãàòàÿí 1 MV-000150 150 Хàâ÷ó ó 91.44           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2099551

61     ÒÇ Бàдàмëàõ-О÷èð 1 MV-000369 369 Бó мáàòûí áó ëàã á¿ëýã 371.82          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5149843

62     ÒÇ Бàдмààðàãõàш 1 MV-016679 16679 Сàéí õөөâөð 755.55          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5215919

    ÒÇ MV-013330 13330 Бàãà íîёí 43.63           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2640635

    ÒÇ MV-013331 13331 Х¿éòíèé ãîë 52.66           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2640635

64     ÒÇ Бàò-Àдàð 1 MV-010489 10489 Цàãààí õөíдèé 30.95           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2844923

65     ÒÇ Бàò-Àëò òөâ 1 MV-001668 1668 Бàÿíãîë 55.27           Òөâ Çààмàð 2574233

66     ÒÇ Бàòáýõ пýèíò 1 MV-015027 15027 Бөõөã õөíдèé 26.75           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5296641

67     ÒÇ Бàòãîâь 1 MV-002907 2907 Бîð òîëãîé 26.64           Сýëýíãý Оðõîí 2738961

68     ÒÇ Бàòòөð ãýðýë 1 MV-013869 13869 Бîã ó ó ë 223.31          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5168317

69     ÒÇ Бàòòðèпеë 1 MV-012508 12508 Бөõөã ãîë-1 30.87           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5141907

    ÒÇ MV-003613 3613 Сîíãèíû ãîë 55.92           Сýëýíãý Еðөө 2861429

    ÒÇ MV-015288 15288 Бó ðõàíòûí áó ëàã 282.43          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2861429

    ÒÇ MV-016859 16859 Шàíд áó ëàã-1 193.51          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2861429

    ÒÇ MV-013972 13972 Çó ó í мîд-1 34.48           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2071495

    ÒÇ MV-013506 13506 Гèш¿¿íèé àм 207.57          Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2071495

72     ÒÇ Бàÿëàãáîãд 1 MV-010219 10219 Цàâ  ó ó ë 243.22          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð, Бó ó цàãààí 3122212

    ÒÇ MV-009049 9049 Мîãîéí ãîë 106.72          Сýëýíãý Еðөө 2774534

    ÒÇ MV-015108 15108 Бàãà Нîёí 91.22           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2774534

    ÒÇ MV-005294 5294 Бàðó ó í á¿с 28.22           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2874482

    ÒÇ MV-013378 13378 Бó ëãàí ó ó ë 24.74           Хýíòèé Хýðëýí 2874482

75     ÒÇ Бàÿëàã-Оðд 1 MV-000222 222 Өâөð÷ó ëó ó ò 71.95           Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2007126

76     ÒÇ Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí 1 MV-013409 13409 Бàÿí àéðàã 6,100.29       Çàâõàí Дөðâөëæèí 2708701

77     ÒÇ Бàÿíæîíш 1 MV-008595 8595 Чó ëó ó òûí з¿¿í сàëàà 89.30           Òөâ Бàÿíцàãààí 2696304

78     ÒÇ Бàÿíмîдîò ó ó ë 1 MV-003059 3059 Бàÿíмîд 766.24          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5068762

79     ÒÇ Бàÿíí¿¿ðãýсòýé 1 MV-013276 13276 Хàð ÷ó ëó ó ò 202.63          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5113342

80     ÒÇ Бàÿíс¿мáýð Бîãд 1 MV-011914 11914 Гèш¿¿íèé àм 42.42           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 5065844

    ÒÇ MV-003389 3389 Хàæó ó  ó ëààí 32.99           Хýíòèé Дàðõàí 2609436

    ÒÇ MV-006454 6454 Хàéðõàí ÷ó ëó ó 25.35           Хýíòèé Дàðõàí 2609436

    ÒÇ MV-012203 12203 Хàæó ó -Уëààí 29.18           Хýíòèé Дàðõàí 2609436

    ÒÇ MV-016879 16879 Хàæó ó  ó ëààí 35.66           Хýíòèé Дàðõàí 2609436

82     ÒÇ Бàÿíòýýã 1 MV-000367 367 Бàÿíòýýã 581.74          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2014491

83     ÒÇ Бàÿí-Уó дàм òàë 1 MV-015535 15535 Гàíзàãàò 41.50           Дîðíîд Бó ëãàí 5102316

84     ÒÇ Бàÿíцýã¿¿д 1 MV-015634 15634 С¿¿æèéí àм 53.78           Сýëýíãý Мàíдàë 2736527

    ÒÇ MV-000136 136 Сàëõèò 51.47           Хýíòèé Нîðîâëèí 2551764

    ÒÇ MV-001438 1438 Сàëõèò-Уó ë 25.21           Хýíòèé Нîðîâëèí 2551764

86     ÒÇ Бàÿí-Эð÷ 1 MV-011123 11123 Өâөð áàÿí 88.46           С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5023998

    ÒÇ MV-011510 11510 Эëãýí áó ëàã 87.04           Òөâ Бàÿí 2061899

    ÒÇ MV-016825 16825 Òàâàíòîëãîé 77.12           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2061899

88     ÒÇ Бè Бè ýíд Эс 1 MV-000171 171 Бó ó ðàëûí àëòíû шîðîîí îðд 20.04           Сýëýíãý Еðөө 2550075

    ÒÇ MV-005784 5784 Өâөðшàð õөòөë 81.32           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2545578

    ÒÇ MV-005211 5211 Òàðâàãàòàé 45.06           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2545578

    ÒÇ MV-015331 15331 Àâдàðòîëãîé 557.33          Дîðíîд Чó ëó ó íõîðîîò 2657449

    ÒÇ MV-015635 15635 Нîмò 1,859.20       Дîðíîд Дàшáàëáàð 2657449

91     ÒÇ Бèã мîãó ë кîó ë ýíд ýíеðæè 1 MV-007944 7944 Хàð òýâш 55.66           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5369223

92     ÒÇ БИЛГ¯¯НÒРЕЙД 1 MV-012048 12048 Хàðàà 31.51           Дàðõàí-Уó ë, СýëýíãýДàðõàí, Сàéõàí 2088967

93     ÒÇ Бèë¿¿òмàéíèíã 1 MV-010224 10224 Еã¿зýð 79.80           С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5211956

94     ÒÇ Бèëýãòáè÷ýý 1 MV-013282 13282 Гèш¿¿íèé àм-3 59.14           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5094208

95     ÒÇ Бèëýãòзó ðâàс 1 MV-013403 13403 Çýсò 90.12           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5111668

96     ÒÇ Бèëýãòõàéðõàí ó ó ë 1 MV-014911 14911 ¯íсò õó дàã 1,637.63       Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Өëзèéò 5376467

97     ÒÇ Бèëýãõөòөë 1 MV-013263 13263 Бèëýã õөòөë 14.21           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5106478

98     ÒÇ БММЖ 1 MV-016707 16707 Нàëàéõ-1 108.14          Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5097428

99     ÒÇ Бîãдàõîëдèíã 1 MV-014382 14382 Эëсò-Хàéðõàí 32.12           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2613239

100     ÒÇ Бîëдòөмөð еðөө ãîë 1 MV-008888 8888 Бàÿíãîë 1,405.41       Сýëýíãý Еðөө 2855119

    ÒÇ MV-004478 4478 Òàсàðõàé дýë 36.31           Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5095638

    ÒÇ MV-011919 11919 Òàсàðõàé дýë 72.63           Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5095638

102     ÒÇ Бîëîðæîíш 1 MV-011820 11820 Ç¿¿í Àðãàòàé 33.49           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2830701

103     ÒÇ Бîëîðш¿ð 1 MV-016658 16658 Хó æèðò 345.46          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 5199174

104     ÒÇ Бîðæãîíû òàë 1 MV-011875 11875 Бó ãàò 29.34           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2778378

105     ÒÇ Бîðæèãò 1 MV-012118 12118 Хýц¿¿ цàâ 229.94          Өâөðõàíãàé Òөãðөã 2603365

    ÒÇ MV-000198 198 Бîðîî 1,398.55       Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 2094533

    ÒÇ MV-000238 238 Иõ дàшèð 40.64           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2094533

    ÒÇ MV-001960 1960 Бîðîîãèéí 588.18          Сýëýíãý Бàÿíãîë 2094533

    ÒÇ MV-001970 1970 Бîðîîãèéí 642.64          Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 2094533

    ÒÇ MV-011761 11761 Иõ дàшèð 79.43           Сýëýíãý Мàíдàë 2094533

    ÒÇ MV-012039 12039 Иõ мàíдàë 910.57          Сýëýíãý Мàíдàë 2094533

    ÒÇ MV-015285 15285 Өíæèí ó ó ë 2,788.03       Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бîðíó ó ð 2094533

107     ÒÇ Бîð-Өíдөð ó ó ë 1 MV-012619 12619 Хàâòãàé-1 43.47           Хýíòèé Бàòíîðîâ 5025397

108     ÒÇ Бîссòîí-Иíòеðíýшíë 1 MV-016818 16818 Хàæó ó  ó ëààí 44.62           Хýíòèé Дàðõàí 2665093

109     ÒÇ Бөõөã ò¿ðãýí 1 MV-009464 9464 Бөõөãèéí õөíдèé-1 33.75           Òөâ Àëòàíáó ëàã 2822601

110     ÒÇ Бөõөãõөðс 1 MV-014837 14837 Хөшөөò-1 18.14           Сýëýíãý Еðөө 5271215

    ÒÇ MV-010457 10457 Н¿¿ðýíò 32.17           Уëààíáààòàð Бàãàíó ó ð 2593009

    ÒÇ MV-011893 11893 Бөõөãèéí ãîëûí àдàã-1 104.45          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2593009

112     ÒÇ Бðîàд 1 MV-014840 14840 Гàшó ó í îâîî 37,354.93     Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5024323

    ÒÇ MV-010511 10511 Нó ðàã ó ó ë 1,189.19       Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 2878992

    ÒÇ MV-011382 11382 Бàÿíцàãààí 610.22          Òөâ Бàÿí÷àíдмàíь 2878992

114     ÒÇ БС Сàí÷èð 1 MV-015191 15191 Дààòàé 149.61          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2550873

115     ÒÇ БСОН 1 MV-009813 9813 Шîõîéí íó ðó ó 47.62           Сýëýíãý Оðõîí, Сàéõàí 2797836

116     ÒÇ БÒМГ 1 MV-016876 16876 Шàðãà 37.23           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5197376

117     ÒÇ Бó д-Иíâесò 1 MV-001137 1137 Уðд дýëýíãèéí дýíæ 114.11          Òөâ Çààмàð 2100754

118     ÒÇ Бó д-Уíдðàм 1 MV-016711 16711 Өëòèéí á¿ëýã 98.37           Өâөðõàíãàé Уÿíãà 3553779

119     ÒÇ Бó æãàð-Оðд 1 MV-015119 15119 Нýðã¿é òîëãîé 379.25          Дîðíîãîâь Àéðàã 5222443

120     ÒÇ Бó ë áó ë 1 MV-007045 7045 Хó ó ÷èí 8-ð ó ó ðõàé 24.11           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2090082

121     ÒÇ Бó ëãàí àéмãèéí õîðèõ 439-ð àíãè1 MV-009364 9364 Àéðàã ó ó ë 62.47           Бó ëãàí Оðõîí 9011706

    ÒÇ MV-009305 9305 Дó íд Гàëò 185.32          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 5091462

    ÒÇ MV-011909 11909 Àð õөшөөò 591.17          Бó ëãàí Òýшèã 5091462

123     ÒÇ Бó ëãàí-Иíâесò 1 MV-008207 8207 Хàðàà-1 28.65           Дàðõàí-Уó ë Оðõîí 2736381

124     ÒÇ Бó мàí-Оëз 1 MV-013500 13500 Хөөò 383.03          Дîðíîд Мàòàд 5108799

125     ÒÇ Бó м-Àðâàé-Иíâесò 1 MV-013119 13119 Цàãààíдàâàà-2 25.83           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ, С¿õáààòàð 2562219

    ÒÇ MV-001788 1788 Бàã õàéëààсòûí àмíû ýõ 166.08          Òөâ Çààмàð 2075652

    ÒÇ MV-000802 802 Бó мáàò 24.46           Òөâ Çààмàð 2075652

    ÒÇ MV-006531 6531 Бó мáàò 56 24.44           Òөâ Çààмàð 2075652

    ÒÇ MV-006532 6532 Бó мáàò 115 24.43           Òөâ Çààмàð 2075652

    ÒÇ MV-007868 7868 Бó мáàò-197 39.67           Òөâ Çààмàð 2075652

    ÒÇ MV-007869 7869 Бó мáàò-188 46.13           Òөâ Çààмàð 2075652

127     ÒÇ Бó мáàòûí ãîë 1 MV-003054 3054 Нîãîîí òîëãîé 13.13           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2542714

128     ÒÇ Бó ó ðàëсòîó í 1 MV-014312 14312 Бó мáàò-1 61.98           Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5111803

129     ÒÇ Бó ó ðàëûí àð áó ëàã 1 MV-014866 14866 Бөõөã õөíдèé-1 18.34           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5194199

130     ÒÇ Бó шó î-Уó ë 1 MV-014862 14862 Эмýíèé õ¿ðýí өíдөð 80.29           Дîðíîãîâь Àéðàã 5152518

    ÒÇ MV-006242 6242 Иíдýðò 65.15           Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 2003732

    ÒÇ MV-013904 13904 Хó ó ðàé сàëàà 334.13          Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 2003732
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Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт  

 
 

Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Ний

т 

тоо

Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ MV-006854 6854 Хýðсèéí ãîë 83.53           Сýëýíãý Х¿дýð 2019205

    ÒÇ MV-005874 5874 Уðò áó ëàã 94.01           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2019205

    ÒÇ MV-008553 8553 Нàðàíãèéí ãîë 62.65           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2019205

133     ÒÇ Б¿¿õ 1 MV-016839 16839 Бөõөã-3 59.59           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2088428

134     ÒÇ Бýðëýãмàéíèíã 1 MV-000435 435 Цàãààí òîõîé 493.52          Сýëýíãý Еðөө 5007127

135     ÒÇ Бýðõèéí íó ðàмò 1 MV-016867 16867 Б¿д¿¿í ó õàà 137.98          Бó ëãàí Дàшèí÷èëýí 5111145

    ÒÇ MV-000167 167 Òîõîé áó ëàã 218.81          Хýíòèé Нîðîâëèí 2643928

    ÒÇ MV-000166 166 Дýëãýðõààí 57.34           Хýíòèé Бàòíîðîâ 2643928

    ÒÇ MV-001913 1913 Òîõîé áó ëàã 115.19          Хýíòèé Нîðîâëèí 2643928

    ÒÇ MV-004590 4590 Чàíдãàí òàë 43.75           Хýíòèé Мөðөí 2643928

    ÒÇ MV-010194 10194 Иíãýíèé àм 143.46          Хýíòèé Бàòíîðîâ 2643928

    ÒÇ MV-010965 10965 Бàÿíõààí 38.71           Хýíòèé Хýðëýí 2643928

137     ÒÇ Бýðõýòòîëãîé 1 MV-013730 13730 Òàòàм-1 24.39           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 5116414

138     ÒÇ Бýðýíãðó пп 1 MV-010551 10551 Òөмөð òîëãîé 565.47          Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ, Цýíõýð 2063182

    ÒÇ MV-009772 9772 Òàмèðûí ãîë 407.91          Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ 2886219

    ÒÇ MV-011595 11595 Мөíãөí цýýæ 38.70           Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ 2886219

    ÒÇ MV-011619 11619 Өëзèéò-1 89.45           Àðõàíãàé Өëзèéò 2886219

140     ÒÇ Бýсò-Оðд 1 MV-008219 8219 Х¿ц òîëãîéí з¿¿í 114.68          Дîðíîãîâь Өðãөí 2825643

141     ÒÇ Бýцòðеéд 1 MV-011427 11427 Нàëàéõûí õýсýã 7.01             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2677121

142     ÒÇ Вýí÷өí 1 MV-006066 6066 Шîðãîîëæ-1 74.60           Сýëýíãý Х¿дýð 5250218

143     ÒÇ Гàзàð-Оðд 1 MV-016723 16723 Ç¿¿í òó ðó ó íû àм 69.26           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2694204

144     ÒÇ Гàзàðõýâëèé 1 MV-016891 16891 Бó ó ðò 143.17          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4247434

145     ÒÇ Гàíãàð-Иíâесò 1 MV-014441 14441 Бөõөãèéí õөíдèé 27.32           Òөâ Àëòàíáó ëàã 2095092

146     ÒÇ Гàíãàðõàш 1 MV-012687 12687 Цàõèð ó ó ë 80.12           Сýëýíãý Сàéõàí 5003105

147     ÒÇ Гàí-Иë÷ 1 MV-012401 12401 Хөөòèéí õîíõîð 65.46           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2544695

148     ÒÇ Гàíòèã-Уó ë 1 MV-013455 13455 Эëò õàéðãà 43.35           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2085844

    ÒÇ MV-003202 3202 Өëзèéò-1 118.60          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ MV-006703 6703 Хөõ Өíдөð 32.46           С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ MV-010664 10664 Өëзèéò-2 47.44           С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ MV-015169 15169 Өëзèéò-2 469.83          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ MV-000114 114 Бèë¿¿ò 127.21          Сýëýíãý Мàíдàë 2054701

    ÒÇ MV-003065 3065 Ç¿¿í сөдөò 757.91          Àðõàíãàé, ӨâөðõàíãàéЦýíõýð, Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-000825 825 Нàðсò 94.79           Сýëýíãý Мàíдàë 2054701

    ÒÇ MV-005484 5484 Х¿éòýí 149.56          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2054701

    ÒÇ MV-006689 6689 Бèë¿¿ò àм 856.39          Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-007453 7453 Цàãààí ÷ó ëó ó ò-2 97.55           Сýëýíãý Еðөө 2054701

    ÒÇ MV-007687 7687 Ç¿¿í сөдөò-1 1,146.36       Àðõàíãàé, ӨâөðõàíãàéЦýíõýð, Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-007688 7688 Ç¿¿í сөдөò-3 1,220.47       Àðõàíãàé, ӨâөðõàíãàéЦýíõýð, Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-007689 7689 Ç¿¿í сөдөò-2 284.31          Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-008478 8478 Ç¿¿í сөдөò-6 120.83          Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-008479 8479 Ç¿¿í сөдөò-5 588.21          Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-007690 7690 Ç¿¿í сөдөò-4 88.14           Àðõàíãàé, ӨâөðõàíãàéЦýíõýð, Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-009204 9204 Òààцûí ãîë-1 263.82          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2054701

    ÒÇ MV-009203 9203 Òààцûí ãîë 1,950.09       Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2054701

    ÒÇ MV-011025 11025 Шèðýý íó ðó ó 74.57           Дàðõàí-Уó ë, СýëýíãýДàðõàí, Сàéõàí 2054701

    ÒÇ MV-011916 11916 Бèë¿¿ò 783.74          Àðõàíãàé, ӨâөðõàíãàéЦýíõýð, Бàò-Өëзèé 2054701

    ÒÇ MV-011917 11917 Иõ òîéðó ó 624.07          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2054701

    ÒÇ MV-015608 15608 Гèш¿¿íèé àм-2 205.66          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2054701

151     ÒÇ ГБНБ 1 MV-008998 8998 Бàðó ó í зàõ цàã 259.11          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2615797

152     ÒÇ Геîãîó ëд 1 MV-015299 15299 Хàð ó ó ë 178.04          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 2885425

153     ÒÇ Геîпðî мîíãîë 1 MV-015632 15632 Хàðãàéò 162.54          Уâс Сàãèë 5185874

154     ÒÇ Геðмесãàõèó ð 1 MV-012414 12414 Бèë¿¿ò 104.76          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5209447

155     ÒÇ Гîàë òîàâàðд мàéíèíã 1 MV-010488 10488 Жîíшò òîëãîé 50.20           Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5530172

    ÒÇ MV-000905 905 Çýýãò 25.00           Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ MV-011965 11965 Шàð õîîëîé 256.56          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ MV-012728 12728 Хîíãîð 490.15          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ MV-014217 14217 Шàð õîîëîé 201.77          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2862468

157     ÒÇ Гîâьãеî 1 MV-010380 10380 Бàмáàðûí òàëáàé 29.42           Хýíòèé Гàëшàð 2004976

158     ÒÇ Гîâьмàíõàí 1 MV-001830 1830 Бàðó ó í шîõîéí õàæó ó 27.30           Òөâ Эðдýíý 2577992

159     ÒÇ Гîâьмàðàë 1 MV-016934 16934 Àëòàí òàë 245.52          Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5212448

160     ÒÇ Гîâьшîî 1 MV-010723 10723 Лîã 48.24           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5060338

161     ÒÇ Гîкáó ëãàí ó ó ë 1 MV-016855 16855 Бó ëãàí ó ó ë 92.87           Хýíòèé Хýðëýí 5236517

162     ÒÇ Гîëдеíпîãàдà 1 MV-015333 15333 Оюó ò îâîî 1,200.60       Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5111625

    ÒÇ MV-012085 12085 Мөíãөí өíдөð 231.01          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5060222

    ÒÇ MV-016821 16821 Бèë¿¿ò ó ó ë 2,616.90       С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5060222

164     ÒÇ Гîó ëдëàíд 1 MV-006502 6502 Мîãîéí ãîë 62.86           Сýëýíãý Еðөө 2668548

165     ÒÇ Гîó ëд-Опòèâеëë 1 MV-012395 12395 Хөë цàéдàм 84.77           Дîðíîд Мàòàд 5097215

166     ÒÇ Гө¿ëдýííýсò 1 MV-003274 3274 Дó мáàòûí ãîë 25.24           Бó ëãàí Оðõîí 4377443

167     ÒÇ Гðàâеëсòîó í 1 MV-013401 13401 Òàòàм-3 25.44           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5194512

168     ÒÇ Гðèéíсòеéшí 1 MV-011976 11976 Гèш¿¿íèé àм-4 51.40           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2650436

    ÒÇ MV-005648 5648 Шààзãàéí ãîзãîð 56.70           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2024594

    ÒÇ MV-012049 12049 Оâîîò 49.57           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2024594

170     ÒÇ Гó ðâàíзàм 1 MV-016861 16861 Бàíзàò õàéðõàí 2,657.94       Өмíөãîâь Нîёí 5026628

171     ÒÇ Гó ðâàíòàмãà 1 MV-000382 382 Өðòөíò, Нàðèéí æàëãà 40.71           Өâөðõàíãàé Ç¿¿íáàÿí-Уëààí 2091798

    ÒÇ MV-000231 231 Бó ó ðàë õàíãàé 73.79           Òөâ Сýðãýëýí 2086166

    ÒÇ MV-006606 6606 Хàíãàé-2 215.67          Òөâ Сýðãýëýí 2086166

    ÒÇ MV-015458 15458 Бó ó ðëûí õөíдèéí дýýд 156.22          Òөâ Сýðãýëýí 2086166

173     ÒÇ Гó ðâàí-Эâòýí 1 MV-012197 12197 Иõ áó ëàã 410.93          Бàÿíõîíãîð Çàã 2087472

174     ÒÇ Г¿íáèëýã ãîó ëд 1 MV-005707 5707 Хàðãàíà 45.60           Òөâ Бîðíó ó ð 5215757

175     ÒÇ Г¿íáèëýã îðд 1 MV-013297 13297 Дýðс¿¿ õó дàã 541.00          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 5402247

176     ÒÇ Г¿íáèëýã òðеéд 1 MV-000194 194 С¿æèãòýé 600.01          Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бîðíó ó ð 2765853

177     ÒÇ Г¿íæèéí дàâàà 1 MV-016754 16754 Шàâàðò 31.31           Àðõàíãàé Бó ëãàí, Эðдýíýáó ëãàí 5260744

178     ÒÇ Г¿ðýí 1 MV-016827 16827 Уõàà áýë-3 49.24           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2845458

179     ÒÇ Гýðýëò-Оðд 1 MV-007194 7194 Бàÿí-Уó ë-3 10.42           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2152924

180     ÒÇ Гýðýëòшèíý÷ëýë 1 MV-015584 15584 Гèш¿¿íèé àм 41.88           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5046483

181     ÒÇ Дàáëьмөíõ 1 MV-011758 11758 Бөõөã цîëмîí 29.58           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5004063

182     ÒÇ Дàâсò-Оðãèë 1 MV-011664 11664 Сàíãèéí дàëàé 35.85           Дîðíîд Хàëõãîë 2293323

183     ÒÇ Дàâсòðеéд 1 MV-001269 1269 Сàíãèéí дàëàé 46.98           Дîðíîд Хàëõãîë 2585367

    ÒÇ MV-000399 399 Шàðûí ãîë 14.55           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5179173

    ÒÇ MV-009817 9817 Бó ðõàíòûí õөíдèé 58.83           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5179173

    ÒÇ MV-015449 15449 Хàð ÿмààò 119.30          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5179173

185     ÒÇ Дàéмîíд 1 MV-000115 115 Çàмòûí шàð áîðæèí 25.97           Òөâ Бàÿíцîãò 2088932

186     ÒÇ Дàëàíáó ëàã òðеéд 1 MV-005129 5129 Шèðýý íó ðó ó 59.04           Сýëýíãý Сàéõàí 2608073

187     ÒÇ Дàëьíÿÿземëÿ 1 MV-006101 6101 Чàâãàíцûí áó ëàã 195.07          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî, Бөмáөãөð 5327229

188     ÒÇ Дàмáàò 1 MV-011665 11665 Цàãààí ÷ó ëó ó ò õó дàã 21.27           Дîðíîд Бàÿíдó í 2618532

189     ÒÇ Дàðõàí àëòàí òó ó ë 1 MV-005507 5507 Бó ðõàíò 31.97           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2682702

190     ÒÇ Дàðõàí ýðдýíý á¿ðýí 1 MV-016833 16833 Шèéðèéí õөíдèéí àдàã 4-ð îðд 24.88           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2736624

191     ÒÇ Дàðõàíáîð õó æèð 1 MV-014272 14272 Бîð õó æèð 164.39          Хýíòèé Дàðõàí 5109884

192     ÒÇ Дàðõàíфëюîðèò 1 MV-012578 12578 Өíдөð-îâîî-33 65.05           Хýíòèé Дàðõàí 5039932

193     ÒÇ Дàðõàíшàð á¿ðд 1 MV-012549 12549 Сàéõàí-3 49.86           Сýëýíãý Сàéõàí 2558106

    ÒÇ MV-010738 10738 Òөмөð òîëãîéí îðд 424.09          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2051303

    ÒÇ MV-013319 13319 Òөмөðòýéí îðд 1,199.84       Сýëýíãý Х¿дýð 2051303

    ÒÇ MV-013851 13851 Хó сò-Уó ë 39.04           Сýëýíãý Еðөө 2051303
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195     ÒÇ Дàðõàí-Эëс 1 MV-009469 9469 Хàðààãèéí õөíдèé 25.10           Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí, Оðõîí 2883252

196     ÒÇ Дàсàéí-Уó ë 1 MV-011915 11915 Сàéõàí ãàшó ó í 38.19           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5039274

    ÒÇ MV-003238 3238 Бó ðãàсòàéí ãîëûí дîîд õýсýã 93.20           Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-002245 2245 Хîðõîéòûí àдàã 101.26          Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-002246 2246 Уëààí àм 37.22           Уâс Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-003239 3239 У÷ðàë 57.40           Уâс Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-003767 3767 Цàõèð шîâãîð ó ó ë 62.15           Уâс Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-003752 3752 Бó ðãàсòàé 56.08           Уâс Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-011860 11860 Уëààí àм 1 74.46           Уâс Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-013421 13421 Уëààí àм-1 24.84           Уâс Òàðèàëàí 2061848

    ÒÇ MV-015599 15599 Бàÿí ó ó ë 254.00          Хýíòèé Нîðîâëèí 2061848

    ÒÇ MV-015596 15596 Сàëõèò 104.87          Хýíòèé Нîðîâëèí 2061848

    ÒÇ MV-015597 15597 Бàÿí-Уó ë-3 184.72          Хýíòèé Нîðîâëèí 2061848

198     ÒÇ Дàÿàðõ 1 MV-010172 10172 Цàãààí дàâàà 24.05           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 2068133

    ÒÇ MV-007977 7977 Хàðзàòûí ãîзãîð 27.20           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2060825

    ÒÇ MV-010883 10883 Хàðàà 49.75           Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí 2060825

    ÒÇ MV-000203 203 Х¿дýð 44.68           Сýëýíãý Х¿дýð 2800128

    ÒÇ MV-007902 7902 Хàéëààсòûí îðд 254.79          Сýëýíãý Еðөө 2800128

201     ÒÇ Деëòà ãîëд 1 MV-016792 16792 Бîð-Өíдөð-Өâөð õîîëîé 740.96          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5369703

202     ÒÇ Деëьфèí 1 MV-005117 5117 Цàâдàí 42.18           Уâс Ç¿¿íõàíãàé 2096277

203     ÒÇ Дè Жè Эф Эë 1 MV-016935 16935 Хàâòãàé 46.18           Хýíòèé Бàòíîðîâ 3310132

    ÒÇ MV-000168 168 Òîëãîéò ãîë 235.39          Сýëýíãý Еðөө 2570769

    ÒÇ MV-000784 784 Нàðèéíû àëòíû шîðîîí îðд 251.82          Сýëýíãý Еðөө 2570769

205     ÒÇ Дè Эé÷ Пè Эí 1 MV-016662 16662 Ç¿¿í ò¿ð¿¿íèé àдàã 28.34           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 5166187

206     ÒÇ Дîíãфàííýíюàí 1 MV-010506 10506 Хàéðõàí ó ó ë 24.27           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5230756

207     ÒÇ Дîðíîãîâèéí ¿éëс 1 MV-011931 11931 Хөõ дýë 72.52           Дîðíîãîâь Àéðàã 5473748

208     ÒÇ Дîðíûí í¿¿ðс 1 MV-004872 4872 Хàâòãàé 81.49           Хýíòèé Бàÿíõó òàã 2824302

209     ÒÇ Дîðíûí õ¿дýð 1 MV-016962 16962 ¯¿д 544.54          Дîðíîд Бó ëãàí, Мàòàд 5197201

210     ÒÇ Дîðíûí цеîëèò 1 MV-010599 10599 Цàãààí цàâûí õó дàã 64.84           Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5197554

211     ÒÇ Дîðíûí ýðõýс 1 MV-015620 15620 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 200.11          Дîðíîд Бàÿíдó í 5344417

212     ÒÇ Дðèмëýéíд 1 MV-014196 14196 Бó ðààò 353.54          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2619504

213     ÒÇ Дó ãó é-Уó ë 1 MV-014935 14935 Бàðó ó í дýë 117.11          Дîðíîãîâь Àéðàã 5249007

214     ÒÇ Дó íàð-Од 1 MV-001408 1408 Хàëíèòèéí-Àм 104.08          Сýëýíãý Х¿дýð 2544938

215     ÒÇ Дó íфàíëó íмà 1 MV-011855 11855 Бàðó ó í цàãààí дýë 175 29.46           Дîðíîãîâь Àéðàã 5180953

216     ÒÇ Дó íьëè 1 MV-014715 14715 Хөөò 16.84           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5087163

    ÒÇ MV-005639 5639 Өâөëæөөò 397.65          Дîðíîд Бàÿíдó í 2010933

    ÒÇ MV-007511 7511 Г¿í-Өíдөð áó ëàã 63.98           Дîðíîд Бàÿíдó í 2010933

    ÒÇ MV-016715 16715 Бàÿíãîë, Ç¿¿í æàëãà-1 52.77           Дîðíîд Бàÿíдó í 2010933

    ÒÇ MV-009852 9852 Хàð òîëãîé 53.13           Өмíөãîâь Нîмãîí 2724146

    ÒÇ MV-015033 15033 Хàð òîëãîé-1 424.89          Өмíөãîâь Нîмãîí 2724146

    ÒÇ MV-015032 15032 Хàð òîëãîé 541.52          Өмíөãîâь Нîмãîí 2724146

219     ÒÇ Дýëãýð õàíãàé òðеéд 1 MV-003883 3883 Ç¿ðõèéíõó ó дàс 399.88          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 2008726

220     ÒÇ Дýðáó мáà 1 MV-011702 11702 Àëàã òîëãîé-1 37.78           Дîðíîãîâь Àéðàã 2866234

221     ÒÇ Ёí÷еíã 1 MV-012680 12680 Оëз 6.17             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2869462

222     ÒÇ Жàâõëàíò-Оðд 1 MV-016952 16952 Çàíãàò ó ó ë-1 43,521.81     Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5217652

    ÒÇ MV-005145 5145 Бөөðөãèéí àм 317.82          Бàÿíõîíãîð Жàðãàëàíò 2081547

    ÒÇ MV-009356 9356 Хàðãàíàò-2 27.50           Сýëýíãý Еðөө 2081547

    ÒÇ MV-009396 9396 Хàðãàíàò-1 49.26           Сýëýíãý Еðөө 2081547

    ÒÇ MV-011114 11114 Цàãààí ÷ó ëó ó ò-1 72.05           Дîðíîд Бàÿíдó í 2081547

    ÒÇ MV-000400 400 Цàãààí ÷ó ëó ó ò õó дàã 103.47          Дîðíîд Бàÿíдó í 3738191

    ÒÇ MV-007741 7741 Бó ëãèéí õөë 65.92           Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 3738191

    ÒÇ MV-016653 16653 Бàëãàí ó ó ë 657.97          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 3738191

225     ÒÇ Жàðãàëàíòðàшààíò 1 MV-015604 15604 Мÿíãàд 62.12           Хîâд Мÿíãàд 4063481

226     ÒÇ ЖБЦБ 1 MV-016809 16809 Бөõөã õөíдèé 31.12           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5452112

    ÒÇ MV-000770 770 Мөðөãцөã 89.29           Дîðíîд Чîéáàëсàí 2638185

    ÒÇ MV-007929 7929 Бîð òîëãîé 26.45           Дîðíîãîâь Өðãөí 2638185

228     ÒÇ Жè  Эé Жè 1 MV-011696 11696 Эëсòýéí зó ó í мîд-1 236.81          Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2073013

229     ÒÇ Жè Бè Лèéз 1 MV-011894 11894 Иõ àæèð 32.92           Сýëýíãý Еðөө 2578778

230     ÒÇ Жè Бè Эм 1 MV-015151 15151 Эðдýíý-Өíдөð 78.67           С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5081416

231     ÒÇ Жè Жè Эс Эс 1 MV-004555 4555 Гàëòûí õөíдèé 26.20           Сýëýíãý Еðөө 5131618

232     ÒÇ Жè Кýé Эм Кýé 1 MV-015066 15066 Хàдàòòîãîé 206.50          Òөâ Çààмàð 5041589

    ÒÇ MV-011281 11281 Дàëàí 344.70          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5028787

    ÒÇ MV-016902 16902 Жàðãàëàíò 356.01          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5028787

    ÒÇ MV-005341 5341 Иõðèéí àм 77.09           Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 2675471

    ÒÇ MV-012806 12806 Өâөðõөшөөòèéí àм 204.37          Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 2675471

235     ÒÇ Жè Эс Бè мàéíèíã 1 MV-005411 5411 Өâөð õөшөөò 272.39          Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 5439574

236     ÒÇ Жèмýíã 1 MV-001581 1581 Цàãààí-Эëãýí 33.24           Дîðíîãîâь Иõ õýò 5006864

237     ÒÇ Жèíãó àí 1 MV-004348 4348 Бàðó ó í цàãààí дàâàà 25.63           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 5005361

238     ÒÇ Жèíдèзè юèàí 1 MV-004967 4967 Бó ðõàíòûí õөíдèé 48.14           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5332893

239     ÒÇ Жèíõó à îðд 1 MV-006701 6701 Дөðâөëæèí 59.54           Дîðíîãîâь, ХýíòèéДàëàíæàðãàëàí, Дàðõàí 5002486

240     ÒÇ Жèíшеíòàí 1 MV-010423 10423 Иõ ó ó ðõàé 15.94           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5134803

241     ÒÇ Жèсèкîðпîðàцè 1 MV-012920 12920 Òàòàм 21.63           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 5300118

242     ÒÇ ЖМЭ 1 MV-004403 4403 Бó ðõàíòàéí õөíдèé 38.02           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5076021

243     ÒÇ Жî èíòеðíýшíë 1 MV-015042 15042 Ç¿¿í ýðýã 48.25           Òөâ Àëòàíáó ëàã 2688123

    ÒÇ MV-010735 10735 Иõ áè÷èãò 165.93          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 2793512

    ÒÇ MV-010737 10737 Жîíшò òîëãîé 127.84          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 2793512

    ÒÇ MV-006612 6612 Òó ó ëûí ãîëьдðîë-3 95.54           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 5089417

    ÒÇ MV-015586 15586 Òó ó ë ãîë 135.76          Òөâ Çààмàð 5089417

246     ÒÇ Жó íзýíь 1 MV-012342 12342 Өðãөí 44.98           Дîðíîãîâь Өðãөí 5088755

247     ÒÇ Жó í-Юàíь 1 MV-008652 8652 Çýðýãцýý 164.14          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2812231

248     ÒÇ Жýé Сè Сè Àð 1 MV-011809 11809 Цөíõөãèéí ãîë-1 105.46          Уâс Òàðèàëàí 5308488

249     ÒÇ Жýé Òè Òè 1 MV-014377 14377 Гèш¿¿íèé àм-2 26.02           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5344441

250     ÒÇ Çààмàðûí èõ àëò 1 MV-010614 10614 Уðд дýëýí 1,723.09       Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Дàшèí÷èëýí, Çààмàð2670801

251     ÒÇ Çàíàдó кîàë мîíãîëèà 1 MV-016871 16871 Бàÿíæàðãàëàí ðàéîí 8,350.76       Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5168171

252     ÒÇ Çàсàã с¿мáýð 1 MV-014218 14218 Àëс-1 59.44           Хýíòèé Дàðõàí 5341205

253     ÒÇ Çàсàã÷àíдмàíь мàéíз 1 MV-015594 15594 Чàíдмàíь 571.03          Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 5382432

254     ÒÇ Çàÿàò¿âшèí 1 MV-005008 5008 Оëîí дîâ 25.88           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2049902

255     ÒÇ Çîëîòàÿкîðîíà 1 MV-004194 4194 Хýðс-2 166.90          Сýëýíãý Х¿дýð 5213789

256     ÒÇ Çîîãèéí-Эõ 1 MV-000876 876 Нàëàéõ 18.35           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2542315

257     ÒÇ Çө-Ю¿е 1 MV-010085 10085 Хàð òөмөðòýé 61.75           Хýíòèé Дàðõàí 5016665

258     ÒÇ Çó ëмөíõ áàдмààðàã 1 MV-014849 14849 Хàдàãòàé 35.76           Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2701561

259     ÒÇ Çó íðó í 1 MV-010749 10749 Шó âó ó òûí àдàã 43.10           Оðõîí Жàðãàëàíò 2724391

    ÒÇ MV-002616 2616 Эðýýí 50.60           Сýëýíãý Мàíдàë 5135958

    ÒÇ MV-004265 4265 Бààâãàéò 50.66           Сýëýíãý Мàíдàë 5135958

    ÒÇ MV-015617 15617 Эðýýí ãîë 664.45          Сýëýíãý Мàíдàë 5135958

    ÒÇ MV-015618 15618 Çó ó í мîдíû ãîë-1 1,057.70       Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бîðíó ó ð 5135958

    ÒÇ MV-015619 15619 Çó ó í мîдíû ãîë 1,184.08       Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бîðíó ó ð 5135958

261     ÒÇ Çó ó ííàéмàí сó âðàãà 1 MV-010061 10061 Ш¿дýí ó ó ë 29.39           Уâс Дàâсò 2113023

262     ÒÇ Ç¿áãîë 1 MV-015025 15025 Цàãààí з¿ð 95.64           Сýëýíãý Х¿дýð 2868679

263     ÒÇ Ç¿íмà 1 MV-000396 396 Шààзãàéò, Жàëãà1,2 66.55           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2839385

    ÒÇ MV-000291 291 Дó íдãîë 35.33           Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2854384

    ÒÇ MV-000438 438 Х¿éòíèé ãîë 135.87          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2854384

    ÒÇ MV-008783 8783 Иõ-Àëò 103.18          Сýëýíãý Еðөө 2854384

260

264

223

224

227

234

244

245

233

197

199

200

204

217

218

Жè ýíд Юó  ãîëд

Жîíшòãàзàð

Жîòîéíáàæó ó íà

Çó ó íмîд ó ó ë

Ç¿ðèéí áó ëàí

Дè Çýò ýíд Àé

Дó í-Эðдýíý

Дó í-Юàíь

Жàмп

Жàмп-Àëò

ЖЕМИ èíòеðíýéшíë

Жè Эë Дè Вè

Дàцàíòðеéд

Дàÿí-Оðãèë

ДБÒХ

11

2

2

2

3

3

4

3

2

2

2

2

2

5

3



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 
 

160  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 
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265     ÒÇ ÇЦБЭ 1 MV-014111 14111 Жîíш òîëãîé 38.41           Дîðíîãîâь Àéðàã 5030102

266     ÒÇ Çýсò-Өíдөð 1 MV-016660 16660 Шèðýí îâîî 583.83          Дîðíîд Хàëõãîë 5110475

267     ÒÇ И Эé Эм õөõ àдàð 1 MV-015378 15378 Хөõ àдàð-1 893.12          Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 2844915

268     ÒÇ Иâýýë-Өëзèé 1 MV-015219 15219 Яãààí õó дãèéí àм 279.21          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5154456

    ÒÇ MV-004658 4658 Цîõèîò òîëãîé 2 30.78           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2169967

    ÒÇ MV-004659 4659 Цîõèîò òîëãîé 1 31.84           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2169967

    ÒÇ MV-013357 13357 Бàÿíãîëûí дýíæ-6 64.67           Òөâ Çààмàð 5073189

    ÒÇ MV-015424 15424 Àð òàмсàã 355.75          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 5073189

    ÒÇ MV-014228 14228 Эðýýíèé èõýð ó ó ë 65.54           Бó ëãàí Сàéõàí 2784041

    ÒÇ MV-013564 13564 Òàòàм-4 28.70           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2784041

272     ÒÇ Иíкîáðèк 1 MV-016826 16826 Ç¿¿í õýýð-1 38.29           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5246822

273     ÒÇ Иíфèíèòèспýéс 1 MV-016947 16947 Хàíдãàéò 935.65          Сýëýíãý Еðөө 5467268

    ÒÇ MV-006391 6391 Бàðó ó í с¿¿æ 112.73          Дîðíîд Дàшáàëáàð 2065606

    ÒÇ MV-012031 12031 Бàðó ó í с¿¿æ 451.00          Дîðíîд Дàшáàëáàð 2065606

    ÒÇ MV-000436 436 Өðòөíò, Нàðèéí æàëãà 66.96           Өâөðõàíãàé Ç¿¿íáàÿí-Уëààí 5396786

    ÒÇ MV-017108 17108 Өðòөíò, Нàðèéí æàëãà 9.45             Өâөðõàíãàé Ç¿¿íáàÿí-Уëààí 5396786

276     ÒÇ Иòãýëò¿шèã 1 MV-013606 13606 Бөõөã-1 9.01             Òөâ Àëòàíáó ëàã 5063329

    ÒÇ MV-000218 218 Уðд дýëýíãèéí Жàëãà-44 64.19           Òөâ Çààмàð 2556847

    ÒÇ MV-016710 16710 Уðд дýëýí 2.86             Òөâ Çààмàð 2556847

278     ÒÇ Иõ өâөëæөө 1 MV-000281 281 Иõ өâөëæөө 28.53           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2558661

279     ÒÇ Иõ òàëсò 1 MV-005850 5850 Нàéдâàð 27.72           Дîðíîãîâь Àéðàã 2708132

    ÒÇ MV-004121 4121 Цàãààí ýðýã 33.53           Òөâ Çààмàð 2784262

    ÒÇ MV-007712 7712 Иõ Òîõîéðîë 2,532.60       Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2784262

    ÒÇ MV-007713 7713 Иõ Òîõîéðîë-1 604.88          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2784262

281     ÒÇ Иõ ó íдðàõ òàëсò 1 MV-016964 16964 Өëзèéò ó õàà 30.41           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5237572

282     ÒÇ Иõ ó ó ëûí ýðдýíýс 1 MV-003506 3506 Ц¿íõýã 29.29           Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5286808

    ÒÇ MV-001080 1080 Хîíãèëòûí дýýд õýсýã 144.49          Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2663341

    ÒÇ MV-004929 4929 Хîíãèëò 58.85           Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2663341

284     ÒÇ Иõмîíãîë шó âó ó 1 MV-009831 9831 Бîð òîëãîé-1 25.62           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2595818

285     ÒÇ Иõòýм¿¿ëýë 1 MV-000874 874 Ш¿дýí-Уó ë 62.84           Уâс Дàâсò 2067684

286     ÒÇ Иõ-Уðсãàë 1 MV-015595 15595 Уíдðàõ òîëãîé 29.25           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2542579

    ÒÇ MV-005770 5770 Эðãýí ó сíû õó дàã 50.15           Өâөðõàíãàé Хàéðõàíдó ëààí 2732726

    ÒÇ MV-015639 15639 Сýíæèò õîîëîé 180.81          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2732726

288     ÒÇ Иõшèæèð ýðдýíý 1 MV-015287 15287 Нýðã¿é 350.98          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5219485

289     ÒÇ Иõýðãó ðâàí цîõèî 1 MV-016775 16775 Сàéðò 101.81          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5320569

290     ÒÇ Кàâеðíáîëд 1 MV-011864 11864 Уëààí õó с 841.13          Бàÿí-Өëãèé Уëààíõó с 5308534

291     ÒÇ Кàéëîíкó îíеý 1 MV-016922 16922 Нàðàí 250.76          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5114039

    ÒÇ MV-005518 5518 Уëààí ó ó ë 37.51           Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2844001

    ÒÇ MV-011027 11027 Уëààí ó ó ëûí îðд 300.09          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2844001

    ÒÇ MV-011863 11863 Хîâд ãîë 689.08          Бàÿí-Өëãèé Цýíãýë 2844001

293     ÒÇ Кàпèòàë àâòî сеðâèс 1 MV-003015 3015 Х¿íã¿é÷ з¿ð õ¿з¿¿ 202.92          Сýëýíãý Еðөө 2698161

294     ÒÇ Кàскеéд мàéíèíã 1 MV-012328 12328 Эðâýí õîшó ó íû îâîî 77.75           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5463599

    ÒÇ MV-000995 995 Нàëàéõ 25.72           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025736

    ÒÇ MV-011593 11593 4-ð дàâõðàãà 13.50           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025736

    ÒÇ MV-011594 11594 Àëàã òîãîî 11.32           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025736

296     ÒÇ Кèíîâà 1 MV-011781 11781 Мààíьò 77.83           Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 2762927

297     ÒÇ Кîммîд 1 MV-013186 13186 Эðдýíý 926.39          Дîðíîãîâь Эðдýíý 2685841

298     ÒÇ Кîîë Àдâеíòó ðс 1 MV-009256 9256 Цàãààí ãîзãîð 63.16           Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5244552

299     ÒÇ Кîðеò ýíеðæè 1 MV-015625 15625 Гó ðâàí òýс-2 437.28          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5113717

300     ÒÇ Кîðмîíмàéí õàó с 1 MV-011950 11950 Àëòàò 49.00           Сýëýíãý Мàíдàë 5229634

301     ÒÇ Кîó ëдãîëд мîíãîë 1 MV-012173 12173 Өëзèéò ãîë 264.73          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2571498

302     ÒÇ К¿íë¿í 1 MV-009192 9192 Нàëàéõ ãîë-1 4.04             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2745534

303     ÒÇ Лàéм-Иíâесò 1 MV-009470 9470 Хөòөë шîõîé-1 28.20           Сýëýíãý Оðõîí 2824752

304     ÒÇ Лàéòó îðкс 1 MV-011871 11871 Хàð ÿмààò 28.12           Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 5204291

305     ÒÇ Лèòèó ммàéíèíã 1 MV-010559 10559 Мөíõòèéí цàãààí дөðâөëæèí 239.68          Гîâьс¿мáýð, Дó íдãîâьШèâýýãîâь, Бàÿíæàðãàëàí 5172829

306     ÒÇ Лîâîíкî 1 MV-015161 15161 Бàðó ó í дàëàí-1 397.93          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5084024

307     ÒÇ Лîòó с-Àмãàëàí 1 MV-013185 13185 Чó ëó ó ò 34.98           Дîðíîãîâь Өðãөí 5309069

308     ÒÇ ЛУВР 1 MV-009061 9061 Бàðëàãèéí ãîëûí îðд 447.70          Хîâд Цýцýã 5313341

    ÒÇ MV-016932 16932 Бàõëàã 97.25           Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5266084

    ÒÇ MV-016933 16933 Нîãîîí íó ó ðûí õөíдèé 75.05           Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5266084

    ÒÇ MV-010207 10207 Бàðãèëòûí îâîî-1 108.71          Хýíòèé Дàðõàí 5396662

    ÒÇ MV-010206 10206 Бàðãèëò îâîî-1 83.76           Хýíòèé Дàðõàí 5396662

311     ÒÇ Лó ÷еðî 1 MV-008523 8523 Нîёí ó ó ëûí àм 189.54          Сýëýíãý Мàíдàë 5048486

312     ÒÇ Лýíдмîíãîëèà 1 MV-014929 14929 Бó õò ó ó ë 39.12           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2708345

313     ÒÇ Мàãà 1 MV-001573 1573 Бó ó ðàë Хàíãàé Уó ë 100.75          Òөâ Эðдýíý 2565587

314     ÒÇ Мàãíеò-Импîðò 1 MV-012653 12653 Бó ó цàò ó ó ë 90.72           Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2746913

    ÒÇ MV-013348 13348 Мàëь 41.57           Хýíòèé Бàòíîðîâ 5366941

    ÒÇ MV-013539 13539 Мààëь 49.82           Хýíòèé Бàòíîðîâ 5366941

316     ÒÇ Мàíдàë-Àëòàé ãðó пп 1 MV-006387 6387 Оãòîðãûí õó дàã 26.66           Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 2023202

317     ÒÇ Мàðèкîмàíõàí 1 MV-015523 15523 Бîã ó ó ë 29.97           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5289785

318     ÒÇ Мàðкîпîëî 1 MV-015636 15636 Бó ëàã 291.32          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 2069792

319     ÒÇ МБГЦ 1 MV-012500 12500 Х¿ðýí ãàíãà 17.75           Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 5108357

320     ÒÇ МБРИК 1 MV-014483 14483 Нàëàéõ 33.74           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5218349

321     ÒÇ МГМК 1 MV-014135 14135 Бîð òîëãîé 64.04           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5211646

322     ÒÇ Меíòó ю 1 MV-002763 2763 Н¿¿ðсò õîòãîð 26.24           Уâс Бөõмөðөí 5019834

323     ÒÇ Меðсó 1 MV-011732 11732 Çó ó í мîд 32.12           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2561662

324     ÒÇ МЕС 1 MV-010935 10935 Àÿãàíû àм 27.42           Òөâ Бàÿíдýëãýð 2579634

325     ÒÇ Месòðàíспîðòýшí 1 MV-007005 7005 Шàâàðòûí àм-1 25.62           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2669218

326     ÒÇ Мèз¿ 1 MV-015040 15040 Хàдàí-Ус 1,508.20       Дîðíîãîâь Àéðàã 5035619

327     ÒÇ Мèкмàéíèíã 1 MV-015496 15496 Òàðâàãàòàéí ãîë 654.27          Бó ëãàí Сýëýíãý 2670232

328     ÒÇ Мèíãõîíдà 1 MV-011949 11949 Òөмөðòýé 39.93           Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5151651

329     ÒÇ Мèíдó îòàéдè 1 MV-012277 12277 Хàíàí-Өíæ¿¿ë 144.31          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5082986

330     ÒÇ Мèíеðàë-Иíâесò õîëдèíã 1 MV-004557 4557 Цàãààí дýëèéí òîëãîé 80.80           Òөâ Бàÿíцàãààí 2047187

331     ÒÇ Мèíеðàëпëàс 1 MV-012592 12592 Цàãààí дýë 52.23           Òөâ Бàÿíцàãààí 5005221

    ÒÇ MV-000806 806 Цàãààí òîëãîéí ó ðд àðûí 37.96           Òөâ Бàÿí 2041278

    ÒÇ MV-013882 13882 Çó ó í мîд 33.74           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2041278

333     ÒÇ Мèíюó  шèшè 1 MV-015122 15122 Àëàã өíдөð 97.24           Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5050138

334     ÒÇ Мèðàéфëюîðèд 1 MV-006233 6233 Цàãààí дýë 118.15          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 2852772

335     ÒÇ Мîãîéí ãîë 1 MV-000384 384 Мîãîéí ãîë 89.73           Хөâсãөë Цýцýðëýã 2034859

336     ÒÇ Мîãó ë-Эíеðæè 1 MV-016854 16854 Òýâшèéí ãîâь 1,469.53       Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 5314429

337     ÒÇ Мîí-Àæíàé 1 MV-001361 1361 Жèë÷èã áó ëàã 23.29           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2067544

338     ÒÇ Мîíâîëьфðàм 1 MV-011666 11666 Цàãààí дàâàà-3 81.61           Òөâ Бàÿí÷àíдмàíь 2743744

    ÒÇ MV-000085 85 Эëýãíèé áó ëàã 4.58             Òөâ Бàÿí 2091283

    ÒÇ MV-000873 873 Нàéðàмдàë-Оðд 30.95           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2091283

340     ÒÇ Мîíãîë мàíãàíеéз íàòó ðàë ðесó ðс1 MV-010666 10666 Х¿ðмýí-2 313.18          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 2886197

    ÒÇ MV-006449 6449 Хàðãàíàò-2 46.74           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2723344

    ÒÇ MV-007716 7716 Хөшөөò 25.05           Сýëýíãý Еðөө 2723344

    ÒÇ MV-010329 10329 Хөòөë 61.66           Хýíòèé Гàëшàð 2723344

    ÒÇ MV-011979 11979 Òîëãîéòûí ýõ 376.08          Сýëýíãý Еðөө 2723344

    ÒÇ MV-000015 15 Дàëд-2 86.57           Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2550245

    ÒÇ MV-000311 311 Жàðãàëàíòûí àм 167.59          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2550245

    ÒÇ MV-000456 456 Мó õàð ýðýã, Өâөð÷ó ëó ó ò, Сàéðûí õó дàã 829.50          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2550245
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292

269

270
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Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт
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    ÒÇ MV-002426 2426 Өëèéí ãîë 373.59          Àðõàíãàé Цýíõýð 2027615

    ÒÇ MV-002427 2427 Шèéðòèéí сàëàà 173.11          Àðõàíãàé Цýíõýð 2027615

    ÒÇ MV-005529 5529 Хàðãó éòûí àм 323.29          Àðõàíãàé Цýíõýð 2027615

344     ÒÇ Мîíãîëæîдîî èíòеðíýшíë 1 MV-016822 16822 Бîã ó ó ë 31.52           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2810581

345     ÒÇ Мîíãîëæ¿юàíьëè 1 MV-010988 10988 Хàéëó ó ð æîíш 101.61          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5051304

    ÒÇ MV-001781 1781 Цàãààí шàð 153.41          Бó ëãàí Òýшèã 5475619

    ÒÇ MV-011908 11908 Нîãîîí òîëãîé 1,327.75       Бó ëãàí Òýшèã 5475619

    ÒÇ MV-011907 11907 Бó ëàã 495.55          Бó ëãàí Òýшèã 5475619

347     ÒÇ Мîíãîëèàí àéðîí ãðó пп 1 MV-013785 13785 Хó дãèéí àм 422.72          Хýíòèé Мөðөí 5481724

348     ÒÇ Мîíãîëèàí Жемсòîíес èíдó сòðè 1 MV-011657 11657 Шàâàð цàðàм 86.29           Àðõàíãàé Òàðèàò 2557339

    ÒÇ MV-006911 6911 Хàëзàí á¿ðýãòýé 175.24          Хîâд Мÿíãàд 5401801

    ÒÇ MV-012335 12335 Àðõ¿ðýí ó ó ë 91.39           Хîâд Мÿíãàд 5401801

350     ÒÇ Мîíãîëèàíмèíеðàëз пèòèè 1 MV-004646 4646 Цàãààí÷ó ëó ó ò 32.97           Дîðíîãîâь Иõ õýò 5248809

    ÒÇ MV-012263 12263 Хó дàã áàéшèíò 79.52           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5239168

    ÒÇ MV-015152 15152 Çàõцàã ó ó ë 30.92           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5239168

    ÒÇ MV-000158 158 Хàшààò õó дàã 12.78           Дîðíîãîâь Иõ õýò 2550466

    ÒÇ MV-000160 160 Бàðó ó í áàðãûí îâîî 6.81             Дîðíîãîâь Иõ õýò 2550466

    ÒÇ MV-000161 161 Бîð òîëãîé 5.66             Дîðíîãîâь Àéðàã 2550466

    ÒÇ MV-000164 164 Өðãөí 8.38             Дîðíîãîâь Өðãөí 2550466

    ÒÇ MV-000173 173 Àдàã 69.35           Хýíòèé Дàðõàí 2550466

    ÒÇ MV-000159 159 Хàмàð ó с 19.99           Дîðíîãîâь Иõ õýò 2550466

    ÒÇ MV-000163 163 Бó æãàð 14.16           Дîðíîãîâь Àéðàã 2550466

    ÒÇ MV-000165 165 Өðãөí 5.57             Дîðíîãîâь Өðãөí 2550466

    ÒÇ MV-000174 174 Бîð-Өíдөð 371.41          Хýíòèé Дàðõàí 2550466

    ÒÇ MV-000175 175 Òó ó ë ãîëûí ãîëьдðîë 503.43          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-002231 2231 Дàé-Уó ë 59.25           Дîðíîãîâь Àéðàã 2550466

    ÒÇ MV-002230 2230 Бàãà íàðò 26.12           Дîðíîãîâь Àéðàã 2550466

    ÒÇ MV-000278 278 Àсãàò 2.41             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2550466

    ÒÇ MV-001693 1693 Бîðõó æèð 54.26           Хýíòèé Дàðõàí 2550466

    ÒÇ MV-003596 3596 Д¿ëèé 25.06           Дîðíîãîâь Àéðàã 2550466

    ÒÇ MV-004306 4306 Òөâ  ¿íýãò 92.49           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2550466

    ÒÇ MV-004388 4388 Àсãàòûí îðд 37.03           Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2550466

    ÒÇ MV-004487 4487 Ç¿¿í ¿íýãò 92.50           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2550466

    ÒÇ MV-004818 4818 Бàÿí àм-1 37.49           Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-004878 4878 Уëààí ó ó ë 81.40           Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-007137 7137 Уëààí-Уó ë 121.42          Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-007197 7197 Òó ó ëûí áàðó ó í òýíæ 49.52           Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-008191 8191 Àсãàòûí өмíөд ó ÷àсòîк 390.28          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2550466

    ÒÇ MV-009065 9065 Иõ ãàëò 108.65          Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-008645 8645 Àсãàòûí õîéд òөâèéí õýсýã 620.63          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2550466

    ÒÇ MV-010875 10875 Уëààí ó ó ë-2 30.06           Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-011425 11425 7,18,19,20-ð õ¿дðèéí áèеò 167.94          Хýíòèé Дàðõàí 2550466

    ÒÇ MV-011721 11721 Өíдөð цàãààí-1 3,505.97       Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2550466

    ÒÇ MV-011722 11722 Ç¿¿í цàãààí дýë 141.80          Дîðíîãîâь Иõ õýò 2550466

    ÒÇ MV-012131 12131 Цàãààí ãàëò 32.59           Òөâ Çààмàð 2550466

    ÒÇ MV-012884 12884 Өðãөí 35.50           Дîðíîãîâь Өðãөí 2550466

    ÒÇ MV-013440 13440 8-ð õ¿дðèéí á¿с 34.78           Дîðíîãîâь Өðãөí 2550466

    ÒÇ MV-016657 16657 Бàðãèëò 133.08          Хýíòèé Дàðõàí 2550466

    ÒÇ MV-008656 8656 Х¿дðèéí áèеò-9 49.55           Хýíòèé Дàðõàí 2825627

    ÒÇ MV-010434 10434 Сýðâýí 41.70           Хýíòèé Бàòíîðîâ 2825627

354     ÒÇ Мîíãîëõàí 1 MV-001130 1130 Дýâòýýð íó ó ð 151.57          Çàâõàí Сàíòмàðãàц 2317265

    ÒÇ MV-001105 1105 Чó ëó ó ò цàãààíм дýë 104.47          Òөâ Бàÿíцàãààí 5051134

    ÒÇ MV-003284 3284 Чó ëó ó ò цàãààí дýë 32.65           Òөâ Бàÿíцàãààí 5051134

    ÒÇ MV-008633 8633 Чó ëó ó ò 222.34          Òөâ Бàÿíцàãààí 5051134

    ÒÇ MV-000227 227 Нàðèéí сó õàéò 91.16           Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2095025

    ÒÇ MV-002545 2545 Эëдýâèéí 118.43          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-000716 716 Àëàã òîãîî 19.07           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-005458 5458 Нàðèéí сó õàéò 131.40          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2095025

    ÒÇ MV-006852 6852 Нàðèéí Сó õàéòз¿¿íèé 30.91           Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2095025

    ÒÇ MV-007357 7357 Цàõèðûí õөíдèé 212.24          Бàÿíõîíãîð Çàã 2095025

    ÒÇ MV-009630 9630 Сýðâýí сó õàéò 132.39          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2095025

    ÒÇ MV-009427 9427 Бèë¿¿ò 272.69          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-011932 11932 Àëàã òîãîî 1,430.55       Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-012225 12225 Нàðèéí сó õàéò áàðó ó í 872.22          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2095025

    ÒÇ MV-012226 12226 Нàðèéí сó õàéò з¿¿í 35.89           Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2095025

    ÒÇ MV-012199 12199 Хөөò 1,443.73       Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-012463 12463 Эëдýâ -2 460.33          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-013653 13653 Бàðãèëò òîëãîé 23.42           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-015353 15353 Ç¿¿í õýсýã 59.09           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2095025

    ÒÇ MV-014892 14892 Àдó ó í÷ó ëó ó í 1,082.42       Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 2095025

    ÒÇ MV-015573 15573 Дýíæèéí ýëс-1 33.77           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2095025

    ÒÇ MV-015572 15572 Çàмûí õөõ òîëãîé 611.91          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-015651 15651 Мàíдàëûí ãîëûí àдàã 1,130.73       Бàÿíõîíãîð Жàðãàëàíò 2095025

    ÒÇ MV-016734 16734 Дөðâөëæèí 76.89           Дîðíîãîâь Àéðàã 2095025

    ÒÇ MV-016735 16735 Мàíæ òîëãîé 87.57           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ MV-016898 16898 Шèðýýãèéí õөíдèé 166.25          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2095025

    ÒÇ MV-000332 332 Бàãàõàéëààсò 14.83           Òөâ Çààмàð 2554518

    ÒÇ MV-000379 379 Бàãà õàéëààсò 9.69             Òөâ Çààмàð 2554518

    ÒÇ MV-000125 125 Àð ÷ó ëó ó ò 6.87             Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2554518

    ÒÇ MV-000397 397 Бàãà õàéëààсò 11.40           Òөâ Çààмàð 2554518

    ÒÇ MV-012030 12030 Нîёí шàíд 313.79          Òөâ Àðõó сò 2554518

358     ÒÇ Мîíæàп-Иíòеðíýшíë 1 MV-009623 9623 Àð òàмсàã-1-2-2 458.02          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2688638

359     ÒÇ Мîíæèí дàëàé 1 MV-014506 14506 Цàãààí áó ëàã 159.80          Òөâ Çààмàð 2851326

360     ÒÇ Мîíзîë 1 MV-008664 8664 Иõ íîёíû дó íд õýсýã 344.84          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2654652

    ÒÇ MV-013858 13858 цàõèó ðò 140.11          Сýëýíãý Сàéõàí 2824833

    ÒÇ MV-013859 13859 Дýðсýí ó с 67.79           Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 2824833

    ÒÇ MV-013860 13860 Çàëàà цàãààí 67.75           Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 2824833

    ÒÇ MV-016912 16912 Дîëмèòæсýí ãàíòèã 74.18           Сýëýíãý Сàéõàí 2824833

362     ÒÇ Мîíëàà 1 MV-013875 13875 Эëсòýé 275.63          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 2045931

363     ÒÇ Мîíëàéõàд 1 MV-015600 15600 Òàсàðõàé 435.55          Өмíөãîâь Х¿ðмýí 2893444

364     ÒÇ Мîíëèд òðеéд 1 MV-012365 12365 Өëөíò 154.24          Сýëýíãý Еðөө 2695421

    ÒÇ MV-000184 184 Òîсîíãèéí дýíæ 455.38          Òөâ Çààмàð 2029278

    ÒÇ MV-000191 191 Б¿д¿¿í ãîë 34.38           Сýëýíãý Х¿дýð 2029278

    ÒÇ MV-000321 321 Òîсîíãèéí ãîëьдðîë 1,041.91       Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2029278

366     ÒÇ Мîíðе 1 MV-007401 7401 Цàãààí òîëãîéí шîõîéí îðд 27.63           Òөâ Бàÿí 2063123

367     ÒÇ Мîíðесîðсèз 1 MV-014992 14992 Хàíдãàéò 1,789.37       Бó ëãàí, СýëýíãýСýëýíãý, Ò¿шèã 2765888

368     ÒÇ Мîíðîк 1 MV-015091 15091 Дîîд зîëó ó  õàð 98.50           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2855267

369     ÒÇ Мîíðîс пðîм ó ãîëь 1 MV-009097 9097 Хîâèëûí õîîëîé 39.23           Òөâ Бàÿí 2811138

370     ÒÇ Мîíсàс-Иíòеðíýшíë 1 MV-013973 13973 Жàëãà-1 85.84           Дîðíîд Бàÿíдó í 2880822

    ÒÇ MV-016671 16671 Оëîí ò¿ð¿¿ 180.17          Өâөðõàíãàé Хó æèðò 5359015

    ÒÇ MV-016846 16846 Оëîí ò¿ð¿¿ 409.01          Өâөðõàíãàé Хó æèðò 5359015

372     ÒÇ Мîíсөíөд 1 MV-003187 3187 Бó ðõàíò ó ó ë 28.02           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2611961

373     ÒÇ Мîíсòðîé 1 MV-013868 13868 Хàðзàòûí ãîзãîð 52.98           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2811162

374     ÒÇ Мîíòðèó мф 1 MV-005798 5798 Өмíөáàãà ÷ó ëó ó 30.01           Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 2761114

375     ÒÇ Мîíòýíãýð 1 MV-000104 104 Бýðëýã, Бýðëýãèéí цàãààí òîõîé, Е 81.37           Сýëýíãý Еðөө 2066866

376     ÒÇ Мîíфàéíеíс 1 MV-010646 10646 Х¿дðèéí áèеò 41.27           Хýíòèé Дàðõàí 2652056

377     ÒÇ Мîíфðó кò 1 MV-016848 16848 Бàðó ó í òó ðó ó í-2 130.36          Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2678586

378     ÒÇ МОНЦЕО 1 MV-015565 15565 Цàãààí цàâûí õó дàã 115.36          Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 2772787

379     ÒÇ Мîí-Эëс 1 MV-000883 883 Эëсòýéí ãîë 24.68           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2044838
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374     ÒÇ Мîíòðèó мф 1 MV-005798 5798 Өмíөáàãà ÷ó ëó ó 30.01           Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 2761114

375     ÒÇ Мîíòýíãýð 1 MV-000104 104 Бýðëýã, Бýðëýãèéí цàãààí òîõîé, Е 81.37           Сýëýíãý Еðөө 2066866

376     ÒÇ Мîíфàéíеíс 1 MV-010646 10646 Х¿дðèéí áèеò 41.27           Хýíòèé Дàðõàí 2652056

377     ÒÇ Мîíфðó кò 1 MV-016848 16848 Бàðó ó í òó ðó ó í-2 130.36          Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2678586

378     ÒÇ МОНЦЕО 1 MV-015565 15565 Цàãààí цàâûí õó дàã 115.36          Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 2772787

379     ÒÇ Мîí-Эëс 1 MV-000883 883 Эëсòýéí ãîë 24.68           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2044838

380     ÒÇ Мîðèíëó ó 1 MV-012631 12631 Дó ó ëãà òîëãîé 18,648.93     Өмíөãîâь Мàíëàé, Цîãòцýцèé 5026962

381     ÒÇ Мîðó ÷è 1 MV-015646 15646 Шàéзãàéòûí ãîë 500.55          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5215781

382     ÒÇ Мîðьòõàíãàé 1 MV-007969 7969 Еðөө-Хýðýýí ãîë 265.33          Сýëýíãý Еðөө 2013698

    ÒÇ MV-002913 2913 Оëîí áó ëàã 38.20           Хîâд ¯еí÷ 5141583

    ÒÇ MV-001414 1414 Хөшөөò ãîë 28.80           Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-001640 1640 Хөíдëөíãèéí õөòөë 40.87           Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-004322 4322 Хөíдëөíãèéí ãîë 53.97           Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-006525 6525 Хөшөөò 45.79           Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-011887 11887 Хөшөөò õөíдëөí 203.48          Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-011888 11888 Хàмàð дàâàà 1,752.65       Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-011889 11889 Өëзèéò 485.78          Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-011890 11890 Өëзèéò 39.28           Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ MV-015289 15289 Хөшөөò 39.25           Хîâд Дàðâè 5141583

384     ÒÇ Мөíõ íÿм õàéðõàí 1 MV-005877 5877 Цàâдàí 20.30           Çàâõàí, Уâс Сîíãèíî, Ç¿¿íõàíãàé 2103869

    ÒÇ MV-012681 12681 Цàãààí-Өâөð 151.03          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5384915

    ÒÇ MV-014519 14519 Цàãààí дýë 73.84           Дîðíîãîâь Àéðàã 5384915

386     ÒÇ Мөíõãîâèéí ýðдýíý 1 MV-016773 16773 Хó ó ðàé íó ãà 215.18          Òөâ Жàðãàëàíò 5321182

387     ÒÇ Мөíõмàéíèíã 1 MV-007374 7374 Нàðèéí өëөíò 96.94           Àðõàíãàé Иõòàмèð 2808226

388     ÒÇ Мөíõíîёí сó âàðãà 1 MV-016872 16872 Цàíò ó ó ë 69,233.03     Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5314577

389     ÒÇ Мөсò îëîí áó ëàã 1 MV-016683 16683 Цàãààíõàéðõàí-2 117.12          Уâс Цàãààíõàéðõàí 2827514

390     ÒÇ МЭÀÒ 1 MV-000918 918 Цàõèó ðò 26.16           Сýëýíãý Сàéõàí 2112183

391     ÒÇ Мýéí ýíд фèëд кîðеà 1 MV-002206 2206 Мàéõàíò 29.84           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2839121

392     ÒÇ НÀБД 1 MV-015645 15645 Òàéâàí-1 35.05           Сýëýíãý Х¿дýð 5082137

393     ÒÇ Нàéмãàí-Оðд 1 MV-010927 10927 Сýð¿¿í цàãààí 48.49           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2057417

394     ÒÇ Нàéíãè 1 MV-001364 1364 Àдó ó í÷ó ëó ó 74.08           Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 2010895

395     ÒÇ Нàëàéõ-Àëõàм 1 MV-013257 13257 Оëз-1 14.76           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2605163

396     ÒÇ Нàëàéõ-Од 1 MV-000183 183 Н¿¿ðс 1.81             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025299

397     ÒÇ Нàðàí òàõèëò 1 MV-000911 911 Шàíд õó дàã 31.20           Òөâ Бàÿí 2053179

398     ÒÇ Нàðàíãîë òîîсãî 1 MV-006080 6080 Нàðàíãèéí ãîë 35.88           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2744821

    ÒÇ MV-006364 6364 Нàðèéí ãîë 364.88          Òөâ Çààмàð 5131871

    ÒÇ MV-007700 7700 Нàðèéí ãîë 392.27          Òөâ Çààмàð 5131871

    ÒÇ MV-016816 16816 Хó æèðòûí ãîë 53.47           Òөâ Б¿ðýí 5102545

    ÒÇ MV-016817 16817 Хó æèðòûí ãîë-1 96.45           Òөâ Б¿ðýí 5102545

401     ÒÇ Нàðò õàéðõàí 1 MV-000220 220 Нàëàéõ 2.70             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025515

402     ÒÇ Нèéсëýë-Өðãөө 1 MV-004458 4458 Бó ðõàíò-1 26.45           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2044161

403     ÒÇ Нîâîдèí 1 MV-003518 3518 Сàéðûí õó дàã 29.21           Хýíòèé Дàðõàí 5201152

404     ÒÇ Нîâûé âîсòîк àëьÿíс 1 MV-016688 16688 Өëзèéò ó õàà 30.82           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5397502

405     ÒÇ Нîёí òîõîé òðеéд 1 MV-007039 7039 Бîð òàë 94.21           Òөâ Сýðãýëýí 2774666

406     ÒÇ Нîёíãàðè 1 MV-013678 13678 Ямààò õó дàã 350.71          Òөâ Бàÿí 5233232

407     ÒÇ Нîðдâèíд 1 MV-011668 11668 Бè÷èãò 54.23           Хýíòèé Гàëшàð 5003539

408     ÒÇ Нîðдпîéíò 1 MV-000841 841 Х¿дýí 72.89           Уâс Дàâсò 5335132

409     ÒÇ НС мàк 1 MV-015630 15630 Нàðèéí сó õàéò 115.76          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5343054

410     ÒÇ НУН 1 MV-011350 11350 С¿¿ë òîëãîé 106.65          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 2762706

411     ÒÇ Нó òãèéí õàш 1 MV-009115 9115 Нàðèéí îâ ãîð 26.50           Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã 5442893

412     ÒÇ Ньюãîëдеí кðîó í 1 MV-011648 11648 Бó ãàíòàé-1 30.70           Сýëýíãý Еðөө 5100127

413     ÒÇ Ньюëàкè сòàð 1 MV-012239 12239 Цàíò ó ó ë-1 87.45           Дó íдãîâь Өëзèéò 5389585

414     ÒÇ Ньюпýðë 1 MV-011430 11430 Òó ó ëûí áàðó ó í дýíæ 226.71          Òөâ Çààмàð 5010314

415     ÒÇ Ньюсàéмèí ðèсîðсýс 1 MV-016950 16950 Сàðàí Уó ë 1,933.96       Бàÿíõîíãîð Жèíсò 5194423

416     ÒÇ Ньюфëюîðèò 1 MV-015234 15234 Цàãààí дýë 53.56           Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5076307

417     ÒÇ Ньюõàппè 1 MV-000178 178 Òîсîíãèéí ãîë 56.96           Òөâ Çààмàð 5229049

418     ÒÇ Нýé÷ө 1 MV-015124 15124 Òөãðөãèéí í¿¿ðсíèé îðд 523.64          Гîâьс¿мáýð, ÒөâБàÿíòàë, Бàÿí 2036347

419     ÒÇ Нýéшíëõèмèкàë 1 MV-013278 13278 Цàéдàм 192.31          Òөâ Çààмàð, Цýýë 2646455

420     ÒÇ Нýòýíò 1 MV-015576 15576 Цàãààí õөшөө àдàã 31.99           Уâс Дàâсò, Òàðèàëàí 4001621

421     ÒÇ Оâ  ýíд òó ëãà 1 MV-008719 8719 Мîдîò ó ó ë 64.78           Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí 2775093

    ÒÇ MV-005651 5651 Өëзèéò ãîë 340.67          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5180252

    ÒÇ MV-004960 4960 Цàãààí òîõîé 202.19          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð, Бó ó цàãààí 5180252

    ÒÇ MV-006853 6853 Өëзèéò ãîë 217.33          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5180252

    ÒÇ MV-007468 7468 Бàéдðàã ãîë 95.82           Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð, Бó ó цàãààí 5180252

    ÒÇ MV-009587 9587 Өëзèéò ãîë-1 158.11          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5180252

    ÒÇ MV-012413 12413 Өëзèéò ãîë 513.78          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5180252

423     ÒÇ Одцý 1 MV-009598 9598 Цàãààí шàë 28.64           Хîâд Мÿíãàд 2086999

424     ÒÇ Оëîâà 1 MV-013412 13412 Àâдàðàíò ó ó ë 465.43          Òөâ Эðдýíý 2782944

    ÒÇ MV-013218 13218 Х¿ðýмò 30.65           Хөâсãөë Àðáó ëàã 2109638

    ÒÇ MV-013813 13813 Уëààí õó æèðò 77.47           Хөâсãөë Ò¿íýë 2109638

426     ÒÇ Оëîíдàâíà 1 MV-015640 15640 Эðãýí 98.51           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5079322

    ÒÇ MV-005464 5464 Оâîîò-1 81.93           Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ MV-015274 15274 Оâîîò-1 940.35          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ MV-015282 15282 Мөðãөцөã ó ó ë 483.57          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ MV-015283 15283 Бîðîîдîí 203.18          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ MV-015273 15273 Оëîí îâîîò 85.39           Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ MV-015275 15275 Гîёîò ó ëààí 256.82          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ MV-016759 16759 Хîðèмò 450.73          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

428     ÒÇ Оíîëòмөíõ 1 MV-016868 16868 Хàð ó ó ë 111.20          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 3552004

    ÒÇ MV-015225 15225 Жàâõëàíò 20,327.40     Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíáîãд 2705133

    ÒÇ MV-015226 15226 Шèâýý òîëãîé 54,652.58     Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíáîãд 2705133

430     ÒÇ Оðãèëсýð 1 MV-005582 5582 Бó ðõàíò 27.06           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2714299

431     ÒÇ Оðдîсòðеéд 1 MV-011810 11810 Òàëûí сàëàà-1 97.77           Уâс Òàðèàëàí 2763834

432     ÒÇ Оðдòàëсò 1 MV-012056 12056 Гèш¿¿íèé 92.80           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5020719

433     ÒÇ Оðдòðеéд 1 MV-002645 2645 53-ð ó кëîíû з¿¿í æèã¿¿ð 5.46             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2026236

434     ÒÇ Оð÷ëîí àéðîí 1 MV-014981 14981 Яшèë 40.52           Дîðíîãîâь Àéðàã 5412323

435     ÒÇ Оð÷ëîíкîíсòðàкшí 1 MV-015649 15649 Дýíæèéí ýëс 33.74           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2747804

436     ÒÇ О÷èðíÿм 1 MV-012215 12215 Бөõөã-сîëîíãî 52.74           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2101807

437     ÒÇ О÷èðòөâ 1 MV-012161 12161 Òàсãèéí îâîî 25.08           Оðõîí Бàÿí-Өíдөð 2031256

438     ÒÇ О÷èð-Уíдðàà 1 MV-012415 12415 Çîîëó ó  õàð 190.30          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2659603

439     ÒÇ О÷îò-Уó ë 1 MV-011839 11839 Òàëûí áîð òîëãîé 96.70           Òөâ Сýðãýëýí 2565919

440     ÒÇ ОЭНДЧ 1 MV-014310 14310 Шàð õөâèéí õîîëîé 36.37           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 5121442

    ÒÇ MV-006708 6708 Мàíàõò 4,533.32       Өмíөãîâь Хàíáîãд 2657457

    ÒÇ MV-006709 6709 Оюó  òîëãîé 8,489.92       Өмíөãîâь Хàíáîãд 2657457

    ÒÇ MV-006710 6710 Хөõ õàд 1,762.70       Өмíөãîâь Хàíáîãд 2657457

442     ÒÇ Оюó дàé÷èí 1 MV-015244 15244 Хàдàò 178.31          Òөâ Бàÿíõàíãàé, Уãòààëцàéдàм 5104025

443     ÒÇ Оюó íû õèшèã 1 MV-002879 2879 Òîãîîòûí õөíдèé 60.59           Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 2585669

444     ÒÇ Оюó ðîк 1 MV-013549 13549 Гèш¿¿íèé àм 352.05          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5102146

445     ÒÇ Оюó òáýë 1 MV-010736 10736 Çàмûí ó ëààí ó ó ë 103.11          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 2597535

446     ÒÇ Өëãèéí ãîâь 1 MV-015031 15031 Òîëãîéò-3 426.47          Сýëýíãý Еðөө 2773082

447     ÒÇ Өмíèé èõ òàë 1 MV-014904 14904 Àð òàмсàã 232.68          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 5194016

448     ÒÇ Өíãөòòó ëãà 1 MV-010196 10196 Цîðæ òîëãîé 29.12           Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ 2330008

449     ÒÇ Өíөðæîíш 1 MV-016708 16708 Цàãààí ýëãýí 29.57           Дîðíîãîâь Иõ õýò 5190118

    ÒÇ MV-006680 6680 Бàðó ó í зàõ цàã 117.33          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2617749

    ÒÇ MV-009165 9165 Бàðó ó í зàõ цàã 94.13           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2617749
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Ний

т 

тоо

Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ MV-006680 6680 Бàðó ó í зàõ цàã 117.33          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2617749

    ÒÇ MV-009165 9165 Бàðó ó í зàõ цàã 94.13           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2617749

451     ÒÇ Өсөí 1 MV-005692 5692 Хîíãîð îâîî 111.97          Дîðíîãîâь Àéðàã 2618478

452     ÒÇ Пàëàмèíîмàéíèíã 1 MV-015603 15603 Òîãîîò 14,030.83     Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5509661

    ÒÇ MV-009517 9517 Àðûí õó дàã 132.88          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2843129

    ÒÇ MV-013132 13132 Àëàã òîëãîé 1,278.63       Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2843129

454     ÒÇ Пеíèíсó ëàмàéíèíã 1 MV-008728 8728 Бàãà мó õàð 78.28           Сýëýíãý Бàÿíãîë 5149703

455     ÒÇ Пеòðîкîàë 1 MV-012475 12475 Гàëáàÿí-1 392.40          Òөâ Бàÿí 5155827

456     ÒÇ Пè Эé Àð Эé Эí 1 MV-015616 15616 Бàÿí-Ус 1,684.39       Дîðíîд Мàòàд 5295777

    ÒÇ MV-003066 3066 Н¿¿ðсò õîíõîð 81.84           Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5170672

    ÒÇ MV-007863 7863 Н¿¿ðсò õîíõîð-1 202.46          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5170672

    ÒÇ MV-008766 8766 Эðýýí èõýð ó ó ë 35.31           Бó ëãàí Сàéõàí 5170672

458     ÒÇ Пîëèмеòмîíãîëд 1 MV-009467 9467 Бó ðõàíò 686.94          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 2878216

    ÒÇ MV-007635 7635 Бó ðõàíò-3 100.40          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 2825457

    ÒÇ MV-008183 8183 Иõ áó ðõàíò 437.40          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 2825457

460     ÒÇ Пðешèó смàó íòèí 1 MV-016838 16838 Цàãààí õÿð 182.56          Хýíòèé Нîðîâëèí 2767562

461     ÒÇ Пó ðààм 1 MV-000801 801 Бó ëàãèéí -Àм 133.35          Сýëýíãý Мàíдàë 5271126

    ÒÇ MV-009975 9975 Àðûí íó ó ð 79.61           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5036496

    ÒÇ MV-010889 10889 Àðûí íó ó ð-1 227.45          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5036496

    ÒÇ MV-013470 13470 Бàðó ó í цîãò 83.49           С¿õáààòàð Мөíõõààí 5036496

463     ÒÇ Резеâîèðòó íãс 1 MV-013308 13308 Оíãîí õàéðõàí-1 293.09          Òөâ Б¿ðýí 5054249

464     ÒÇ Резеðâîèðмîíãîëèà 1 MV-016852 16852 Сàëõèò áîð òîëãîé 190.58          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5028353

465     ÒÇ РЕМÀР 1 MV-010225 10225 Х¿дðèéí áèеò-12 73.76           Дîðíîãîâь Өðãөí 5467578

    ÒÇ MV-015334 15334 Шàð õ¿ðýý 2,323.49       Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5018056

    ÒÇ MV-015643 15643 Х¿¿шèéí àм 106.51          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 5018056

    ÒÇ MV-001715 1715 Хó æèðòûí-Àм 42.69           Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ MV-005043 5043 Хó æèðò áó ëàã 51.69           Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ MV-005097 5097 Хó æèðòûí áó ëàã 27.33           Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ MV-015403 15403 Хó æèðòûí ó ëààí àð 81.70           Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

468     ÒÇ Рè÷мîãîë 1 MV-006676 6676 Шàðûí ãîëûí õýсýã 204.42          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2099535

469     ÒÇ Рè÷мөíõ 1 MV-011086 11086 Эëýýòèéí àм 774.68          Сýëýíãý Еðөө 2628058

    ÒÇ MV-011667 11667 Иõ цàãààí дýë 65.84           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5102081

    ÒÇ MV-013501 13501 Бàÿí ó ëààí 152.67          Хýíòèé Дàðõàí 5102081

    ÒÇ MV-013502 13502 Цàãààí өíдөð 262.73          Хýíòèé Дàðõàí 5102081

    ÒÇ MV-016687 16687 Цàãààí өíдөð 237.15          Хýíòèé Дàðõàí 5102081

    ÒÇ MV-001231 1231 Уëààí-Оâîî 213.50          Сýëýíãý Ò¿шèã 5068827

    ÒÇ MV-014657 14657 Уëààí îâîî 354.51          Сýëýíãý Ò¿шèã 5068827

472     ÒÇ Рýмеò 1 MV-014937 14937 Бàÿí òөмөðòýé 506.30          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5268451

473     ÒÇ Сàíààæèã¿¿ð 1 MV-013579 13579 Нèéëýõ 26.46           Сýëýíãý Еðөө 5119499

    ÒÇ MV-014302 14302 Хàðзàòûí õîòãîð 189.44          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5000238

    ÒÇ MV-016783 16783 Хàðзàòûí õîòãîð 89.91           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5000238

475     ÒÇ Сàòó ðíпðîãðесс 1 MV-011125 11125 Нîãîîí òîëãîé-2 19.94           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2313723

    ÒÇ MV-012726 12726 Оâîîò òîëãîé 9,312.27       Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5084555

    ÒÇ MV-015041 15041 Цàãààí òîëãîé 10,541.01     Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5084555

    ÒÇ MV-016869 16869 Өâөëæөө ó ó ë-1 10,992.92     Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5084555

    ÒÇ MV-000372 372 Гàцó ó ðò 415.90          Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ MV-001400 1400 Яëáàã ãîë 2(1) 17.33           Сýëýíãý Еðөө 2108291

    ÒÇ MV-000431 431 Гàцó ó ðò 1,818.65       Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ MV-001401 1401 Яëáàã ãîë 3(1) 8.92             Сýëýíãý Еðөө 2108291

    ÒÇ MV-005082 5082 Бèë¿¿ò 359.77          Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ MV-010810 10810 Хàðàà 342.26          Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ MV-015609 15609 Дàðõàí-2 427.78          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2108291

478     ÒÇ Сè Àð Эм Àé 1 MV-015077 15077 Хөòөë ó ëààí 354.67          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5214068

479     ÒÇ Сè Бè Çè 1 MV-007746 7746 Àсãàò ó ó ë 27.98           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2076624

480     ÒÇ Сè Ө¿ Эé Эë 1 MV-016865 16865 Дîðíîãîâь-4 2,799.17       Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Хөâсãөë 5261198

481     ÒÇ Сè Сè Сè 1 MV-012520 12520 Òàш õөíдèé 12.35           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2863278

    ÒÇ MV-009968 9968 Цàãààí ýëãýí 31.68           Дîðíîãîâь Иõ õýò 5107377

    ÒÇ MV-011898 11898 Цàãààí ýëãýí 70.97           Дîðíîãîâь Иõ õýò 5107377

    ÒÇ MV-004153 4153 Х¿дðèéíáèеò-16 26.75           Хýíòèé Дàðõàí 5288703

    ÒÇ MV-016772 16772 Х¿дðèéíáèеò-16-1 30.75           Хýíòèé Дàðõàí 5288703

484     ÒÇ Сè Эф Сè ãðó пп 1 MV-012756 12756 Бөõөãèéí ãîë 25.73           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5026911

485     ÒÇ Сèãмàáеòòà 1 MV-016813 16813 Àëòàí ýëс-2 116.35          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5123275

486     ÒÇ Сèãмà-Иíæеíеðèíã 1 MV-013683 13683 Хó ó ðàé сàéðûí àм 38.53           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2614294

487     ÒÇ Сèëèкàò 1 MV-014949 14949 Цîãò 24.89           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2050463

    ÒÇ MV-016959 16959 Эðдýíýцîãò-1 1,695.74       Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5103797

    ÒÇ MV-016958 16958 Эðдýíýцîãò 2,979.36       Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5103797

489     ÒÇ Сèí÷è-îéë 1 MV-004197 4197 Бөõөãèéí ãîë 27.32           Òөâ Àëòàíáó ëàã 2588617

490     ÒÇ Скàðí 1 MV-004404 4404 Цàãààí òàë, Дàãíàëòàé 275.98          Òөâ Мөíãөíмîðь 2841002

    ÒÇ MV-003220 3220 Цàãààí дàâàà 25.63           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 2630028

    ÒÇ MV-010319 10319 Цàãààí дàâàà 51.09           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ, С¿õáààòàð 2630028

    ÒÇ MV-011124 11124 Àð áàÿí 110.38          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 2650444

    ÒÇ MV-012293 12293 Àð òàмсàã-1-1-2 336.05          Бó ëãàí, Сýëýíãý, ÒөâБ¿ðýãõàíãàé, Оðõîíòó ó ë, Çààмàð2650444

493     ÒÇ Сîëîíãîáèë 1 MV-004405 4405 Бàÿíõîшó ó 30.75           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2027283

494     ÒÇ Сîíдîã 1 MV-001497 1497 Дó íдãîë 28.50           Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2295954

    ÒÇ MV-001817 1817 Цàãààí÷ó ëó ó òûí-Àм 25.24           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2590565

    ÒÇ MV-006428 6428 Цàãààí ÷ó ëó ó òûí àм 147.04          Сýëýíãý Бàÿíãîë 2590565

    ÒÇ MV-012325 12325 Бýðõ ó ó ë 506.47          Òөâ Çààмàð 2590565

496     ÒÇ Сîíсãîëîí áàðмàò 1 MV-000274 274 Гèш¿¿íèé àм 30.54           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2068478

497     ÒÇ Сîðîíзîíòîëãîé 1 MV-015362 15362 Сîðîíзîí òîëãîé 25.16           С¿õáààòàð Мөíõõààí 5084903

    ÒÇ MV-006720 6720 Уëààí òîëãîé 755.20          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5295858

    ÒÇ MV-006907 6907 Цàãààí-Оâîî 298.13          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5295858

499     ÒÇ Спîò кîíсòðàкшí 1 MV-004852 4852 Ç¿¿í өðãөí 29.43           Дîðíîãîâь Өðãөí 2098482

500     ÒÇ СС Мîíãîëèÿ 1 MV-001071 1071 Хîâд ãîë 49.20           Бàÿí-Өëãèé Цýíãýë 2587645

501     ÒÇ Сó âдàíáîðîî 1 MV-016704 16704 Цàéдàм ó ó ë 503.38          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5074959

502     ÒÇ Сó íõó íãîëд 1 MV-009918 9918 Àëòàí îâîî 39.35           С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 5524997

503     ÒÇ Сó òàéõýí цî 1 MV-003996 3996 Б¿ðýíõààí-8 33.98           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5006147

504     ÒÇ Сó òàéцýíд 1 MV-014920 14920 Òîсîíãèéí ãîë 35.98           Òөâ Çààмàð 5047706

    ÒÇ MV-005806 5806 Дàðõàí òîëãîé 46.46           Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí 2041588

    ÒÇ MV-006725 6725 Шèðýý íó ðó ó 37.27           Дàðõàí-Уó ë, СýëýíãýДàðõàí, Сàéõàí 2041588

506     ÒÇ Сó ó ðь õàíà 1 MV-010663 10663 Гèш¿¿íèé àм 100.27          Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2703807

507     ÒÇ С¿ëдòîãòîõ 1 MV-011937 11937 Бөõөã ãîë 53.39           Òөâ Àëòàíáó ëàã 2838672

    ÒÇ MV-001125 1125 Нó ó ðûí 10.26           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2598477

    ÒÇ MV-004332 4332 Нàéðàмдàë îðд 25.97           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2598477

509     ÒÇ Сýë¿¿õýí 1 MV-013362 13362 Гèш¿¿íèé àм 60.72           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2831155

510     ÒÇ Сýëýíãýмàéíèíã 1 MV-016901 16901 Уó ëзâàð 41.91           Сýëýíãý Еðөө 2652811

511     ÒÇ Сýíæсàíò 1 MV-013681 13681 Сýíæèò õó дàã 483.57          Дîðíîãîâь Өðãөí 5106567

512     ÒÇ Сýíшèâýемîíãîë 1 MV-009788 9788 Г¿¿òèéí àмíû àдàã 48.87           Àðõàíãàé Цýíõýð 5148014

    ÒÇ MV-013322 13322 Çó ó í мîдíû ýëс-1 40.30           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2851768

    ÒÇ MV-013323 13323 Çó ó í мîдíû ýëс-2 13.82           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2851768

    ÒÇ MV-000287 287 Òàâàí òîëãîé 89.18           Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 2016656

    ÒÇ MV-011945 11945 Òàâàí òîëãîé-1 82.42           Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 2016656

515     ÒÇ Òàâàíáààòàð 1 MV-003315 3315 Бàðó ó í цàãààí дýë 31.25           Дîðíîãîâь Àéðàã 2039389

516     ÒÇ Òàâàíõàíãàë òðеéд 1 MV-005679 5679 Мàíæèéí õó дàã-2 59.13           Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2708574

    ÒÇ MV-004561 4561 Ç¿¿í æèã¿¿ð 10.77           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2340542

    ÒÇ MV-011853 11853 Ç¿¿í æèã¿¿ð 6.65             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2340542

518     ÒÇ Òàâèí-Эõ 1 MV-010714 10714 Хàð áè÷èãò 30.19           Хýíòèé Гàëшàð 2055317

Òàâàí òîëãîéí í¿¿ðсíèé ó ó ðõàé

Òàâàíш¿òýýí òðàéд

Сîáòòðеéд

Сîíîðòðеéд

Спеéшëмàéíз

Сó ó ðь

С¿мáýðõó íòàí

Сýð¿¿íсýëáý

Сàó сãîáè сýíдс

Сеíòеððàãîó ëд мîíãîëèÿ

Сè Эм Бè

Сè Эм Кýé Àé

Сèíîò¿ммîíãîëèà

Скîðпèîíсеðâèс

Резеâîèðмîëè мîíãîëèà

Реî

Рèîãîâь

Рè÷фëюîðèò

Рýдõèëмîíãîëèÿ

Сàíцýíд

Өðмөí-Уó ë
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Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Ний

т 

тоо

Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ MV-004561 4561 Ç¿¿í æèã¿¿ð 10.77           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2340542

    ÒÇ MV-011853 11853 Ç¿¿í æèã¿¿ð 6.65             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2340542

518     ÒÇ Òàâèí-Эõ 1 MV-010714 10714 Хàð áè÷èãò 30.19           Хýíòèé Гàëшàð 2055317

519     ÒÇ Òàéõàð-Оðд 1 MV-009110 9110 Хөõ òýýã 56.83           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2849046

520     ÒÇ Òàéшàíшèí юàíь 1 MV-012412 12412 Дàé ó ó ë 99.89           Дîðíîãîâь Àéðàã 5103851

521     ÒÇ Òàéшýí деâеëîпмеíò 1 MV-009095 9095 Эðýýí 326.44          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2777223

522     ÒÇ Òàë áó ëàã òðеéд 1 MV-003535 3535 Жàðãàëàíòûí дîîд àдàã 460.37          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2614065

523     ÒÇ Òàëсòáó ðõàíò 1 MV-015222 15222 Бàðó ó í áó ðõàíò 155.52          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5215331

    ÒÇ MV-000251 251 Òàðàãò-1 85.27           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5292026

    ÒÇ MV-010223 10223 Òàðàãò-2 70.96           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5292026

    ÒÇ MV-003999 3999 Б¿ðýíõààí-1 51.89           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2663813

    ÒÇ MV-011428 11428 Б¿ðýí ó ó ë 634.02          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2663813

526     ÒÇ Òàëсòíó ó ð 1 MV-014913 14913 Сàíãèéí дàëàé 8.09             Дîðíîд Хàëõãîë 2305097

527     ÒÇ Òàëсò-Оð÷ëîí 1 MV-012960 12960 Дó íд áó ëàã 26.88           Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã 5133408

528     ÒÇ Òàëûí ãàë 1 MV-014563 14563 Òàëáó ëàã 35.29           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2016931

529     ÒÇ Òàëûí ýë÷ 1 MV-016938 16938 Х¿ðýí ó ó ë 2,719.94       С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5301769

530     ÒÇ Òàíëîí 1 MV-009775 9775 Хàðãàíàò-3 49.60           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2772388

531     ÒÇ Òеõ-Импýкс 1 MV-016880 16880 Мîðèí òîëãîé-1 56.23           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2702533

532     ÒÇ Òè Эí Бè 1 MV-016870 16870 Мàéõàíò òîëãîé 103.87          Дîðíîãîâь Àéðàã 5002311

    ÒÇ MV-002244 2244 Лõàмс¿ðýíãèéí òîõîé 75.97           Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð, Бó ó цàãààí 2716682

    ÒÇ MV-004323 4323 Жó ãàмûí àм 128.87          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2716682

534     ÒÇ ÒНЦ 1 MV-000288 288 Цàãààí цàâ 56.09           Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 2884879

535     ÒÇ Òîãîс÷¿ëòýм 1 MV-016844 16844 Цîãò 176.71          Òөâ Эðдýíý 5156629

536     ÒÇ Òîд-Уíдðàãà 1 MV-014707 14707 Бàÿíãîëûí дýíæ 305.48          Òөâ Çààмàð 2872943

537     ÒÇ Òîéâàíàмд¿¿ ÷èíеî 1 MV-006319 6319 Чîéáàëсàí 160.25          Дîðíîд Бó ëãàí 2763389

538     ÒÇ Òîëãîéòûí ãîë 1 MV-005959 5959 Веðшèíà òîëãîéò 36.49           Сýëýíãý Еðөө 2602504

539     ÒÇ Òîмшèæèð 1 MV-016923 16923 Дàëò 243.55          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5363136

540     ÒÇ Òîîсãîí-Уó ë 1 MV-015642 15642 Хýýð мîðьò 122.77          Уâс Ò¿ðãýí 4001575

    ÒÇ MV-011823 11823 Б¿ðýíõààí-9 26.68           Хөâсãөë Ò¿íýë 5055075

    ÒÇ MV-011824 11824 Б¿ðýíõààí-õõ 53.44           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5055075

542     ÒÇ Òîпòîîсãî 1 MV-011376 11376 Хîòãîð 12.35           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5271363

    ÒÇ MV-014170 14170 Цàãààí ýëãýí-2 24.69           Дîðíîãîâь Иõ õýò 2028565

    ÒÇ MV-013542 13542 Цàãààí ýëãýí 24.69           Дîðíîãîâь Иõ õýò 2028565

    ÒÇ MV-000228 228 Òàõèëòûí í¿¿ðс 11.67           Òөâ Бàÿí 2873575

    ÒÇ MV-013533 13533 Òàõèëò-1 143.36          Òөâ Бàÿí 2873575

    ÒÇ MV-013553 13553 Òàõèëòûí í¿¿ðсíèé îðд 562.71          Òөâ Бàÿí 2873575

    ÒÇ MV-015429 15429 Òàõèëò-2 395.69          Òөâ Бàÿí 2873575

545     ÒÇ Òөãðөãòàë 1 MV-015581 15581 Òөãðөã íó ó ð 627.74          Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5101158

546     ÒÇ Òөãсзàм 1 MV-012852 12852 Цàãààíдàâàà-1 64.03           Уëààíáààòàð С¿õáààòàð 2868466

547     ÒÇ Òөãс-Эðõýс 1 MV-013499 13499 Нîãîîí òîëãîé-1 10.69           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5200288

548     ÒÇ Òөãс-Эõëýë 1 MV-012700 12700 Гèш¿¿íèé àм 56.56           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5431913

    ÒÇ MV-015332 15332 Бàðó ó í зàõ цàã 28.67           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2107961

    ÒÇ MV-016841 16841  Òó ó ë ãîëûí áàðó ó í дýíæ 58.12           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2107961

550     ÒÇ Òөõөмдàâс 1 MV-016682 16682 Òөõөм 216.85          Òөâ Б¿ðýí 5087414

551     ÒÇ Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë мàéíèíã1 MV-013852 13852 Ç¿¿í õîîëîé 335.02          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5157846

    ÒÇ MV-005585 5585 Хó ó ðàé õөíдèé 7.00             Дîðíîд Бàÿíдó í 2573253

    ÒÇ MV-006197 6197 Хó ó ðàé àм 74.63           Дîðíîд Бàÿíдó í 2573253

    ÒÇ MV-009098 9098 Рàшààíòûí дîîд õýсýã 113.89          Дîðíîд Бàÿíдó í 2573253

    ÒÇ MV-011873 11873 Ямààò 50.20           Бàÿí-Өëãèé Àëòàíцөãц 5116635

    ÒÇ MV-011874 11874 Ямààò-1 520.78          Бàÿí-Өëãèé Àëòàíцөãц 5116635

    ÒÇ MV-005356 5356 Шèðýý ó ó ë-2 38.31           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2656523

    ÒÇ MV-016669 16669 Шèðýý ó ó ë-2 154.46          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2656523

    ÒÇ MV-016668 16668 Шèðýý ó ó ë-1 451.25          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2656523

555     ÒÇ Ò¿мýí-Иâýýë 1 MV-015580 15580 Бó ÿíò 489.04          Хýíòèé Гàëшàð 5171873

556     ÒÇ Ò¿мýí-Цàцàë 1 MV-016920 16920 Шèðýý ó ó ë-2 31.98           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5108713

557     ÒÇ Ò¿шèã Иíдó сòðàëь 1 MV-005881 5881 Уõмàë àм 158.77          Сýëýíãý Ò¿шèã 2739739

558     ÒÇ Òýâшèéí ãîâь 1 MV-001390 1390 Иõðèéí õөíдèé 27.09           Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 2639815

559     ÒÇ Òýâшèéí í¿¿ðс 1 MV-010874 10874 Òýâшèéí ãîâь 844.78          Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 2880229

560     ÒÇ Òýãшпëàíò 1 MV-015650 15650 Òàшãàé ó ó ë îð÷èм 49.68           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5320259

561     ÒÇ Òýãшõàí 1 MV-001804 1804 Мîдîò-Уó ë 27.45           Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí 2051273

562     ÒÇ ÒЭДЭӨ 1 MV-016733 16733 Хèмè-2 24.91           Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 5095034

563     ÒÇ Òýí Хó í 1 MV-000713 713 Нàðàí òîëãîé 375.18          Òөâ Жàðãàëàíò 2839717

564     ÒÇ Òýíãðè îéë шýéë 1 MV-006453 6453 Цàéдàм íó ó ðûí õ¿ðýí í¿¿ðсíèé îðд 132.99          Òөâ Бàÿí 5320933

565     ÒÇ Òýíãðèпеòðî ÷ýмèкàëс 1 MV-015090 15090 Цàéдàм-1 227.64          Òөâ Бàÿí 5152542

566     ÒÇ Òýíãýðèéí õ¿ðд 1 MV-015037 15037 Иõ íàðàí ãîë 114.43          Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 5012821

    ÒÇ MV-008149 8149 Сýð¿¿í цàãààí 30.62           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2582457

    ÒÇ MV-009848 9848 Цàãààí дàâàà 67.18           Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2582457

568     ÒÇ Òýðмýíæîíш 1 MV-005899 5899 Хàæó ó  áó ëàã 31.16           С¿õáààòàð Мөíõõààí 4183525

    ÒÇ MV-012340 12340 Гàâьæèéí шàíд 122.48          Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2672731

    ÒÇ MV-012725 12725 Àëòàí ýëс-1 25.33           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2672731

    ÒÇ MV-012579 12579 ¯íýãò òөâ  áàðó ó í-2 26.75           Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 2848376

    ÒÇ MV-013759 13759 Гó ðâàí òîëãîé 99.57           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2848376

571     ÒÇ УБÒÇ-ûí Чó ëó ó í зàâîд 1 MV-001126 1126 Оëîí-Оâîî 22.62           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2076675

572     ÒÇ УБÒÒÒ 1 MV-015476 15476 Дàëàíãèéí ó ó ë îð÷èм 164.78          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5146852

573     ÒÇ Уâс õ¿дýð 1 MV-016690 16690 Ò¿ðãýíèé ãîë 38.07           Уâс Цàãààíõàéðõàí 5517931

574     ÒÇ Уãàëзàíцàмõàã 1 MV-009357 9357 Нàëàéõ 43.32           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5171881

575     ÒÇ Уëààíцàõàð 1 MV-015038 15038 Бèë¿¿òèéí з¿¿í õîéд õýсýã 1,240.71       Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5403766

    ÒÇ MV-000286 286 Цàãààí ÷ó ëó ó ò õó дàã 224.99          Дîðíîд Бàÿíдó í 2344343

    ÒÇ MV-001121 1121 Цàãààí Чó ëó ó ò 112.64          Дîðíîд Бàÿíдó í 2344343

577     ÒÇ Умàðдûí ãàí 1 MV-016794 16794 Уõàà-1 32.17           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5177421

578     ÒÇ Уðàíсýëýíãý 1 MV-001258 1258 Бààюó  Бó ó ðëûí îâîî 25.56           Сýëýíãý Шààмàð 5274761

579     ÒÇ Уðãàõмîðèí ýëс 1 MV-016862 16862 Мîðèí дàâàà 32.10           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5329434

580     ÒÇ Уðòõîшó ó 1 MV-008085 8085 Өëөíòèéí õÿð 412.84          Сýëýíãý Еðөө 5073642

581     ÒÇ Уó ãàí-Иë÷ 1 MV-015522 15522 Сөðò 76.07           Дîðíîãîâь Àéðàã 5185033

    ÒÇ MV-000906 906 Нàëàéõ 10.30           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 9102981

    ÒÇ MV-015531 15531 Нàëàéõ 2.13             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 9102981

583     ÒÇ Уó ëсзààмàð 1 MV-000926 926 Çààмàðûí-Эõ 835.49          Òөâ Çààмàð 2819996

584     ÒÇ Уó ëсíîёí 1 MV-005974 5974 Бàãà íîёíû дó íд õýсýã 184.01          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2868687

585     ÒÇ Уó ëûí ýõ 1 MV-012163 12163 Цàãààí òîëãîéí ðàéîí 23.80           Хîâд Мÿíãàд 2890658

586     ÒÇ Уó ðõàé 1 MV-011924 11924 Бó ðãàсòàéí àм 400.23          Уâс Òàðèàëàí 2068745

    ÒÇ MV-009495 9495 Бàÿíãîëûí дýíæ Б õýсýã 87.69           Òөâ Çààмàð 2555468

    ÒÇ MV-012763 12763 Çààмàðûí ýõ -2 520.82          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Дàшèí÷èëýí, Çààмàð2555468

    ÒÇ MV-000283 283 Бàãà íàéмãàí 8.67             Òөâ Çààмàð 2555468

588     ÒÇ ¯íýí-Àíд 1 MV-001455 1455 Мàíó ó ëò 40.37           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2885565

589     ÒÇ ¯íýòмеòàëë 1 MV-002053 2053 Хàдàò 27.62           Òөâ Уãòààëцàéдàм 2064537

    ÒÇ MV-001990 1990 Ç¿ëýãò 136.46          Òөâ Сýðãýëýí 2766868

    ÒÇ MV-011892 11892 Х¿ðзýòèéí àм 363.75          Òөâ Сýðãýëýí 2766868

591     ÒÇ ¯¿ðòòó ð 1 MV-001865 1865 Сàëààãèéí àëòíû îðд 227.34          Òөâ Сýðãýëýí 5047544

592     ÒÇ Фëèíкмîíãîëèà 1 MV-011618 11618 Òó ó ëûí òîõîé 264.86          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5084512

593     ÒÇ Фëюмîí 1 MV-013179 13179 Цàãààí дýë 26.05           Òөâ Бàÿí 5002109

    ÒÇ MV-000282 282 Бàÿí-Àм 26.69           Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2546434

    ÒÇ MV-006588 6588 Хîîëîé õó дàã 112.65          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2546434

    ÒÇ MV-012665 12665 Çàмûí áó ëàã 115.45          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2546434

595     ÒÇ Хààíû õàðãó é 1 MV-016789 16789 Хó ó ðàé-1 31.71           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4249305

596     ÒÇ Хàмòûí ýõ áó ëàã 1 MV-016896 16896 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 30.71           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5485932

597     ÒÇ Хàí дýýæ 1 MV-000859 859 Цàãààí-Оâîî 55.01           Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2012251

598     ÒÇ Хàíà ãîëд ýíд æýм мîíãîëèà 1 MV-002273 2273 Хàðãàíû õөíдèé 178.08          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2847558

599     ÒÇ Хàíãàд-Экспëîðýéшí 1 MV-014493 14493 Бàðó ó í íàðàí 4,481.82       Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2887134

¯¿ðòãîó ëд

Хààíãàðдè

Òýí¿¿í áàéãàëь

Òýсèéí õó ðд

Òýýëèéí шîíõîð

Уëз ãîë

Уó ë ó ó ðõàéí àâðàõ àíãè

Уÿíãàí

Òөâшèí

Òөãðөãíó ó ðûí ýíеðæè

Òөсөë÷

Òó íàмàë шèæèð

Ò¿âшèíãàðàâ

Ò¿мýí-Àíд

Òàâàíш¿òýýí òðàéд

Òàëсòãөëòãөíө

Òàëсòмàðãàд

Òè ýíд Òè юíèкс

Òîпðó îíõýíцî

517

524
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533
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543

544

549

552

553

554

567
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570
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594

2

2

2

2

2

2

4

2

3

2

3

2

2

2

2

2

3

2

3
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Хавсралт Ц – Ашиглалтын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Х- Ашиглалтыгн лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Ний

т 

тоо

Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

595     ÒÇ Хààíû õàðãó é 1 MV-016789 16789 Хó ó ðàé-1 31.71           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4249305

596     ÒÇ Хàмòûí ýõ áó ëàã 1 MV-016896 16896 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 30.71           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5485932

597     ÒÇ Хàí дýýæ 1 MV-000859 859 Цàãààí-Оâîî 55.01           Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2012251

598     ÒÇ Хàíà ãîëд ýíд æýм мîíãîëèà 1 MV-002273 2273 Хàðãàíû õөíдèé 178.08          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2847558

599     ÒÇ Хàíãàд-Экспëîðýéшí 1 MV-014493 14493 Бàðó ó í íàðàí 4,481.82       Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2887134

600     ÒÇ Хàíãèõ¿дýð 1 MV-014828 14828 Àãàð-ó ó ë 365.36          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5244269

601     ÒÇ Хàíèë÷¿ãá¿ã 1 MV-012484 12484 Бөõөãèéí ãîëûí àдàã 70.71           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5113946

602     ÒÇ Хàíõàс òðеéд 1 MV-004386 4386 Бó мáàò 36.02           Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 2787318

    ÒÇ MV-016819 16819 Дîæèð 98.37           Хýíòèé Бàÿí-Оâîî 2618176

    ÒÇ MV-007148 7148 Уëààí сàéð 372.33          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2608758

    ÒÇ MV-016889 16889 Бó ó цàò ó ó ë 662.79          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî, Гàëó ó ò 2608758

    ÒÇ MV-005970 5970 Өíдөð-1 40.45           Òөâ Бàÿí, Сýðãýëýí 5340195

    ÒÇ MV-016929 16929 Өíдөð-2 55.04           Òөâ Бàÿí 5340195

    ÒÇ MV-000124 124 Çàéсàí сàëàà 104.90          Уâс Òàðèàëàí 2001454

    ÒÇ MV-001366 1366 Хàð òàðâàãàòàé 24.82           Уâс Òàðèàëàí 2001454

    ÒÇ MV-009950 9950 Хàð òàðâàãàòàé 13.96           Уâс Òàðèàëàí 2001454

    ÒÇ MV-009951 9951 Хàð òàðâàãàòàé 100.88          Уâс Òàðèàëàí 2001454

    ÒÇ MV-010632 10632 Çàéсàí сàëàà 381.38          Уâс Òàðèàëàí 2001454

    ÒÇ MV-011923 11923 Нàмèðàà ýõ 682.76          Уâс Òàðèàëàí 2001454

606     ÒÇ Хàс¿ 1 MV-011150 11150 Хýðýéí ãîë-1 72.97           Сýëýíãý Еðөө 2018241

607     ÒÇ Хàòàíцàцàë 1 MV-011969 11969 Шàðãà îâîî 463.25          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5061989

608     ÒÇ Хеëèîсãîëд 1 MV-016957 16957 Бàÿíãîëûí дîîд õýсýã 64.11           Уâс Ç¿¿íõàíãàé 5068517

609     ÒÇ Хèшèã-Оðãèëó ó í 1 MV-011283 11283 Бó ãàíò-1 39.15           Сýëýíãý Еðөө 5029066

    ÒÇ Хîâдмÿíãàò 1 MV-015543 15543 Бó ó ëòûí шàë 224.87          Хîâд Çýðýã 4062698

    ÒÇ Хîâдцемеíò 1 MV-016795 16795 Шîõîéò 39.90           Хîâд Бó ÿíò 4061101

611     ÒÇ Хîíã Дà èíòеðíýшíë 1 MV-012112 12112 Нîãîîí дîâ 20.60           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2861976

    ÒÇ MV-003189 3189 Нàðàí 12.21           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2577453

    ÒÇ MV-004819 4819 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 84.49           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2577453

    ÒÇ MV-005017 5017 Сààðëûí õөòөë 85.74           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2577453

613     ÒÇ Хîíã÷àíãëè 1 MV-011884 11884 Хó æõààí 18.88           Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5352959

614     ÒÇ Хîðãûí ÷ó ëó ó 1 MV-003978 3978 Нàëàéõ 25.75           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5017386

    ÒÇ MV-010882 10882 И÷ýýò 130.54          Уâс Хÿðãàс 5364884

    ÒÇ MV-015606 15606 Шàð ó ó ë 143.46          Уâс Хÿðãàс 5364884

616     ÒÇ Хîðèõ 443-ð àíãè 1 MV-001356 1356 Н¿¿ðсòýé 82.81           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 9069798

    ÒÇ MV-000267 267 Àð òàмсàã 158.12          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2100231

    ÒÇ MV-008866 8866 Өãөөмөð-2 641.83          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2100231

    ÒÇ MV-011881 11881 Àð òàмсàã-1-1-1 320.16          Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2100231

    ÒÇ MV-011882 11882 Àð òàмсàã-1-3-1 145.54          Òөâ Çààмàð 2100231

    ÒÇ MV-013205 13205 Өãөөмөð õîîëîé-3 45.99           Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2100231

    ÒÇ MV-001329 1329 Өãөөмөð 168.48          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2100231

    ÒÇ MV-001441 1441 Н¿¿ðсò õîòãîð 39.20           Уâс Бөõмөðөí 2661128

    ÒÇ MV-014442 14442 Хîòãîð өðãөòãөë 77.76           Уâс Бөõмөðөí 2661128

619     ÒÇ Хîòãîð мèíеðàëс 1 MV-015631 15631 Хîòãîð 2,036.63       Өмíөãîâь Хàíõîíãîð, Цîãò-Оâîî 5433207

    ÒÇ MV-003508 3508 Шàíàãà 24.70           Уâс Бөõмөðөí 2662647

    ÒÇ MV-014865 14865 Шàíàãà 789.80          Уâс Бөõмөðөí 2662647

621     ÒÇ Хîòîëдýãæèõ 1 MV-007530 7530 Өíдөð дîâ 38.63           Òөâ Сýðãýëýí 2829541

    ÒÇ MV-006473 6473 Òîсîíãèéí ãîë 21.81           Òөâ Çààмàð 2763788

    ÒÇ MV-012406 12406 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ-1 79.97           Òөâ Çààмàð 2763788

    ÒÇ MV-015598 15598 Рàшààíò 176.49          Дîðíîд Бàÿíдó í 2763788

    ÒÇ MV-016752 16752 Бàÿсãàëàíòûí дýíæ 52.88           Òөâ Çààмàð 2763788

623     ÒÇ Хөâсãөë зàм 1 MV-012909 12909 Нó ãûí òîõîé 26.40           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2034719

    ÒÇ MV-013180 13180 Хó ó ðàé ÷ó ëó ó òûí дó íд õýсýã 121.78          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2682869

    ÒÇ MV-003206 3206 Дө÷ ãîë 231.49          Дîðíîд Бàÿíдó í 2682869

625     ÒÇ Хөõ òîëáî áó ò 1 MV-012360 12360 Б¿ðýíõààíû 23.20           Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2711605

626     ÒÇ Хөõæîíш 1 MV-016968 16968 Сàмàðòàé-1 30.91           Дîðíîãîâь Àéðàã 5488087

627     ÒÇ Хөõс¿ëд ãðó пп 1 MV-015243 15243 Нàëàéõ-2 24.13           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5072743

    ÒÇ MV-008468 8468 Хөõ дýë-1 74.98           Дîðíîãîâь Àéðàã 2107511

    ÒÇ MV-008469 8469  Өмíөò õàð àéðàã 76.08           Дîðíîãîâь Àéðàã 2107511

    ÒÇ MV-004317 4317 Бөõөãèéí ãîë 26.23           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2565803

    ÒÇ MV-012373 12373 Бөõөãèéí õөíдèé 45.01           Òөâ , УëààíáààòàðÀëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2565803

630     ÒÇ Хó àëÿí 1 MV-004508 4508 Нàëàéõûí з¿¿í æèã¿¿ð 28.97           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2718375

    ÒÇ MV-015023 15023 Бàðó ó í áàÿí 991.03          Дîðíîд Сýðãýëýí 5415853

    ÒÇ MV-016722 16722 Òөõөм 552.42          Òөâ Б¿ðýí 5415853

    ÒÇ MV-016684 16684 Òàðàãò 330.50          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5488605

    ÒÇ MV-016685 16685 Òàðàãò 94.51           Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5488605

    ÒÇ MV-010871 10871 Жàðãàëàíò 100.62          Òөâ Жàðãàëàíò 5009138

    ÒÇ MV-014987 14987 Жàâõëàíò 1,423.81       Òөâ Жàðãàëàíò 5009138

    ÒÇ MV-016703 16703 Жàâõëàíò 141.11          Òөâ Жàðãàëàíò 5009138

634     ÒÇ Хó íàí 1 MV-008097 8097 Бàðó ó í áàðó ó í ó ðò 77.48           Òөâ Сýðãýëýí 2549204

    ÒÇ MV-003240 3240 Сàíãèéí íàéдâàð 27.61           Сýëýíãý Еðөө 2881934

    ÒÇ MV-012246 12246 Сàíãèéí ãîë 26.43           Сýëýíãý Еðөө 2881934

    ÒÇ MV-012577 12577 Сàíãèéí ãîë 252.93          Сýëýíãý Еðөө 2881934

636     ÒÇ Хó íáөө 1 MV-013555 13555 Мó õàð-1 25.09           Дîðíîд Дàшáàëáàð 5035902

637     ÒÇ Хó íò Өãөөæ 1 MV-016689 16689 Б¿д¿¿í ó õàà 337.57          С¿õáààòàð Мөíõõààí 2166631

    ÒÇ MV-010483 10483 Нàëàéõ õýсýã 24.31           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2598256

    ÒÇ MV-010164 10164 Хàðãàíàò 10.42           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2598256

    ÒÇ MV-000201 201 Цàãààí ãîзãîð 99.50           Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2019086

    ÒÇ MV-007978 7978 Цàãààí ãîзãîð 232.10          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2019086

640     ÒÇ Х¿ õ¿ õó àé 1 MV-012324 12324 Хàðãàíàò 144.09          Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5494206

641     ÒÇ Х¿дýí 1 MV-011617 11617 Хөөòèéí òàë 51.63           Уâс Дàâсò 2643227

642     ÒÇ Х¿дýðáîëд 1 MV-010811 10811 Òөмөðòýé 550.09          Сýëýíãý Х¿дýð 5221056

    ÒÇ MV-000131 131 Бàðó ó í áàðó ó í-Уðò 410.33          Òөâ Сýðãýëýí 2041391

    ÒÇ MV-002613 2613 Àéðàã ó ó ë 25.75           Бó ëãàí Оðõîí 2041391

644     ÒÇ Х¿ðд 1 MV-005040 5040 Шàíдûí àм 154.28          Òөâ Л¿í 2061783

645     ÒÇ Х¿ðýíáó ëàã 1 MV-012442 12442 Х¿ðýíáó ëàã 110.58          Бó ëãàí Бó ãàò 2668041

646     ÒÇ Х¿ðýíáýë÷èð 1 MV-013456 13456 Цàãààí ýëãýí 38.01           Дîðíîãîâь Иõ õýò 2879646

647     ÒÇ Х¿ðýý дýë 1 MV-004431 4431 Жîíшò òîëãîé 28.39           Дîðíîãîâь Àéðàã 2697734

    ÒÇ MV-010347 10347 Òîсîí ãîë 37.71           Òөâ Çààмàð 2872722

    ÒÇ MV-015552 15552 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 25.80           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2872722

649     ÒÇ ХЦ 0119-ð àíãè 1 MV-003959 3959 Бàÿíцîãò-1 26.53           С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 2120879

650     ÒÇ Хýëòðýãý 1 MV-012558 12558 Ç¿¿í õýсýã 26.41           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 4489659

    ÒÇ MV-008601 8601 Хàð îâîîò òîëãîé 385.56          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5041449

    ÒÇ MV-011655 11655 Хàð òîëãîé-1 308.45          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5041449

    ÒÇ MV-011656 11656 Хàð-Оâîîò òîëãîé 534.53          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5041449

    ÒÇ MV-015406 15406 Сîíдó ó ëò 20.79           Хýíòèé Бàÿíõó òàã 9073389

    ÒÇ MV-015450 15450 Сîíдó ó ëò 37.53           Хýíòèé Бàÿíõó òàã 9073389

653     ÒÇ Хýðëýí-Импекс 1 MV-013223 13223 Өмíөд àëòàò 40.01           Дîðíîãîâь Àéðàã 2009765

654     ÒÇ Хýðëýí-Эíеðãî 1 MV-005210 5210 Х¿дðèéí áèеò-17 28.10           Хýíòèé Дàðõàí 2871114

655     ÒÇ Цàãààí ÷ó ëó ó ò ýëëîéс 1 MV-012193 12193 Цàãààí÷ó ëó ó ò 154.36          Хýíòèé Өмíөдýëãýð, Хýðëýí 5413702

656     ÒÇ Цàãààíá¿ðд 1 MV-011836 11836 Цàãààí дàâàà 48.11           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 2769697

657     ÒÇ Цàãààíãîâь 1 MV-014631 14631 Хó ц-Òîëãîé 42.82           Дîðíîãîâь Өðãөí 5038464

658     ÒÇ Цàãààíòàшàà 1 MV-011377 11377 Нàëàéõ 28.93           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2605031

659     ÒÇ Цàãààí-Эëãýí 1 MV-011981 11981 Цàãààí ýëãýí 30.11           Дîðíîãîâь Иõ õýò 5053722

660     ÒÇ Цàéðòмèíеðàë 1 MV-000723 723 Òөмөðòèéí-Оâîî 38.78           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2548747

661     ÒÇ Цàíòûí æèм 1 MV-016760 16760 Лààõûí õөíдèé 126.89          Òөâ Бàÿí 2291142

662     ÒÇ Цàðèëõàд 1 MV-015601 15601 Нàëãàð 131.93          Òөâ Àëòàíáó ëàã 5432219

663     ÒÇ ЦДЦ 1 MV-003504 3504 Бàÿíõîшó ó  òîîсãîíû шàâàð 13.00           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2786184

    ÒÇ MV-012219 12219 Шîõîéí ÷ó ëó ó 135.10          Сýëýíãý Оðõîí, Сàéõàí 2641984

    ÒÇ MV-015249 15249 Хөòөë-2 61.44           Сýëýíãý Оðõîí 2641984

Хýíòèé àéмàã дàõь Ш¿¿õèéí Шèéдâýð Бèеë¿¿ëýõ Àëáà

Цемеíò шîõîé

Хó íàíæèíëýí

Хó íõó à

Хó ðàé

Х¿дýð-Эðдýíý
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Хýíс¿ëкîíсòðàкшí

Хөөсãөë

Хөõòөð

Хөõшó ãàм

Хó ëд õèмèкàëс

Хó ëдцемеíò

Хó ëдûí í¿¿ðс

Хîíãîðûí îðд

Хîðèкàâàмеòàëë

Хîсõàс

Хîòãîð

Хîòãîðшàíàãà

ХОÒУ
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3

2
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3

2
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2

2
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2

2

2
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660     ÒÇ Цàéðòмèíеðàë 1 MV-000723 723 Òөмөðòèéí-Оâîî 38.78           С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2548747

661     ÒÇ Цàíòûí æèм 1 MV-016760 16760 Лààõûí õөíдèé 126.89          Òөâ Бàÿí 2291142

662     ÒÇ Цàðèëõàд 1 MV-015601 15601 Нàëãàð 131.93          Òөâ Àëòàíáó ëàã 5432219

663     ÒÇ ЦДЦ 1 MV-003504 3504 Бàÿíõîшó ó  òîîсãîíû шàâàð 13.00           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2786184

    ÒÇ MV-012219 12219 Шîõîéí ÷ó ëó ó 135.10          Сýëýíãý Оðõîí, Сàéõàí 2641984

    ÒÇ MV-015249 15249 Хөòөë-2 61.44           Сýëýíãý Оðõîí 2641984

665     ÒÇ Цеíòðàë ýéшèàí цемеíò 1 MV-016897 16897 Б¿¿âýéò 138.68          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2737221

    ÒÇ MV-006452 6452 Дîâцîã 29.41           Òөâ Бàÿí 2681471

    ÒÇ MV-013146 13146 Дîâцîã 225.54          Òөâ Бàÿí 2681471

    ÒÇ MV-007435 7435 Бàðó ó í ó ðòûí 94.77           Òөâ Сýðãýëýí 2097109

    ÒÇ MV-016905 16905 Уðòûí дýíæ 150.75          Òөâ Сýðãýëýí 2097109

668     ÒÇ Цîзãîð 1 MV-014887 14887 Мîдîò мó õàð 108.22          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 3550125

669     ÒÇ Цîðîсæàмáàà 1 MV-012551 12551 Гèш¿¿íèé àм-2 29.24           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5102715

670     ÒÇ Цó ãëàí 1 MV-012841 12841 Хó æèõàí 265.94          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2766213

    ÒÇ MV-004016 4016 Нàëãàð 77.60           Òөâ Сýðãýëýí 2587025

    ÒÇ MV-012029 12029 Сàëáàðûí àм 139.05          Òөâ Сýðãýëýí 2587025

    ÒÇ MV-013676 13676 Сàëõèò 77.57           Òөâ Сýðãýëýí 2587025

672     ÒÇ Цýãýýí-¯¿дýí 1 MV-012466 12466 Òàë áó ëàã 509.50          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2831686

673     ÒÇ Цýíãýã-Оðîã 1 MV-003108 3108 Цàãààí ÷ó ëó ó ò õîîëîéí дýýд õýсýã 380.32          Дîðíîд Бàÿíдó í 5320798

674     ÒÇ Цýýцýý-Импекс 1 MV-007134 7134 Иõ áó ëàã 125.03          Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 2804816

675     ÒÇ Чàéëдсàí 1 MV-012125 12125 Бàðó ó íû ãîë 195.40          Òөâ Сýðãýëýí 2837196

676     ÒÇ Чàмèí-Àëò 1 MV-012469 12469 Òîëãîéò-1 41.11           Сýëýíãý Еðөө 5231337

    ÒÇ MV-010126 10126 Цàéдàм íó ó ð 31.98           Хýíòèé Мөðөí 5183308

    ÒÇ MV-016767 16767 Цàéдàм íó ó ð 300.32          Хýíòèé Мөðөí 5183308

678     ÒÇ Чàíдмàíь-Эðõ¿¿д 1 MV-016719 16719 Б¿с òîëãîé-1 25.07           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5222575

679     ÒÇ Чèëàãó 1 MV-001747 1747 Шàíд õó дàã-2 26.52           Òөâ Бàÿí 5034868

680     ÒÇ Чèí 1 MV-014112 14112 Х¿ðýí òîëãîé 277.54          Òөâ Бàÿí 2067501

    ÒÇ MV-012435 12435 Àëàãòîëãîд-1 238.73          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5031869

    ÒÇ MV-012515 12515 Бàðó ó í дàëàí 28.17           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5031869

682     ÒÇ Чèíãýëáөөíцàãààí 1 MV-000242 242 Дýëèéí õîшó ó 2.01             Оðõîí Бàÿí-Өíдөð 2030624

    ÒÇ MV-002185 2185 Цàãààí áó ëàã Жàëãà-5 41.25           Òөâ Çààмàð 2816687

    ÒÇ MV-015065 15065 Өëòèéí дýíæ 43.62           Өâөðõàíãàé Уÿíãà 2816687

684     ÒÇ Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò 1 MV-005459 5459 Х¿ðýí òîëãîé 70.47           Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2697947

685     ÒÇ Чó ëó ó í-Өðãөө 1 MV-006222 6222 Дөш òîëãîé 27.99           Бàÿíõîíãîð Эðдýíýцîãò 2057174

    ÒÇ MV-006506 6506 Жîíш òîëãîé 27.45           Òөâ Бàÿíдýëãýð 2800497

    ÒÇ MV-012214 12214 Жîíш òîëãîé 74.27           Òөâ Бàÿíдýëãýð 2800497

    ÒÇ MV-016834 16834 Жîíш òîëãîé 101.76          Òөâ Бàÿíдýëãýð 2800497

687     ÒÇ Ч¿¿ãýí 1 MV-005683 5683 Нîãîîí òîëãîé 6.76             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2809621

688     ÒÇ Шàíæèí-Оðд 1 MV-010665 10665 Хàðààò ó ó ë 79.80           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë 5197325

689     ÒÇ Шàíëó í 1 MV-006098 6098 Б¿ðãýд òîëãîé 995.58          Дîðíîд Чîéáàëсàí 2784904

690     ÒÇ Шàíшèмýæî 1 MV-012669 12669 Àëàã цàõèð-1 84.76           Бàÿíõîíãîð Бàÿíцàãààí 5148278

691     ÒÇ Шàðãàëáîëîð 1 MV-015633 15633 Өëзèéò 164.29          Өâөðõàíãàé Хàéðõàíдó ëààí 5090385

692     ÒÇ Шàðмîíãîë 1 MV-015585 15585 Иõ àм 39.11           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5072115

    ÒÇ MV-012094 12094 Б¿д¿¿í àм 344.69          Сýëýíãý Мàíдàë 2618621

    ÒÇ MV-015465 15465 Хàíдãàéò 562.83          Бó ëãàí, СýëýíãýСýëýíãý, Ò¿шèã 2618621

    ÒÇ MV-000440 440 Х¿éòíèé ãîë 55.76           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2050374

    ÒÇ MV-001498 1498 Шàðûí ãîë 1,826.18       Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2050374

695     ÒÇ Шàðûí ãîë ýíеðãè 1 MV-000206 206 Х¿éòýíèé ãîë 25.40           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2852861

696     ÒÇ Шàшèð-Оðãèë 1 MV-016940 16940 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ó ó ë 212.91          Хýíòèé Бàòíîðîâ 5106753

697     ÒÇ Шàшèðòðеéд 1 MV-010258 10258 Өëзèéò ó õàà 63.35           Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2036231

698     ÒÇ Шеíã÷àí 1 MV-015571 15571 Бó ðõàíò òîëãîé 116.69          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5380618

699     ÒÇ Шèàíãàíюíòó í 1 MV-016790 16790 Хàðààò 117.93          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5165407

    ÒÇ MV-003166 3166 Цемеíò 3 îðд 25.87           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2812886

    ÒÇ MV-009579 9579 Шîõîéí ÷ó ëó ó íû 3-ð îðд 3.24             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2812886

701     ÒÇ Шèâýý-Оâîî 1 MV-000901 901 Шèâýý-Оâîî 90.94           Гîâьс¿мáýð Шèâýýãîâь 2004879

702     ÒÇ Шèдýò-Од 1 MV-009631 9631 Бàðãèëò îâîî 20.29           Дîðíîãîâь Өðãөí 2884259

703     ÒÇ Шèæèð-Àëò 1 MV-001866 1866 Òó ó ëûí èõ òîõîéðîë 68.77           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2072947

    ÒÇ MV-001472 1472 Шàð õөòөë Хýðýýò 39.91           Дàðõàí-Уó ë, СýëýíãýШàðûíãîë, Бàÿíãîë 2770601

    ÒÇ MV-011378 11378 Шàð õөòөë 209.98          Дàðõàí-Уó ë, СýëýíãýШàðûíãîë, Бàÿíãîë 2770601

705     ÒÇ Шèæèðõàéðãà 1 MV-014910 14910 Дó íд áөõөã-1 36.02           Òөâ Àëòàíáó ëàã 5167256

706     ÒÇ Шèæèòàéфýí 1 MV-012436 12436 Өâөð цàãààí-1 279.66          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5078229

707     ÒÇ Шèéðèзсòîó í 1 MV-016686 16686 Эðдýíýцîãò 7,912.48       Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5257352

708     ÒÇ Шèмкîíсòðàкшí 1 MV-003205 3205 Шîõîéò 37.62           Сýëýíãý Оðõîí 2744937

709     ÒÇ Шèíдó íфàí 1 MV-012449 12449 Хàð мîдîò ó ó ë 208.22          Сýëýíãý Бàÿíãîë 5144663

    ÒÇ MV-010089 10089 Мó õàð 125.42          Дîðíîд Дàшáàëáàð 2830213

    ÒÇ MV-011900 11900 Хîîëîéí òàë-1 1,328.39       Дîðíîд Бàÿíдó í, Дàшáàëáàð 2830213

711     ÒÇ Шèíýæîíш 1 MV-007931 7931 Ямààò 77.00           Хýíòèé Бàòíîðîâ 5540976

712     ÒÇ Шèíýëîíãдà 1 MV-016806 16806 Цàãààí òîëãîé 1,498.44       Өмíөãîâь Мàíëàé 5164621

713     ÒÇ Шèíýсàíсàð 1 MV-015170 15170 Иõýð õó дàã 1,684.89       Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5010896

714     ÒÇ Шèíýòîîсãî 1 MV-004591 4591 Нàéðàмдàë шàâðûí îðд 10.13           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2579057

    ÒÇ MV-006620 6620 ¯ðëèéí îâîî 377.21          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë 2870312

    ÒÇ MV-010989 10989 Çàíãèàò òîëãîé 209.57          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë 2870312

    ÒÇ MV-009947 9947 Яëáàã ãîë-3 59.95           Сýëýíãý Еðөө 2110903

    ÒÇ MV-016843 16843 Хөõ òîëãîé 122.30          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2110903

717     ÒÇ Шîõîé цàãààí áó ëàã 1 MV-000919 919 Шîõîéò-Уó ë 25.69           Òөâ Эðдýíý 2025833

718     ÒÇ ШÒН 1 MV-007257 7257 Шàíд õó дàã-2 58.50           Òөâ Бàÿí 2053152

719     ÒÇ Шó âó ó í-Уó ë 1 MV-011790 11790 Бàðó ó í шó âó ó í ó ó ë 153.10          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 3491544

720     ÒÇ Шó дàðãà-Àíдó ó д 1 MV-001937 1937 Иëæèãòýéí àм 32.88           Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2626489

721     ÒÇ Ш¿¿õèéí шèéдâýð ã¿éцýòãýõ àëáà1 MV-005239 5239 Иõ ã¿í íó ó ð 25.12           Òөâ Бàÿíдýëãýð 9103619

722     ÒÇ ШШБЕГ-ûí õàðьÿà 409 д¿ãýýð àíãè1 MV-011816 11816 Гàíц õó дãèéí àм 24.59           Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 9999997

723     ÒÇ ШШДБ 1 MV-014945 14945 Цàãààííó ó ð 139.95          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 3062627

724     ÒÇ ЭБГ 1 MV-013414 13414 Идýðмýã 48.38           Хýíòèé Бàòíîðîâ 5102189

725     ÒÇ ЭБНЭ 1 MV-004537 4537 Хàâцàë 25.20           С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 2568683

    ÒÇ MV-001755 1755 Хó òàã-Уó ë 132.10          С¿õáààòàð Àсãàò 2067439

    ÒÇ MV-007514 7514 Өëзèéò 130.99          С¿õáààòàð Мөíõõààí 2067439

727     ÒÇ Эâýðëàсò 1 MV-013454 13454 Òàòàм-2 99.01           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5169844

728     ÒÇ Эдèíá¿ðã 1 MV-015593 15593 Эëсòýéí зó ó íмîд 22.54           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5216656

729     ÒÇ Эæáàëеé 1 MV-016831 16831 Эðдýíý òîëãîé 412.46          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5315603

730     ÒÇ Эé Àð Àé Эé 1 MV-010278 10278 Мөíãөí өíдөð 173.17          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5006066

731     ÒÇ Эé Кýé Эм Юó 1 MV-003152 3152 Уëèàсòàéí ãîë 93.87           Хýíòèé Дàдàë 5098181

732     ÒÇ Эé Эë Жè Òè 1 MV-013766 13766 Хàðãàíàò 111.52          Уâс Нàðàíáó ëàã 5130662

733     ÒÇ Эëýýò 1 MV-016664 16664 Сýë 135.02          Сýëýíãý Мàíдàë 2744511

734     ÒÇ Эм Àð Сè Эм Жè Эë 1 MV-012512 12512 Шèéð àм 90.74           Сýëýíãý Х¿дýð 5402166

735     ÒÇ Эм Дè Эф И 1 MV-016930 16930 Цàãààí-Өíдөð 47.85           Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5504767

736     ÒÇ Эм Жè Бè 1 MV-010598 10598 Нàéмдàé 25.17           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5018536

    ÒÇ MV-007207 7207 Уëààí ÷ó ëó ó ò 143.69          Àðõàíãàé Цýíõýð 2740451

    ÒÇ MV-009258 9258 Ясòûí ãîë 365.92          Àðõàíãàé Цýíõýð 2740451

    ÒÇ MV-000221 221 Нàëàéõ 198.84          Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5148146

    ÒÇ MV-012474 12474 Хîòãîð 946.99          Уâс Бөõмөðөí 5148146

    ÒÇ MV-014492 14492 Дàëàí 271.73          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5148146

739     ÒÇ Эм Сè Сè Эм 1 MV-013550 13550 Àðâèæèõ 195.14          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5138175

    ÒÇ MV-012162 12162 Ясò 49.87           Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5015243

    ÒÇ MV-012605 12605 Бàðó ó í цàãààí дýë 314.38          Дîðíîãîâь Àéðàã 5015243

741     ÒÇ Эм Эë цàõèó ðò îâîî 1 MV-015610 15610 Цàõèó ðò îâîî 158.39          С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 5452503
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741     ÒÇ Эм Эë цàõèó ðò îâîî 1 MV-015610 15610 Цàõèó ðò îâîî 158.39          С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 5452503

742     ÒÇ Эí Бè Эм Юó 1 MV-016975 16975 Òөõөм 537.95          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5340861

743     ÒÇ Эí Эс Àð 1 MV-014946 14946 Эëсò õàéðãà 27.00           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5170591

    ÒÇ MV-003040 3040 ¯õýð ÷ó ëó ó òûí òîëãîé 235.57          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2834421

    ÒÇ MV-004663 4663 Оíãîí-Уëààí ó ó ë 235.57          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2834421

    ÒÇ MV-014209 14209 Òàë áó ëàã 1,390.59       С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2834421

745     ÒÇ Эíеðæèðесó ðс 1 MV-011952 11952 Уõàà õó дàã 2,960.23       Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 2887746

746     ÒÇ Эðãýмýã 1 MV-000966 966 Өíдөð ýðýã 19.04           Бó ëãàí, Òөâ Б¿ðýãõàíãàé, Çààмàð 2661861

747     ÒÇ Эðдýíèéí îëз 1 MV-012297 12297 Хөõòèé íó ðó ó -3 51.47           С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5072948

748     ÒÇ Эðдýíèéí õөãæèë 1 MV-007976 7976 Нàëàéõ 30.74           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2786893

749     ÒÇ Эðдýíýдîðíî 1 MV-014147 14147 Бàðó ó í ó ðòûí áàðó ó í дýýд õýсýã 228.81          Òөâ Сýðãýëýí 2876965

    ÒÇ MV-011928 11928 Хó æèõàíû õó дàã 347.75          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5074495

    ÒÇ MV-016913 16913 Мîдîò 1,369.22       Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5074495

    ÒÇ MV-011954 11954 Бîð òýýã-1 22,901.37     Өмíөãîâь Хàíõîíãîð, Цîãòцýцèé 5124913

    ÒÇ MV-011955 11955 Шàð òýýã 23,813.10     Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5124913

    ÒÇ MV-011956 11956 Òàâàí òîëãîé-1 3,151.92       Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5124913

    ÒÇ MV-011953 11953 Бîð òîëãîé 12,864.47     Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5124913

    ÒÇ MV-013311 13311 Òàëáàé-1 2,781.20       Гîâьс¿мáýð С¿мáýð, Шèâýýãîâь 5124913

    ÒÇ MV-013312 13312 Òàëáàé-2 1,238.11       Гîâьс¿мáýð Шèâýýãîâь 5124913

    ÒÇ MV-013313 13313 Òàëáàé-3 269.73          Гîâьс¿мáýð Шèâýýãîâь 5124913

752     ÒÇ Эðдýíýсмàéíèíã 1 MV-012630 12630 Бó ÿíò 144.74          Сýëýíãý Бàÿíãîë 2617455

    ÒÇ MV-011943 11943 Òàâàí òîëãîé 2,036.48       Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5435528

    ÒÇ MV-016883 16883 Шàð òýýã 700.39          Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5435528

    ÒÇ MV-016882 16882 Òàâàí òîëãîé-1 2,447.13       Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5435528

    ÒÇ MV-016881 16881 Бîð òýýã-1 556.72          Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5435528

754     ÒÇ Эðдýíýò 1 MV-000011 11 Эðдýíýòèéí îâîî 2,550.06       Оðõîí Бàÿí-Өíдөð, Жàðãàëàíò 2074192

755     ÒÇ Эðдýс мөðөí 1 MV-009919 9919 С¿õèéí àм 25.87           Хөâсãөë Мөðөí 2705036

756     ÒÇ Эðдýсãðó пп 1 MV-011426 11426 Òөмөðòýé 362.29          Сýëýíãý Х¿дýð 5145783

    ÒÇ MV-000223 223 Бàÿíцàãààí 3.36             Àðõàíãàé Иõòàмèð 2025752

    ÒÇ MV-000270 270 Нàëàéõ 0.54             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025752

    ÒÇ MV-001025 1025 Иõ мÿíãàí 37.18           Уâс Òàðèàëàí 2121174

    ÒÇ MV-001026 1026 С¿¿æ íó ó ð 65.59           Уâс Өмíөãîâь 2121174

    ÒÇ MV-003195 3195 Бó ÿíòûí õөíдèé 136.07          Сýëýíãý Бàÿíãîë 2655772

    ÒÇ MV-006004 6004 Бó ÿíòûí ýõ 65.68           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2655772

    ÒÇ MV-006005 6005 Бó ÿíòûí дó íд õýсýã 39.09           Сýëýíãý Бàÿíãîë 2655772

    ÒÇ MV-006006 6006 Бó ÿíòûí õөíдèéí àдàã 105.37          Дàðõàí-Уó ë, СýëýíãýШàðûíãîë, Бàÿíãîë 2655772

760     ÒÇ Эðсòсàéð ýкспëîðýéшí 1 MV-013262 13262 Өíдөðцàãààí 245.35          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2883376

    ÒÇ MV-008865 8865 Àð òàмсàã-1-2 353.45          Бó ëãàí, СýëýíãýБ¿ðýãõàíãàé, Оðõîíòó ó ë 2787989

    ÒÇ MV-012294 12294 Àð òàмсàã-1-3-2 277.20          Òөâ Çààмàð 2787989

762     ÒÇ Эð÷èм 1 MV-005696 5696 Н¿¿ðсò õîòãîð 29.01           Уâс Бөõмөðөí 2003821

763     ÒÇ Эð÷èм-Импекс 1 MV-007752 7752 Хàâцãàéòûí õөíдèé 258.69          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2654806

    ÒÇ MV-000349 349 16-ð зөðëөã 265.49          Гîâьс¿мáýð, Дó íдãîâьБàÿíòàë, Цàãààíдýëãýð 2027194

    ÒÇ MV-000394 394 Шîõîéí ÷ó ëó ó 1 4.35             Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí 2027194

    ÒÇ MV-000293 293 ¯íýãò 16.00           Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 2027194

    ÒÇ MV-000294 294 Шîõîéí ÷ó ëó ó íû 1,2 40.31           Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2027194

    ÒÇ MV-001774 1774 Бèë¿¿ò 103.08          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2027194

    ÒÇ MV-000857 857 Нàéðàмдàë-Оðд 53.81           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2027194

    ÒÇ MV-000360 360 Бàÿí-Эðõýò 104.91          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2027194

    ÒÇ MV-005364 5364 Бýë÷èð 35.69           Хөâсãөë Реí÷èíëõ¿мáý 2027194

    ÒÇ MV-012169 12169 ¯íýãò 51.16           Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 2027194

765     ÒÇ Эðýëõ¿сýë 1 MV-002956 2956 Нîãîîí òîëãîé 8.04             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 4489861

766     ÒÇ Эðýë÷èí 1 MV-012465 12465 Хàдàãòàé 124.08          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2086344

    ÒÇ MV-004691 4691 Уðд дýëýí 102.01          Бó ëãàí, Òөâ Дàшèí÷èëýí, Çààмàð 5184851

    ÒÇ MV-016718 16718 Уðд дýëýíãèéí дýíæ 76.04           Òөâ Çààмàð 5184851

768     ÒÇ Эс Жè мàéíèíã ýðдýс 1 MV-015436 15436 Цàãààí ÷ó ëó ó ò-1 456.68          Дîðíîд Бàÿíдó í 5381584

    ÒÇ MV-002366 2366 Сàéõàí ó ó ë 39.36           Бó ëãàí Сàéõàí 5182212

    ÒÇ MV-011985 11985 Сàéõàí ó ó ë 1,229.15       Бó ëãàí Сàéõàí 5182212

770     ÒÇ Эс Эí Дàáëью èíòеðíýшíë 1 MV-010296 10296 Бó ðãàсòàéí-1 380.52          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2893193

771     ÒÇ Эсëýò 1 MV-016835 16835 Мîðèí òîëãîé 72.26           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2875993

772     ÒÇ Эòðàíс 1 MV-014799 14799 Òýâш íó ó ð 704.86          Òөâ Бàÿíцàãààí 2546485

773     ÒÇ Эф Жè Пè Эм 1 MV-014532 14532 Шàð õàд 159.69          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5105501

774     ÒÇ Эõдýëãýð мөðөí 1 MV-014905 14905 Хàðз 27.86           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5268095

    ÒÇ MV-007306 7306 Нàëàéõûí ó ðд õýсýã 16.01           Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2604469

    ÒÇ MV-008744 8744 Нàëàéõûí ó ðд õýсýã 0.37             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2604469

776     ÒÇ Ю ýíд Бè 1 MV-002810 2810 Гó òàéí дàâàà 341.79          Хýíòèé Бàòшèðýýò, Бèíдýð 2572036

777     ÒÇ Юм-Àãàà 1 MV-016965 16965 Оðëîãûí ãîë 89.73           Уâс Өмíөãîâь 5079527

778     ÒÇ Юó  Эí Эф Эм 1 MV-011151 11151 Хàдàò ó ó ë 345.09          Òөâ Бàÿíõàíãàé, Бàÿíцîãò 5156408

779     ÒÇ Ю¿шýíãмèíã 1 MV-015605 15605 Дó ëààí õàð ó ó ë 449.21          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5382475

780     ÒÇ Яëãó ó í-Иíòеðíýéшíë 1 MV-002425 2425 Сөãдөõ 28.90           Дîðíîãîâь Өðãөí 2569477

    ÒÇ MV-014668 14668 Гèш¿¿íèé àм-2 26.98           Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2112663

    ÒÇ MV-016793 16793 Уëààí ÷ó ëó ó ò 67.79           Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2112663

782     ÒÇ Яíòàðь 1 MV-011379 11379 Нàëó ó 0.26             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2025507
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

1     ÒÇ Àáсîëюòмàéíèíã 1 XV-011925 11925 Гèш¿¿íèé àм 51.44               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5358841

2     ÒÇ Àâãà èõ òàéæ 1 XV-015144 15144 Хàâòàãà ó ó ë 286.79             Хîâд ¯еí÷ 5302447

3     ÒÇ Àãàðмàíõàí 1 XV-008815 8815 Бó ÿíò 778.22             Хýíòèé Гàëшàð 5110351

    ÒÇ XV-014392 14392 Бîð òîëãîé 32.84               Дîðíîãîâь Àéðàã 5237378

    ÒÇ XV-014393 14393 Х¿ðýí дýë 40.11               Дîðíîãîâь Àéðàã 5237378

5     ÒÇ Àãèòõàíãàé 1 XV-012210 12210 Иõ îíãîí 18,634.03         Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2597977

    ÒÇ XV-003615 3615 Ямààí ó сíû õÿð 24,643.06         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5176727

    ÒÇ XV-007305 7305 Шàíд-1 8,010.74          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5176727

7     ÒÇ Àãðîкîðп 1 XV-013176 13176 Нó ó ðûí òàãò 299.96             Сýëýíãý Х¿дýð 2678713

8     ÒÇ Àãьáó ÿíò 1 XV-015383 15383 Хýðсèéí òàë 3,476.06          Өмíөãîâь Мàíëàé 2724286

    ÒÇ XV-005403 5403 Òîëãîé 6,989.83          С¿õáààòàð, Хýíòèé Мөíõõààí, Бàÿí-Оâîî, Бàÿíõó òàã 2672146

    ÒÇ XV-005183 5183 Бàÿí-Уó ë 3,737.66          Хýíòèé Бàÿíõó òàã 2672146

    ÒÇ XV-005240 5240 Òó ãàëàãòàéí íó ðó ó 4,978.69          Хýíòèé Жàðãàëòõààí, Мөðөí 2672146

    ÒÇ XV-005242 5242 Эëãýí áó ëàã 2,642.09          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2672146

    ÒÇ XV-006324 6324 Òàâàí òîëãîд 4,423.00          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2672146

    ÒÇ XV-006325 6325 Хàâцãàéí дýë 6,262.92          Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 2672146

    ÒÇ XV-009939 9939 Бîð ó ó ë 1,856.64          Òөâ Бàÿíцîãò 2672146

    ÒÇ XV-004439 4439 Çààíшèðýý 1,791.39          С¿õáààòàð, Хýíòèé Мөíõõààí, Бàÿíõó òàã 5106508

    ÒÇ XV-007941 7941 Òөãðөã íó ó ð-1 5,165.66          Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5106508

    ÒÇ XV-008748 8748 Хîíь õàð ó ó ë 888.74             Хөâсãөë Àðáó ëàã, Б¿ðýíòîãòîõ 5106508

    ÒÇ XV-010302 10302 Шèðò áó ëàã 12,104.85         Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5106508

    ÒÇ XV-010404 10404 Дààãàí дýë 18,522.81         Çàâõàí Дөðâөëæèí, Уðãàмàë 5106508

    ÒÇ XV-009940 9940 Гó ðâàëæ-1 1,564.12          Çàâõàí Эðдýíýõàéðõàí 5106508

11     ÒÇ Àдèëцàã 1 XV-012136 12136 Òàëûí îâîî 5,043.11          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5070554

    ÒÇ XV-012443 12443 Цàãààí æàëãà 24,102.46         Бó ëãàí Òýшèã 5097517

    ÒÇ XV-013490 13490 Хөõ ÷ó ëó ó òûí àм 13,272.35         Бó ëãàí Сýëýíãý, Òýшèã 5097517

    ÒÇ XV-013926 13926 Цàãààí æàëãà 5,508.07          Бó ëãàí Òýшèã 5097517

    ÒÇ XV-005819 5819 Хàëáàс ó ó ë 11,644.35         Өмíөãîâь Нîёí 2678179

    ÒÇ XV-012301 12301 Òîâîí ó ó ë-1 3,459.89          Өмíөãîâь Нîёí 2678179

    ÒÇ XV-012423 12423 Уëààíõó д-1 19,624.53         Өмíөãîâь Хàíáîãд 2678179

    ÒÇ XV-014455 14455 Òýðýãò 5,216.23          Өмíөãîâь Хàíáîãд 2678179

14     ÒÇ Àзèéí áîëîð 1 XV-012235 12235 Бàÿí õàéðõàí-1 1,861.79          Уâс Мàë÷èí 5061954

15     ÒÇ Àзèéí өíдөð дàâàà 1 XV-014624 14624 Оëîí áó ëàã 595.24             Уâс Нàðàíáó ëàã 5250595

16     ÒÇ Àзèÿфеððó м 1 XV-014073 14073 Òàâãèéí шàð 5,110.24          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5210232

17     ÒÇ Àé Àð И Àé Эí Òè Эë 1 XV-014842 14842 Àíòмàëèÿ-24 1,000.69          Хýíòèé Дàðõàí 5346339

18     ÒÇ Àé Эë Сè Àé 1 XV-014212 14212 Уõààã÷ ó ó ë-1 14,284.77         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5150876

19     ÒÇ Àé Эм Жè Сè 1 XV-016851 16851 Хàð òîëãîé 1,366.55          С¿õáààòàð Мөíõõààí, Ò¿âшèíшèðýý 5457602

    ÒÇ XV-013052 13052 Шàíд 21,435.39         Бàÿíõîíãîð Өëзèéò, Эðдýíýцîãò 5083265

    ÒÇ XV-013053 13053 Сàëõèò 5,796.76          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî, Бөмáөãөð 5083265

    ÒÇ XV-014523 14523 Жèðмèéí õó дàã 3,649.89          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5249333

    ÒÇ XV-013615 13615 Хөíдëөí 14,290.80         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5249333

    ÒÇ XV-014602 14602 Бàÿí шàíдûí õó дàã 3,216.68          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5249333

    ÒÇ XV-014396 14396 Х¿ðýíцàâ 40,265.02         Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Хàòàíáó ëàã, Мàíëàé, Хàíáîãд 5249333

    ÒÇ XV-015095 15095 Хөõ õîшó ó íû õó дàã 9,733.11          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5249333

    ÒÇ XV-014745 14745 Уëààí õó шó ó íû шàíд 13,776.07         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5249333

    ÒÇ XV-015167 15167 Бàÿííó ó ð 3,272.70          Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Мàíдàõ, Хàòàíáó ëàã, Мàíëàé, Хàíáîãд 5249333

    ÒÇ XV-014876 14876 Àмòãàéí òîéðîí 16,214.39         Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Хàòàíáó ëàã 5249333

    ÒÇ XV-014877 14877 Эíãýð сó õàéòûí òàë 13,679.98         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5249333

22     ÒÇ Àéðàã-Иíдмèí 1 XV-014208 14208 Хàð ÿмààò 778.24             Дîðíîãîâь Àéðàã, Дàëàíæàðãàëàí 5234751

    ÒÇ XV-013959 13959 Хàéðõàíû íó ðó ó 8,097.83          Çàâõàí Цàãààí÷ó ëó ó ò 5250285

    ÒÇ XV-012148 12148 Ç¿¿í сàéð 5,950.84          Çàâõàí Цàãààíõàéðõàí, Цàãààí÷ó ëó ó ò 5250285

24     ÒÇ Àксèспðîæекò 1 XV-016656 16656 Àсãàò ó ëààí ó ó ë 72,261.44         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òөãðөã 5178649

25     ÒÇ Àëàãòàéцýцýí 1 XV-012034 12034 Àð áîãîë 1,164.45          Òөâ Àðõó сò 2872544

    ÒÇ XV-005262 5262 Хөâã¿¿í 14,233.85         Өмíөãîâь Нîёí 5161312

    ÒÇ XV-016972 16972 Хөâã¿¿í 315.71             Өмíөãîâь Нîёí 5161312

    ÒÇ XV-011084 11084 Өëзèé íó ãà-1 314.13             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5006201

    ÒÇ XV-011085 11085 Өëзèé íó ãà 65.31               Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5006201

    ÒÇ XV-011083 11083 Òó ó ëûí òîõîé-1 1,991.17          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5006201

    ÒÇ XV-011791 11791 Х¿éòíèé ãîë 121.48             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5006201

28     ÒÇ Àëòàé õàéðõàí ó ó ë 1 XV-016702 16702 Уëààí áàдðàõ-1 11,307.41         Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 5325714

    ÒÇ XV-011493 11493 Дó íд сàëàà 1,002.74          Бàÿí-Өëãèé Цýíãýë 2877694

    ÒÇ XV-012722 12722 Сýíæèòèéí õÿð 586.08             Гîâь-Àëòàé Àëòàé 2877694

    ÒÇ XV-013199 13199 Òîãîс îâîî 2,030.17          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2877694

    ÒÇ XV-009034 9034 Цýíõýð 2,844.36          Дîðíîд Бàÿíдó í 2761165

    ÒÇ XV-009039 9039 Г¿í æàëãà 131.65             Сýëýíãý Оðõîí 2761165

31     ÒÇ Àëòàéëýíд ðèсîðсýс 1 XV-014861 14861 Жàðàí 19,750.40         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5191882

32     ÒÇ Àëòàéíãó ðâàí зààí 1 XV-012933 12933 Уõàé 371.40             Хîâд Цýцýã 5017394

    ÒÇ XV-010368 10368 Чàíдмàíь-Өíдөð 4,656.26          Гîâь-Àëòàé Цýýë 5095549

    ÒÇ XV-013526 13526 Чàíдмàíь-Өíдөð 7,556.64          Гîâь-Àëòàé Цýýë 5095549

34     ÒÇ Àëòàéíõÿзãààð 1 XV-015539 15539 Өíдөð 152.28             Сýëýíãý Сàéõàí 5306884

35     ÒÇ Àëòàéòó ð 1 XV-014063 14063 Àëòàíãàдàс 368.53             Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 2634015

36     ÒÇ Àëòàéõөõèé íó ó ð 1 XV-015519 15519 Х¿ðýí 17,162.05         Хîâд Чàíдмàíь 5151562

37     ÒÇ Àëòàí шàãàé ãðó пп 1 XV-015248 15248 Сýâõ¿¿í áó ëàã 3,136.40          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 2692562

38     ÒÇ Àëòàí ýðдýíý ãàзàð 1 XV-011184 11184 Бàãà Àðãàëàíò 15,456.23         Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5311918

39     ÒÇ Àëòàíãîë ýкспëîðýéшí 1 XV-014947 14947 Чó ëó ó ò 91.45               Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2784165

40     ÒÇ Àëòàíдèíàð 1 XV-014263 14263 Иõ íàðàí 3,552.77          Хîâд ¯еí÷ 5209358

    ÒÇ XV-003828 3828 Дîðãîíîò, Уëààí ó õàà 7,203.33          Бó ëãàí, Òөâ Дàшèí÷èëýí, Çààмàð 2112868

    ÒÇ XV-008953 8953 Хàëзàí дàâààíû àм 1,919.51          Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ 2112868

    ÒÇ XV-009698 9698 Хөõ с¿мèéí àм 6,544.70          Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ, Хîòîíò 2112868

    ÒÇ XV-011447 11447 Сó мò 1,953.65          Дîðíîд Дàшáàëáàð 2112868

    ÒÇ XV-011448 11448 Хàдààсò 743.39             Дîðíîд Дàшáàëáàð 2112868

    ÒÇ XV-012517 12517 Хýâãèéí íó ðó ó 18,951.62         Бàÿíõîíãîð Х¿ðýýмàðàë 2112868

    ÒÇ XV-013703 13703 Эëãýí ó ó ë 8,696.32          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5345626

    ÒÇ XV-013711 13711 Çîсò ó ó ë 8,015.57          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5345626

    ÒÇ XV-011705 11705 Чàíдмàíь-3 22,911.82         Хîâд Дàðâè, Çýðýã, Чàíдмàíь 5121175

    ÒÇ XV-012321 12321 Уõàà 6,212.99          Хýíòèé Дàдàë 5121175

    ÒÇ XV-014689 14689 Бÿëзó ó õàé 13,746.30         Хîâд Çýðýã, Мàíõàí, Чàíдмàíь 5121175

    ÒÇ XV-014695 14695 Дýãí¿¿ëò 40,855.33         Хîâд Дàðâè, Çýðýã 5121175

    ÒÇ XV-014330 14330 Çàëàà ó ó ë-2 1,318.42          Хýíòèé Дàдàë 5121175

    ÒÇ XV-013040 13040 Çàëàà ó ó ë-1 6,166.99          Хýíòèé Дàдàë 5121175

    ÒÇ XV-014857 14857 Òàõèëò 27,114.61         Хîâд Чàíдмàíь 5121175

44
    ÒÇ

Àëòàíс¿ëæýý сèсòемîс 1
XV-014436 14436 Хàðààò 115.93             Òөâ Àëòàíáó ëàã 2726793

45     ÒÇ Àëòàíòàõь 1 XV-005527 5527 Бîð-Оâîî 4,290.24          Дó íдãîâь Сàéõàí-Оâîî, Эðдýíýдàëàé 2860708

46     ÒÇ Àëòàíòîéã 1 XV-015272 15272 Хàéðãà 74.15               Òөâ , Уëààíáààòàð Àëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 5164443

47     ÒÇ Àëòàðãàíàõàéðõàí 1 XV-015099 15099 Хó ó ðàé òàë 14,835.42         Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 5133351

48     ÒÇ ÀЛÒЕК 1 XV-013302 13302 Цàãààí ÷ó ëó ó ò-1 816.22             С¿õáààòàð Мөíõõààí 5322294

    ÒÇ XV-009177 9177 Иëãýí áó ëàã 78.52               Òөâ Бàÿí 2742039

    ÒÇ XV-013639 13639 Иõ áàÿí 151.04             Дó íдãîâь Өíдөðшèë 2742039

    ÒÇ XV-015396 15396 Òîîдîãèéí ãîâь 13,842.89         Дó íдãîâь Өëзèéò, Өíдөðшèë 2742039

    ÒÇ XV-014896 14896 Уíàãàд 333.53             Дîðíîãîâь Àéðàã 2742039

50     ÒÇ Àëьòàèðãîó ëд 1 XV-014916 14916 Çàãдàë 999.30             Òөâ С¿мáýð 5267994

    ÒÇ XV-009141 9141 Цàãààíõàéðõàí 96,011.61         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí, Х¿ðмýí 2869594

    ÒÇ XV-011602 11602 Дàðцàãò 290,322.33       Өмíөãîâь Нîмãîí, Х¿ðмýí 2869594

    ÒÇ XV-015328 15328 Нàðàíãèéí ãîë-2 480.57             Сýëýíãý Бàÿíãîë 5308453

    ÒÇ XV-015329 15329 Нàðàíãèéí ãîë-1 1,984.46          Сýëýíãý Бàÿíãîë 5308453

53     ÒÇ Àмàðдàëàé òðеéд 1 XV-011062 11062 Хó ó ðàéí õ¿éс 4,271.18          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 2005522

    ÒÇ XV-014761 14761 Жîíшòûí ãîâь 631.89             С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 5063906

    ÒÇ XV-014809 14809 Òàðãàò 1,066.89          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5063906

55     ÒÇ Àмèкàãîëд 1 XV-013216 13216 Хó ó ðàé õөíдèé 46.21               Дîðíîд Бàÿíдó í 5104483
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

56     ÒÇ Àмîíдà 1 XV-013087 13087 Хөòөë 3,833.03          Дîðíîãîâь Өðãөí 2036703

    ÒÇ XV-014734 14734 Àëòàé-1 44,172.83         Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5219477

    ÒÇ XV-014735 14735 Àëòàé-2 13,989.60         Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5219477

58     ÒÇ Àíàíдáàÿí òàë 1 XV-015551 15551 Çàðàà 94.00               С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5218624

59     ÒÇ Àíàýëь 1 XV-012098 12098 Хàшààòûí õөíдèé 2,357.65          Гîâь-Àëòàé Цîãò 2798441

60     ÒÇ Àíдсө¿ðâýé 1 XV-015136 15136 Хîîëòûí дàâàà 395.25             Òөâ Сýðãýëýí 5244501

61     ÒÇ Àíдõó éшàí 1 XV-010526 10526 Гàíãàí дýë 36,273.13         Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ, Эðдýíý 5109795

62     ÒÇ Àíдûí òýм¿¿ëýë 1 XV-015463 15463 Гó ÷èíãèéí сàéð 1,022.93          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5205581

63     ÒÇ Àíèàíðесîðсèз 1 XV-016837 16837 Хөâèéí õàð 415.55             Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2874229

64     ÒÇ Àíèðдýëõèé 1 XV-014028 14028 Хàдààсàí 242.24             Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Òàéшèð, Хàëèó í 5472695

    ÒÇ XV-006921 6921 Хөâèéí õàð òîëãîé 3,947.64          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5275989

    ÒÇ XV-012005 12005 Хó ðûí цàâ 2,786.04          Өмíөãîâь Мàíëàé 5275989

    ÒÇ XV-013143 13143 Цàéðò 10,922.42         С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5275989

66     ÒÇ Àíîмà 1 XV-014738 14738 Бýëèéí дàâàà 464.65             Àðõàíãàé, Бàÿíõîíãîð Хàíãàé, Гó ðâàíáó ëàã 2056763

67     ÒÇ Àíó ðãîó ëд 1 XV-014157 14157 Àíàðò 31,973.23         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5201578

68     ÒÇ Àíó ó íсó âд 1 XV-013193 13193 Мàíдàõ 343.93             Òөâ Бàòс¿мáýð 5160375

69     ÒÇ ÀНЭÀ 1 XV-015454 15454 Уëààí Чó ëó ó ò 7,186.76          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 534547

    ÒÇ XV-012854 12854 Шèíý-Ус 86.66               Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë 2012677

    ÒÇ XV-012853 12853 Уëààí òîëãîé 41.87               Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2012677

    ÒÇ XV-011094 11094 Çàëàà-1 4,678.90          Өмíөãîâь Бó ëãàí 5208807

    ÒÇ XV-011096 11096 Сó õàéò 2,711.51          Өмíөãîâь Бó ëãàí 5208807

72     ÒÇ Àðãîæàâõëàí 1 XV-014432 14432 Сөдòýé 247.47             Сýëýíãý Х¿дýð 2642344

    ÒÇ XV-010304 10304 Мîãîéí шàíд 5,349.54          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5106559

    ÒÇ XV-010461 10461 Б¿òýд 4,246.63          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5106559

74     ÒÇ Àðèó íмàíдàë шèâàà 1 XV-015490 15490 Сàéõàí 570.55             Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5219515

    ÒÇ XV-009779 9779 Бàðó ó í ó ðò 98.35               Òөâ Сýðãýëýí 2816555

    ÒÇ XV-011731 11731 Дó íд áàðó ó í ó ðò 610.63             Òөâ Сýðãýëýí 2816555

76     ÒÇ Àðèó íõàéðõàí 1 XV-016878 16878 Мөíãөí-Уó ë 598.37             Бó ëãàí Хèшèã-Өíдөð 2007916

    ÒÇ XV-007972 7972 Хөíдèé 2,083.15          Хîâд Àëòàé 2562499

    ÒÇ XV-015059 15059 Х¿ðýí áó ëàã 4,273.60          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2562499

    ÒÇ XV-014681 14681 Бàÿí 30,396.96         Өмíөãîâь Сýâðýé 5122856

    ÒÇ XV-014454 14454 Хàð-îâîî1 4,091.29          Өмíөãîâь Сýâðýé 5122856

    ÒÇ XV-014456 14456 Хàð-Оâîî 14,611.11         Өмíөãîâь Сýâðýé 5122856

    ÒÇ XV-014775 14775 Àдàã 1,778.90          Өмíөãîâь Нîёí 5122856

    ÒÇ XV-014777 14777 Шàð òàë 3,033.77          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5122856

    ÒÇ XV-014778 14778 Цàãààí ýëсòýé 4,967.18          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5122856

    ÒÇ XV-014774 14774 Хîíõîí òîëãîé 2,023.17          Өмíөãîâь Нîёí 5122856

79     ÒÇ Àðсëàíòðеéд 1 XV-013815 13815 Эëсò 77.33               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2085399

80     ÒÇ Àð-Эðõýс 1 XV-015499 15499 Àâдðàíò 7,748.03          Òөâ Àðõó сò, Бàÿíдýëãýð, Эðдýíý 5333865

81     ÒÇ Àсãàòцýíõýð ó ó ëс 1 XV-010574 10574 Бàÿíдàëàé 3,512.49          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5100763

82     ÒÇ Àòëàíòàсòàð 1 XV-013984 13984 Àðòàã ãó íшèíò 785.92             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5168619

    ÒÇ XV-011392 11392 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 152.57             Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý 2793016

    ÒÇ XV-011967 11967 Хîíõîð 728.48             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2793016

    ÒÇ XV-015008 15008 Дîðíî 957.01             Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 5266238

    ÒÇ XV-015009 15009 Цàãààí áó ëàã 1,491.23          Дîðíîд Бàÿíдó í 5266238

    ÒÇ XV-015010 15010 Хîíõîð 1,696.34          Сýëýíãý, Òөâ Оðõîíòó ó ë, Жàðãàëàíò 5266238

85     ÒÇ Àó ðó мëàíд 1 XV-014375 14375 Дàâàéí òàë 8,754.51          Гîâьс¿мáýð, Òөâ Бàÿíòàë, Бàÿí 2785994

    ÒÇ XV-012702 12702 Нàðàí 25,640.31         Гîâь-Àëòàé Дýëãýð, Есөíáó ëàã, Òàéшèð, Хàëèó í 5089263

    ÒÇ XV-013844 13844 Гÿëààí íó ó ð 8,154.00          Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Хàëèó í 5089263

87     ÒÇ ÀХХ 1 XV-014995 14995 Àëòàí îд 16,014.00         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5113636

88     ÒÇ À÷мàíдàë 1 XV-012347 12347 Цàãààí дàâàà-1 316.29             Уëààíáààòàð С¿õáààòàð 2586371

    ÒÇ XV-012438 12438 Оëîíáó ëàã-1 4,030.21          Хîâд Бó ëãàí, ¯еí÷ 5237696

    ÒÇ XV-014925 14925 Эëáýã 87,198.99         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5237696

90     ÒÇ Àшèãò-Эðдýс 1 XV-009565 9565 Цàéдàм 435.84             Çàâõàí, Уâс Бàÿíõàéðõàí, Сîíãèíî, Ç¿¿íõàíãàé 5029848

91     ÒÇ Бàãàдөш 1 XV-013957 13957 Цýðд 181.12             Сýëýíãý Оðõîí, Сàéõàí 5203848

    ÒÇ XV-012594 12594 Иõ áýðõ 12,971.58         Бó ëãàí Гó ðâàíáó ëàã 2614561

    ÒÇ XV-014173 14173 Òîãîîò 6,235.39          Бó ëãàí Òýшèã 2614561

93     ÒÇ Бàдмààðàãõàш 1 XV-013220 13220 Сàéí õөөâөð 21,296.97         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5215919

    ÒÇ XV-016807 16807 Уòààò мèíæ¿¿ð-2 903.27             Дîðíîд Чîéáàëсàí 5155568

    ÒÇ XV-016808 16808 Уòààò мèíæ¿¿ð-À 787.07             Дîðíîд Чîéáàëсàí 5155568

    ÒÇ XV-006841 6841 Эдðýíãèéí íó ðó ó 2,701.09          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5353319

    ÒÇ XV-006702 6702 Бàëèíòîëãîé 398.86             Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5353319

    ÒÇ XV-012994 12994 Хàшààòûí ààðàã 9,617.35          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5353319

96     ÒÇ Бàðмàòãàðàм 1 XV-012122 12122 Бàÿíõàéðõàí 736.29             Àðõàíãàé Чó ëó ó ò 5266637

97     ÒÇ Бàðсмàéíèíã 1 XV-014564 14564 Х¿ðýí òîëãîé 830.21             Өâөðõàíãàé Б¿ðд 5455375

98
    ÒÇ

Бàðó ó í мîíãîëûí 

меòàëë
1

XV-005480 5480 Ц¿íõýãèéí àм 327.38             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2626454

    ÒÇ XV-015187 15187 Хөõèéí ó с 13,816.27         Өâөðõàíãàé Бàÿíãîë, Òөãðөã 5237408

    ÒÇ XV-015223 15223 Ус÷èéí õ¿ðýí 9,758.71          Өâөðõàíãàé Òàðàãò 5237408

100     ÒÇ Бàòсó ó ðь кîíсòðàкшí 1 XV-015201 15201 Дөðâөëæèíãèéí àм 4,268.29          Òөâ Л¿í, Уãòààëцàéдàм 2807904

101     ÒÇ Бàòò¿шèã áàáó 1 XV-015419 15419 Эðдýíý 823.57             Бó ëãàí, Оðõîí Хàíãàë, Бàÿí-Өíдөð 5073537

    ÒÇ XV-008511 8511 Бàòшèðýýò-4 31,560.59         Хýíòèé Бàòшèðýýò 2786826

    ÒÇ XV-008513 8513 Эðдýíýцàãààí-6 15,818.95         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 2786826

    ÒÇ XV-008517 8517 Эðдýíýцàãààí-1 7,425.06          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 2786826

    ÒÇ XV-008033 8033 Өмíөдýëãýð-3 11,158.13         Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2786826

    ÒÇ XV-008036 8036 Өмíөдýëãýð-9 6,149.85          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2786826

    ÒÇ XV-008037 8037 Бàòшèðýýò-2 17,384.84         Хýíòèé Бàòшèðýýò, Өмíөдýëãýð 2786826

    ÒÇ XV-008039 8039 Бèíдýð-7 10,152.57         Хýíòèé Бèíдýð 2786826

    ÒÇ XV-008030 8030 Цýíõýðмàíдàë 5,671.50          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2786826

    ÒÇ XV-008038 8038 Бàòшèðýýò-3 18,825.09         Хýíòèé Бàòшèðýýò 2786826

    ÒÇ XV-009091 9091 Өмíөдýëãýð-5 12,042.98         Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2786826

    ÒÇ XV-008514 8514 Эðдýíýцàãààí-2 12,419.97         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 2786826

    ÒÇ XV-012268 12268 Бàÿí-Өíдөð ó ó ë-1 1,424.62          Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã 2786826

    ÒÇ XV-012368 12368 Бàòшèðýýò-4 16,399.58         Хýíòèé Бàòшèðýýò, Бèíдýð 2786826

    ÒÇ XV-014322 14322 Бó ó ðàë 254.71             Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2786826

    ÒÇ XV-013924 13924 Бàÿíò¿мýí-1 22,262.08         Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Чîéáàëсàí 2786826

103     ÒÇ Бàòó кîíсòðàкшí 1 XV-006770 6770 Оðõîíòó ó ë-4 4,092.45          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2843617

104     ÒÇ Бàòцàãààí õàéðõàí 1 XV-011019 11019 Хàðûí îâîî 252.33             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5111986

105     ÒÇ Бàòшàíдàс 1 XV-014236 14236 Нó ëèмс 3,320.32          Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã, Бèíдýð 5208513

106     ÒÇ Бàюó д мàéíèíã 1 XV-007674 7674 Шèâýýò ó ëààí ó ó ë 5,026.87          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã, Хөâсãөë 5468574

107     ÒÇ Бàÿàсîó ðс 1 XV-013623 13623 Шàð áó ëàã 4,481.92          Уâс Өмíөãîâь 5057418

108     ÒÇ Бàÿæàò 1 XV-011178 11178 Шàðèã ó ó ë 751.83             Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2806517

109     ÒÇ Бàÿæèõòîîíîò өðãөө 1 XV-015509 15509 Иõ í¿¿ðсò 13,901.85         Өмíөãîâь Бó ëãàí 5303257

110     ÒÇ Бàÿæмàë-Àëò 1 XV-013354 13354 Шàíд áó ëàã-1 1,292.64          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2861429

    ÒÇ XV-014307 14307 Бîð õîшó ó 901.49             Бàÿíõîíãîð Бàÿíëèã 5167329

    ÒÇ XV-014308 14308 Хó ë шàðãà 14,070.46         Бàÿíõîíãîð Бàÿíëèã 5167329

    ÒÇ XV-013505 13505 С¿¿æ òîëãîé 3,375.23          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5167329

112     ÒÇ Бàÿëàãæîíш 1 XV-005441 5441 Бó ëãàí ó ó ë 558.90             Хýíòèé Хýðëýí 2874482

113
    ÒÇ

Бàÿí àéðàã 

ýкспëîðýéшí
1

XV-013019 13019 Бàðó ó í-Бîðòîëãîé-1 5,521.51          Çàâõàí Дөðâөëæèí, Çàâõàíмàíдàë, Эðдýíýõàéðõàí2708701

114     ÒÇ Бàÿí өëзèéò áîëд 1 XV-014231 14231 Цàãààí дýë 109.17             Дîðíîãîâь Иõ õýò 3307085

115     ÒÇ Бàÿíãàзàð 1 XV-015482 15482 Àмсàðûí îâîî 5,603.40          С¿õáààòàð Мөíõõààí 2561999

116     ÒÇ Бàÿíãèéí ãîâь 1 XV-014530 14530 Мàíдàëãîâь 30.36               Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 2709244

117     ÒÇ Бàÿíæîíш 1 XV-014412 14412 Çýсò 352.60             Òөâ Бàÿíцàãààí 2696304

118     ÒÇ Бàÿííөмðөã ó ó ë 1 XV-007762 7762 Уðò 511.87             Сýëýíãý Мàíдàë 5437326

119     ÒÇ Бàÿíí¿¿ðãýсòýé 1 XV-009482 9482 Бàãà Өíæ¿¿ë 2,040.21          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5113342

120     ÒÇ Бàÿí-Өíдөð õàéðõàí 1 XV-014268 14268 Хөөâөð òàë 5,702.08          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 5234255

121     ÒÇ Бàÿíðесîðсèз 1 XV-003226 3226 Хàëзàí ó ó ë 3,938.46          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5234735

122     ÒÇ Бàÿíðè÷ 1 XV-014634 14634 Өөшèéí õîîëîé-1 1,364.69          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí, Уëààíáàдðàõ 5228506

    ÒÇ XV-015215 15215 Нàðèéí 416.69             Сýëýíãý Еðөө 5301866

    ÒÇ XV-015216 15216 Бàðó ó í 239.89             Сýëýíãý Еðөө 5301866
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

124     ÒÇ Бàÿí-Уíдðó ó ë 1 XV-012831 12831 Нàëàéõ îðд 27.43               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2728478

125     ÒÇ Бàÿí-Уó дàм òàë 1 XV-004532 4532 Гàíзàãàò 138.95             Дîðíîд Бó ëãàí 5102316

126     ÒÇ Бàÿí-Уÿíãà 1 XV-013575 13575 Өëò-2 31.28               Өâөðõàíãàé Уÿíãà 3550567

    ÒÇ XV-007102 7102 Бàÿíãó ó д 1,951.28          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5023998

    ÒÇ XV-011126 11126 Бàÿí-1 1,007.40          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5023998

    ÒÇ XV-006501 6501 Хýц¿¿ ó ó ë 19,226.80         Өмíөãîâь Бó ëãàí, Мàíдàë-Оâîî, Хàíõîíãîð 2578077

    ÒÇ XV-006970 6970 Иõðèéí àм 1,749.55          Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 2578077

    ÒÇ XV-014655 14655 Цàéдàм-1 3,204.10          Өмíөãîâь Мàíëàé 2578077

    ÒÇ XV-004215 4215 Хөõ ¿з¿¿ð 2,214.60          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 5099854

    ÒÇ XV-006343 6343 Бөөðөëæ¿¿òèéí ãîë 692.38             Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5099854

    ÒÇ XV-012358 12358 Мîдîò мó õàð 4,361.41          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5099854

    ÒÇ XV-012617 12617 Х¿ðýí õîшó ó íû ¿з¿¿ð 364.11             Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5099854

    ÒÇ XV-012785 12785 Өíдөð ó ëààí 12,367.29         Бó ëãàí, Òөâ Бàÿííó ó ð, Дàшèí÷èëýí, Çààмàð 5099854

    ÒÇ XV-005475 5475 Эëãýí áó ëàã 1,171.18          Òөâ Бàÿí 2061899

    ÒÇ XV-005476 5476 Эëãýí áó ëàã 753.95             Òөâ Бàÿí 2061899

    ÒÇ XV-006571 6571 Дýëãýð íó ó ð 1,648.67          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë 2061899

    ÒÇ XV-007537 7537 Хàмðûí ó ëààí ó ó ë 3,646.45          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2061899

    ÒÇ XV-007152 7152 Бàÿí өíдөð 392.92             Òөâ Бàÿíцàãààí 2061899

    ÒÇ XV-007151 7151 Цàãààí өíдөð 1,487.78          Òөâ Бàÿí 2061899

    ÒÇ XV-011661 11661 Эëãýí áó ëàã-2 25.13               Òөâ Бàÿí 2061899

    ÒÇ XV-013749 13749 Çөðëөãèéí 114.70             Гîâьс¿мáýð Бàÿíòàë 2061899

    ÒÇ XV-013415 13415 Хөõ дýë 220.93             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2061899

131     ÒÇ Беíефèòâîðëд ýíеðæè 1 XV-014931 14931 Оëîí áó ëàã 3,392.02          Хîâд Бó ëãàí, ¯еí÷ 5496454

    ÒÇ XV-006748 6748 Àðâàéõýýð 1,368.33          Өâөðõàíãàé Àðâàéõýýð, Òàðàãò 5434254

    ÒÇ XV-008168 8168 Нîёí ó ó ë 9,441.23          Өâөðõàíãàé Àðâàéõýýð, Òàðàãò 5434254

    ÒÇ XV-012509 12509 Оюó ò ó ó ë 505.60             Сýëýíãý Еðөө 5434254

    ÒÇ XV-012573 12573 Ò¿íòãýð ó ó ë 47,929.39         Дîðíîд Мàòàд 5434254

    ÒÇ XV-013245 13245 Өëòèéí áàðó ó í дýíæ 2,864.54          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5434254

    ÒÇ XV-015345 15345 Дàëòûí íó ðó ó 874.55             Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 5434254

    ÒÇ XV-015348 15348 Бàãà дàëòûí íó ðó ó 1,320.39          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 5434254

    ÒÇ XV-015409 15409 ¯íýãò òîëãîé 1,493.41          Сýëýíãý Цàãààííó ó ð 5434254

    ÒÇ XV-013441 13441 Шîõîéò-2 2,128.85          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5190479

    ÒÇ XV-013442 13442 Шîõîéò-1 10,272.12         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5190479

    ÒÇ XV-009116 9116 Эðãýí ó сíû õó дàã-2 883.89             Өâөðõàíãàé Хàéðõàíдó ëààí 5519004

    ÒÇ XV-010566 10566 Гó ðâàíòýс 25,782.02         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5519004

    ÒÇ XV-012000 12000 Шàâàí 7,364.56          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5519004

    ÒÇ XV-012789 12789 Оëîмã¿é 2,253.79          Өмíөãîâь Нîмãîí 5519004

    ÒÇ XV-013879 13879 Òýýã 2,219.51          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 5519004

    ÒÇ XV-013880 13880 Хîíõîð 14,460.66         Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë, Хàéðõàíдó ëààí 5519004

    ÒÇ XV-013581 13581 Уðòûí àм 541.26             Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 5519004

    ÒÇ XV-013600 13600 Çàмò ó ó ë 8,991.63          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5519004

    ÒÇ XV-015120 15120 ¯íсãýíèéí õөíдèé-1 40.25               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5315425

    ÒÇ XV-015121 15121 ¯íсãýíèé õөíдèé 101.74             Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5315425

    ÒÇ XV-014921 14921 Àсãàò 11,953.13         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Өðãөí, Сàéíшàíд 5219779

    ÒÇ XV-014762 14762 Хөòөë-1 13,914.46         Дîðíîãîâь Сàéíшàíд, Сàéõàíдó ëààí 5219779

    ÒÇ XV-015358 15358 Шàíд-1 26.45               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5172055

    ÒÇ XV-015359 15359 Шàíд 26.45               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5172055

    ÒÇ XV-015211 15211 Àð õààëãàò 5,067.68          Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 5172055

    ÒÇ XV-014537 14537 ¯еí÷ 6,744.77          Хîâд ¯еí÷ 5432839

    ÒÇ XV-014255 14255 Бó ëãàò 206.90             Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 5432839

    ÒÇ XV-012628 12628 Бàÿíá¿ðд 20,973.76         Бàÿíõîíãîð Өëзèéò 5035503

    ÒÇ XV-012629 12629 Хөõ дýðс-1 35,661.71         Бàÿíõîíãîð Бó ó цàãààí 5035503

    ÒÇ XV-009105 9105 Хөөòèéí õîíõîð-2 1,058.88          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5369223

    ÒÇ XV-009055 9055 Хөөòèéí õîíõîð 1,925.20          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гó ðâàíсàéõàí 5369223

    ÒÇ XV-014703 14703 Òýмýýí ÷ó ëó ó 2,150.82          Дîðíîд Бàÿíдó í 5103916

    ÒÇ XV-014277 14277 Нîãîîí òîëãîé 4,907.65          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5103916

    ÒÇ XV-014040 14040 Өâөð õөòөë 146.62             Сýëýíãý Оðõîí 5103916

    ÒÇ XV-014787 14787 Эíãýð Уõàà 4,102.30          Гîâь-Àëòàé Шàðãà 5103916

    ÒÇ XV-014788 14788 Эíãýð ó õàà 3,997.23          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5103916

    ÒÇ XV-014786 14786 Иõ òîëãîдûí àð 1,737.16          Дîðíîд Дàшáàëáàð, Чó ëó ó íõîðîîò 5103916

    ÒÇ XV-015557 15557 Сó âàðãà 220.35             Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5103916

    ÒÇ XV-016672 16672 Дó ó òûí ó õàà 1,057.08          Òөâ Бàÿíцàãààí 5103916

142     ÒÇ Бèдâèкýí 1 XV-012646 12646 Мàéõàíò 2,578.73          Òөâ Бàÿíцîãò, Бàÿí÷àíдмàíь 5194571

    ÒÇ XV-008350 8350 Гèш¿¿íèé àм 51.40               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2088967

    ÒÇ XV-010940 10940 Нîмãîí õàðàà 223.92             Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Дàðõàí, Сàéõàí 2088967

144     ÒÇ Бèëëèîíпîèíò 1 XV-011452 11452 Àõàéí ãîë 7,347.86          Сýëýíãý Еðөө 5089727

145     ÒÇ Бèëýã-Оðд 1 XV-015395 15395 Çýýã ó ó ë 2,466.58          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5479029

146     ÒÇ Бèëýãòзó ðâàс 1 XV-011684 11684 Сàéõàí-Оâîî 1,738.62          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5111668

    ÒÇ XV-013544 13544 Хàð òîéðîм 29,548.85         Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Өëзèéò, Сàéíцàãààí 5376467

    ÒÇ XV-014907 14907 Хàð òîéðîм 28,165.40         Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Өëзèéò 5376467

148     ÒÇ Бëеãðàâèÿмàéíèíã 1 XV-015372 15372 Н¿¿ðсò õîòãîð 3,868.68          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5189616

149     ÒÇ Бëýкпëàíеò 1 XV-010601 10601 Àëàã ó ó ë-1 2,282.91          Хîâд Àëòàé 5513766

    ÒÇ XV-013958 13958 Мөðөí 1,628.52          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5150167

    ÒÇ XV-013580 13580 Òөмөðòèéí àм 1,080.16          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5150167

151     ÒÇ Бëюãýéò 1 XV-011891 11891 Цàãààí òîëãîé 21,014.14         Хîâд Мÿíãàд 5332311

152     ÒÇ Бëюскàé мàéíèíã 1 XV-014878 14878 Бàÿíз¿ðõ 37,994.38         Хөâсãөë Цýцýðëýã 5106303

153     ÒÇ Бëюскàé õîðс 1 XV-009760 9760 Àëàã òîëãîд 9,299.79          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5192269

154     ÒÇ БММЖ 1 XV-014720 14720 Эëсò ãîë 19.29               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5097428

    ÒÇ XV-013685 13685 Шàíд õó дàã 35.49               Òөâ Бàÿí 5109019

    ÒÇ XV-013519 13519 Шàíд õó дàã 95.49               Òөâ Бàÿí 5109019

156     ÒÇ Бîãдûí àëò 1 XV-014991 14991 Бîãîë õîшó ó 680.31             Òөâ Àðõó сò 5106923

    ÒÇ XV-012615 12615 Бîðзîí 9,530.50          Дîðíîãîâь Хөâсãөë 5113113

    ÒÇ XV-014124 14124 Бîðзîí-3 1,396.43          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 5113113

158     ÒÇ Бîëдëàí 1 XV-015210 15210 Цàãààí òàë 392.68             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5456266

    ÒÇ XV-012602 12602 Хîíãîð-1 49.07               Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Хîíãîð, Сàéõàí 2855119

    ÒÇ XV-013814 13814 Дó ëààí ó ó ë 761.13             Сýëýíãý Еðөө 2855119

    ÒÇ XV-014453 14453 Дó ëààíõààí 106.58             Сýëýíãý Шààмàð 2855119

160     ÒÇ Бîëдцýí 1 XV-015227 15227 Àéðãèéí ýíãýð 551.96             Òөâ Бàÿí 2859785

161     ÒÇ Бîëîð-Àíàð 1 XV-011511 11511 ¯íýãò ó ó ë 1,002.41          Òөâ Дýëãýðõààí 5107849

162     ÒÇ Бîëîðãîë 1 XV-014138 14138 Цàãààí ýëãýí 160.06             Дîðíîãîâь Иõ õýò 3307808

163     ÒÇ Бîëîðдàéмîíд 1 XV-013495 13495 Өíдөð ó ëààí 22,052.17         Àðõàíãàé Иõòàмèð, Өíдөð-Уëààí, Чó ëó ó ò 5477239

164     ÒÇ Бîëîðëàà 1 XV-014895 14895 Òîсëîã 2,462.12          Өâөðõàíãàé Хàðõîðèí 5275946

165     ÒÇ Бîíæó ð 1 XV-014269 14269 Нàðсàí õөíдëөí 1,475.42          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 2806703

166     ÒÇ Бîîõó í 1 XV-015205 15205 Бàÿíëàã 4,341.49          Дîðíîд Цàãààí-Оâîî 5053803

167     ÒÇ Бîðãàí÷àí 1 XV-015589 15589 Бó ÿí 74.53               Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5116031

    ÒÇ XV-014501 14501 Эëсò àм 1,270.17          Дîðíîãîâь Иõ õýò 5241359

    ÒÇ XV-014827 14827 Цàãààí өíдөð 116.22             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5241359

169     ÒÇ Бîðîëзîé 1 XV-012743 12743 Цàâ÷èðãèéí õýò 547.94             Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2085976

    ÒÇ XV-005847 5847 Гàíãà өíдөðò ó ó ë 4,227.94          Сýëýíãý Еðөө, Мàíдàë 2094533

    ÒÇ XV-005848 5848 Мөíãөëөã ó ó ë 2,507.33          Сýëýíãý Мàíдàë 2094533

    ÒÇ XV-006061 6061 Иõ өëөíò 4,972.15          Сýëýíãý Еðөө 2094533

    ÒÇ XV-006265 6265 Хàëзàí ó ó ë-3 365.90             Сýëýíãý Еðөө 2094533

    ÒÇ XV-011536 11536 Дýëãýð-2 1,504.50          Хýíòèé Бàòíîðîâ 5025397

    ÒÇ XV-011519 11519 Хàâòãàé 345.63             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5025397

172     ÒÇ Бîðцýцýã 1 XV-009593 9593 Сîãîîò 33.17               Оðõîí Бàÿí-Өíдөð 4371267

173     ÒÇ Бîðûí õөíдèé 1 XV-014683 14683 Бàÿëàã 4,691.06          Òөâ Б¿ðýí 5315514

    ÒÇ XV-013789 13789 Уëààí õó дàã 34.33               Дîðíîãîâь Àéðàã 2665093

    ÒÇ XV-013831 13831 Цàõèðòîëãîé 253.42             Дîðíîãîâь Àéðàã, Дàëàíæàðãàëàí 2665093

    ÒÇ XV-013946 13946 Сó дàëò 690.33             Дîðíîãîâь Àéðàã 2665093

    ÒÇ XV-014779 14779 Уõàà дýë 1,468.51          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2665093

175     ÒÇ БОУО 1 XV-015426 15426 Àãó éò 1,388.26          Бó ëãàí Дàшèí÷èëýí 5337275

176     ÒÇ Бîшèãòõàéðõàí 1 XV-013086 13086 Цàéðò 5,287.27          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5128137
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                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

177     ÒÇ Бөãò-èðýýд¿é 1 XV-013950 13950 Иõ өëөíò-2 34.89               Сýëýíãý Еðөө 5056519

178     ÒÇ Бðèкс 1 XV-014983 14983 Бөõөã 51.37               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2867702

179     ÒÇ Бðèëëèàíò 1 XV-011313 11313 Мààíьò 125.07             Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 2764563

180     ÒÇ Бðèò îсèàíс кó àíèе 1 XV-011679 11679 Хөõ áó ëàã 1,167.23          Хîâд Àëòàé 5209307

181     ÒÇ Бðîíзõîðдý 1 XV-016701 16701 Уëààí áàдðàõ-5 1,498.42          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 5325722

    ÒÇ XV-006631 6631 Бàðó ó í мó õàð ãîë 2,440.20          Òөâ Бàÿí÷àíдмàíь, Бîðíó ó ð 2878992

    ÒÇ XV-007338 7338 Чàíдмàíèé òîëãîé 1,047.22          Хîâд Чàíдмàíь 2878992

    ÒÇ XV-007340 7340 Емá¿¿ òîëãîé 8,383.00          Хîâд Çýðýã, Чàíдмàíь 2878992

    ÒÇ XV-008017 8017 Жàðãàëàíò-2 13,623.29         Хîâд Чàíдмàíь 2878992

    ÒÇ XV-008018 8018 Жàðãàëàíò-1 6,054.27          Хîâд Çýðýã, Чàíдмàíь 2878992

    ÒÇ XV-010745 10745 Чàíдмàíь-2 6,335.49          Хîâд Чàíдмàíь 2878992

183     ÒÇ БÒМГ 1 XV-014007 14007 Цàãààí ãîзãîð-3 708.18             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5197376

    ÒÇ XV-012800 12800 Хàð òîëãîé 3,975.41          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5079942

    ÒÇ XV-012858 12858 Бàëààò 9,944.83          Хîâд Мөсò 5079942

185     ÒÇ Бó кîðп 1 XV-012907 12907 Хөòөë цàãààí 4,522.05          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Өëзèéò 5209196

186     ÒÇ Бó ëãàí-Àëò 1 XV-014800 14800 Өөшèéí õÿð-2 1,739.67          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 2780712

    ÒÇ XV-011298 11298 Сàéõàí îâîî 2,064.84          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5101891

    ÒÇ XV-011299 11299 Цàãààí өíдөð 1,424.53          Хýíòèé Нîðîâëèí 5101891

    ÒÇ XV-011301 11301 Мàíàí ó ó ë 3,522.92          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5101891

    ÒÇ XV-011302 11302 Бàÿí өëзèéò ó ó ë 17,354.96         Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã 5101891

    ÒÇ XV-011269 11269 Шàð õîîëîé 26,769.40         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òîíõèë 5101891

188     ÒÇ Бó ëãàí-Иíâесò 1 XV-015007 15007 Дó ëààí õàð ó ó ë 19,631.80         Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 2736381

189     ÒÇ Бó ëãàíòàéõàð 1 XV-015562 15562 Àíàíд 2,306.33          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5172314

190     ÒÇ Бó ëãàí-Эðдýс 1 XV-013622 13622 Шèâýýò 9,418.67          Уâс Нàðàíáó ëàã, Өëãèé, Өмíөãîâь 2877589

191     ÒÇ Бó ëíàéíò¿шèã 1 XV-013647 13647 Òýýã 5,200.22          Òөâ Бàÿíõàíãàé, Л¿í 5013844

192     ÒÇ Бó мàí-Оëз 1 XV-009965 9965 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 3,142.00          Дîðíîд Мàòàд 5108799

193     ÒÇ БУМБ 1 XV-014802 14802 Мîðèí òîëãîé 45.30               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 2865912

    ÒÇ XV-016724 16724 Сàéðûí ýõ 483.55             Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5264448

    ÒÇ XV-016728 16728 Жàðãàëàíò 5,153.41          Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Дýëãýð 5264448

    ÒÇ XV-008642 8642 Дýëãýðýíã¿é ó ó ë 18,089.13         Àðõàíãàé Хàíãàé 5193443

    ÒÇ XV-014358 14358 Хөõ дàâàà 3,749.80          Гîâь-Àëòàé Цýýë 5193443

    ÒÇ XV-014360 14360 Сàéðûí ýõ 19,140.15         Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5193443

    ÒÇ XV-015021 15021 Мó õàð цàãààí ó ó ë-2 12,977.07         Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5193443

    ÒÇ XV-014781 14781 Сýðâýí 34,934.04         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òөãðөã 5193443

    ÒÇ XV-014782 14782 Н¿¿ðсò 25.79               Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 5193443

    ÒÇ XV-014783 14783 Жàðãàëàíò 15,600.43         Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5193443

196     ÒÇ Бó мáàòûí ãîë 1 XV-013824 13824 Эëcòýé 31.79               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2542714

197     ÒÇ Бó ðõàíõàëдó í ãðó пп 1 XV-010107 10107 Бó мáàò 2,191.08          Òөâ Сýðãýëýí 2740257

198     ÒÇ БУУЛБЛ 1 XV-010301 10301 Мîдîí 10,876.00         Дîðíîд Чîéáàëсàí 5060419

199     ÒÇ Бó ÿí 1 XV-011176 11176 Хîðîîò 1,612.54          Бó ëãàí, Сýëýíãý Сýëýíãý, Цàãààííó ó ð 9999995

200     ÒÇ Бó ÿíзîðèã 1 XV-012597 12597 Бàÿíõàðãàíà 2,900.49          Бàÿíõîíãîð Бààцàãààí 5140013

201     ÒÇ Б¿ëýýí дàâàà 1 XV-013895 13895 Шîðâîîãèéí òàë 6,392.21          Хýíòèé Мөðөí, Хýðëýí 5052297

202     ÒÇ Б¿ëýýí-Уíдðàãà 1 XV-014997 14997 Б¿ëýýíèé õөíдèé 124.97             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5101468

203     ÒÇ Б¿ëýýíõөíдèé 1 XV-013684 13684 Бîðûí õөíдèé 5,620.31          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë, Б¿ðýí 5356725

    ÒÇ XV-012590 12590 Иíдýðò, Иõ æàðãàëàíò-1 644.87             Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 2003732

    ÒÇ XV-013898 13898 Иíдýðò, Иõ æàðãàëàíò-1 281.38             Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 2003732

205     ÒÇ Б¿сò-Оðãèë 1 XV-014928 14928 Àéðàã 6,411.27          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5263506

    ÒÇ XV-013431 13431 Өíдөð дîâ 11,616.20         Дîðíîãîâь Өðãөí 5090423

    ÒÇ XV-013432 13432 Н¿¿ðýíò 13,219.09         Дîðíîãîâь Àéðàã 5090423

    ÒÇ XV-013433 13433 Хàð àéðàã îâîî 6,411.94          Дîðíîãîâь Àéðàã 5090423

    ÒÇ XV-013557 13557 Нîîдîéí ó ëààí íó ó ð 5,594.73          Дîðíîãîâь Àéðàã, Сàéõàíдó ëààí 5090423

    ÒÇ XV-013561 13561 ¯íýãýдèéí ó ëààí íó ó ð 18,674.47         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5090423

207     ÒÇ БЧБ 1 XV-015213 15213 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 131.72             Сýëýíãý Оðõîí 2862778

208     ÒÇ Бýéкó àíæè òó àí 1 XV-015189 15189 Г¿í шàíд 47,812.24         Дîðíîãîâь Àéðàã, Сàéõàíдó ëààí 5416736

209     ÒÇ Бýëã¿¿í-Àíàð 1 XV-006554 6554 Нîёд 276.08             Сýëýíãý Мàíдàë 2788101

    ÒÇ XV-010653 10653 Мîãîéí ãîë 112.09             Сýëýíãý Еðөө 5210402

    ÒÇ XV-011586 11586 Н¿дýí ó сíû õó дàã 8,828.85          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Дýëãýðýõ 5210402

    ÒÇ XV-011587 11587 Цàãààí ÷ó ëó ó ò õó дàã 1,677.75          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Дýëãýðýõ 5210402

    ÒÇ XV-011612 11612 Хó ó ðàé íó ó ð 677.48             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5210402

    ÒÇ XV-011756 11756 Бàãà áýðõ 27,707.62         Àðõàíãàé, Бó ëãàí Өãèéíó ó ð, Хàшààò, Гó ðâàíáó ëàã 5210402

    ÒÇ XV-012247 12247 Мýðãýí ó ó ë 34,472.30         Хîâд Бó ëãàí 5210402

    ÒÇ XV-012248 12248 Хó æèðò 31,260.81         Бàÿí-Өëãèé Бó ãàò, Сàãсàé, Уëààíõó с 5210402

    ÒÇ XV-012053 12053 Цàцàã ó ó ë 3,682.72          Уâс Ò¿ðãýí 5210402

    ÒÇ XV-012055 12055 Хàð ó ó ë 2,749.85          Уâс Нàðàíáó ëàã 5210402

    ÒÇ XV-012135 12135 Бàÿæèõ õó дàã 14,064.22         Уâс Өëãèé 5210402

    ÒÇ XV-012514 12514 Цîíãîë ó ó ë 16,061.27         Сýëýíãý Еðөө, Мàíдàë 5210402

    ÒÇ XV-012532 12532 Цàãààí өíдөð 10,550.97         С¿õáààòàð Мөíõõààí 5210402

    ÒÇ XV-015048 15048 Мàíàíò òîëãîé 2,081.96          Хýíòèé Бàòшèðýýò 5210402

211     ÒÇ Бýðýíãðó пп 1 XV-012129 12129 Бàÿí д¿¿ðýõ 770.35             Бó ëãàí Гó ðâàíáó ëàã 2063182

    ÒÇ XV-009774 9774 Òàмèðûí ãîë-1 9,506.98          Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ, Цýíõýð 2886219

    ÒÇ XV-011472 11472 Òàмèðûí ãîë-2 6,730.26          Àðõàíãàé Өãèéíó ó ð, Ò¿âшð¿¿ëýõ 2886219

213     ÒÇ Бýсòâàéò 1 XV-015197 15197 Гèш¿¿í 206.33             Òөâ , Уëààíáààòàð Àëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 2827891

    ÒÇ XV-013896 13896 Шîðîîò 197.03             Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 5210941

    ÒÇ XV-014011 14011 Иõ íàðò 4,200.41          Дîðíîãîâь, Дó íдãîâь Àéðàã, Дàëàíæàðãàëàí, Өíдөðшèë 5210941

    ÒÇ XV-014037 14037 Шàð áó ëàã 470.42             Хîâд Àëòàé 5210941

    ÒÇ XV-014038 14038 Гàíц мîд 874.14             Хîâд Àëòàé 5210941

    ÒÇ XV-014039 14039 Шèм áó ëàã 2,041.59          Хîâд Цýцýã 5210941

    ÒÇ XV-012940 12940 Цàãààí ýíãýð 3,329.51          Хîâд ¯еí÷ 5089034

    ÒÇ XV-012941 12941 Цàãààí òîëãîд 12,180.59         Хîâд Мөíõõàéðõàí 5089034

216     ÒÇ Вàéëèíк 1 XV-015117 15117 Уëààí өíдөð 542.31             Дîðíîд Бó ëãàí 5136512

    ÒÇ XV-008114 8114 Сөíдèéí àм 2,225.73          Òөâ Бàÿíцàãààí 5061032

    ÒÇ XV-011751 11751 Сөíдèéí àм 1,341.28          Òөâ Бàÿíцàãààí 5061032

218     ÒÇ Вàíòàæе 1 XV-003534 3534 Оюó ò ó ëààí 12,054.28         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5247462

219     ÒÇ Вàðòáó ðã 1 XV-014766 14766 Цàãд-Уó ë 3,182.81          Àðõàíãàé Цýíõýð 5258464

220     ÒÇ Веíеðà-Àëòàé 1 XV-012177 12177 Цàõèð 1,439.82          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5097657

221
    ÒÇ

Весòеðí пðîспекòîð 

мîíãîëèÿ
1

XV-010972 10972 Бàãàõàíãàé-3 4,947.51          Òөâ Бàÿí 2834812

222     ÒÇ Весòеðíмèíýкс 1 XV-015061 15061 О÷èðûí áó ëàã 23,324.63         Хîâд Бó ëãàí 5297206

223     ÒÇ Весòеðíпðîспекòîð 1 XV-010974 10974 Шèâýýãèéí ó õàà 3,796.28          Òөâ Бàÿíдýëãýð 5044669

    ÒÇ XV-007804 7804 Мàíõàí ó ó ë 133.55             Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2848066

    ÒÇ XV-006721 6721 Мó õàðëèã õó дàã 33.63               Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2848066

    ÒÇ XV-008477 8477 Х¿¿шèéí àм 46.27               Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2848066

    ÒÇ XV-012057 12057 Хàâцãàéòûí àм 284.85             Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2848066

225     ÒÇ ВЖВМ 1 XV-013192 13192 Цàéдàм 10,076.39         Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5210852

226     ÒÇ Вè Юó  И И 1 XV-010793 10793 Гîâьãó ðâàí сàéõàí 17,928.96         Өмíөãîâь Бó ëãàí, Хàíõîíãîð 5108802

227     ÒÇ Вèâèдсòàð 1 XV-015126 15126 Дàðàâãàéí õó дàã 7,654.05          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5142636

228     ÒÇ Вèëëõó íã 1 XV-014731 14731 Сàð-Уó ë 9,586.15          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5264707

229     ÒÇ Вîðëдмàéíèíã 1 XV-014387 14387 Хàðãàíû àм-1 607.58             Òөâ Бîðíó ó ð 5026016

230
    ÒÇ

Вîÿæеð Мèíеðàë 

Ресó ðсес
1

XV-012521 12521 Дàëòûí өâөð 791.61             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5502292

231     ÒÇ Вîÿæеðãîëд 1 XV-009348 9348 Хîéд Цàõèð 10,597.84         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5202744

232
    ÒÇ

В¿¿дсòàð ðесîðсес 

èíòеðíýшíë 
1

XV-014873 14873 Òýðã¿¿í áàÿí сó м 21,397.39         Дîðíîд, С¿õáààòàð Мàòàд, Эðдýíýцàãààí 5437903

    ÒÇ XV-009245 9245 Нàðèéí ó ó ë 4,210.58          Дó íдãîâь Дýðýí 5250218

    ÒÇ XV-011070 11070 Шàíàãàí-3 1,263.19          Òөâ Àðõó сò 5250218

    ÒÇ XV-011145 11145 Хó дàã õөíдèé 3,150.32          Òөâ Цýýë 5250218

    ÒÇ XV-011146 11146 Òýðýãòèéí õîíõîð 13,251.10         Гîâьс¿мáýð Бàÿíòàë, С¿мáýð 5250218

    ÒÇ XV-011147 11147 Хөòөëèéí ó õàà 6,619.36          Òөâ Бàÿíцàãààí 5250218

    ÒÇ XV-011175 11175 Бÿëзó ó õàéí òàë 3,672.84          Òөâ Бàÿíцàãààí 5250218

    ÒÇ XV-012872 12872 Хàíãàé 119.15             Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 5250218

    ÒÇ XV-013191 13191 Уðòûí õөíдèé 18,754.85         Хýíòèé Жàðãàëòõààí, Өмíөдýëãýð 5250218

    ÒÇ XV-013447 13447 Н¿¿ðсò ó ó ë-2 13,341.37         Хýíòèé Жàðãàëòõààí 5250218

    ÒÇ XV-013932 13932 Н¿¿ðсò ó ó ë 20,428.81         Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5250218
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Бðýéâõàðò ðесîðсèз182

184 Бó ддàáàð

204 Б¿ðкèò кîðпîðàцè

БХХБ206

210 Бýðõðесîðсèз

Бó ëãàíãîó ëд187

194 Бó мáàòкîíсîëèдеòед

Бó мáàòðесîðсес195

Вàíãю¿íшèíã217

224 Весòеðíðесó ðс

Вýí÷өí233

212 Бýðýíмàéíèíã

ВÀБК214

Вàé Иé Эí Эф Юó215
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

224     ÒÇ Гàзàðõýâëèé 1 XV-008493 8493 Бó ó ðò 12.74               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4247434

225     ÒÇ Гàзðûí сó âд 1 XV-012539 12539 Òîîðîéòûí з¿¿í өâөð 3,014.46          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5070244

    ÒÇ XV-015528 15528 Хàð õîшó ó 705.19             Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2714701

    ÒÇ XV-015527 15527 Хàð ÷ó ëó ó ò 1,089.81          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2714701

    ÒÇ XV-013377 13377 Хààëãûí ó ó ë 15,018.71         Дîðíîãîâь Өðãөí, Сàéíшàíд, Сàéíшàíд 5023033

    ÒÇ XV-013429 13429 Хàшààòûí ãîâь 10,445.79         Дîðíîãîâь Сàéíшàíд, Уëààíáàдðàõ 5023033

228     ÒÇ Гàëõèàò 1 XV-012767 12767 Нàмáàð ó ó ë 7,403.61          Òөâ Àëòàíáó ëàã, Àðãàëàíò 5130549

229     ÒÇ Гàíãàíãÿëáàà 1 XV-013341 13341 Цîãò îâîî 2,498.31          Бó ëãàí Òýшèã 5139538

230     ÒÇ Гàíãàð-Иíâесò 1 XV-012446 12446 Бөõөãèéí õөíдèé-3 279.62             Òөâ Àëòàíáó ëàã 2095092

231     ÒÇ Гàíõèéц 1 XV-014500 14500 Сîёî өíдөð 2,790.18          Дîðíîд Дàшáàëáàð 2090988

    ÒÇ XV-005689 5689 Өëзèéò-2 338.09             С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ XV-005690 5690 Өëзèéò 1,689.11          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ XV-006928 6928 Өëзèéò-3 492.34             С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ XV-013839 13839 Эíãýð ó õàà 10,091.15         С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

    ÒÇ XV-015175 15175 Өëзèéò-2 189.94             С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5122392

233     ÒÇ Гàðòààм-Оюó 1 XV-015168 15168 Жàëãà 78.56               Уëààíáààòàð Бàÿíз¿ðõ 2561352

    ÒÇ XV-008500 8500 Бàðààí õàâцãàéò 176.67             Дîðíîãîâь Өðãөí 2054701

    ÒÇ XV-012041 12041 Хàéëààсò 603.12             Дîðíîãîâь Өðãөí 2054701

    ÒÇ XV-013534 13534 Сýíæ 36.46               Дîðíîãîâь Өðãөí 2054701

235     ÒÇ Геî-Иíфî 1 XV-012322 12322 Уëààí дýë 1,169.45          Уâс Çàâõàí 2773589

236     ÒÇ Геîкàíîí òөâ 1 XV-015149 15149 Дó ëààí 27,087.56         Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Сàéõàíдó ëààí 2069318

237     ÒÇ Геîмàсòеð 1 XV-014030 14030 Жàðãàëàíò 2,223.93          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2630478

    ÒÇ XV-005448 5448 Дýýд-Уëààã÷èí 456.68             Бàÿí-Өëãèé Àëòàé, Бó ÿíò 2866773

    ÒÇ XV-005456 5456 Мó шãó ó 2,273.52          Бàÿí-Өëãèé Сàãсàé, Уëààíõó с 2866773

    ÒÇ XV-013962 13962 Ò¿шëýãò 257.48             Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 2866773

239     ÒÇ Геîмèí шпàò 1 XV-012093 12093 Дýâòýýðèéí ãîë 1,106.30          Хýíòèé Дàðõàí 5099595

240     ÒÇ Геîсèãíàëс 1 XV-014340 14340 Бàÿí өíæ¿¿ë 5,623.43          Òөâ Àëòàíáó ëàã, Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5168635

    ÒÇ XV-014527 14527 Уõàà îâîî 296.40             Дó íдãîâь Àдààцàã 2867931

    ÒÇ XV-015420 15420 Бàðó ó í áó ëàã 169.22             Дó íдãîâь Àдààцàã 2867931

    ÒÇ XV-012569 12569 Уëààí íó ó ð 18,994.44         Дîðíîãîâь Àéðàã 5144396

    ÒÇ XV-012701 12701 Өíдөðшèë-9 10,157.14         Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5144396

    ÒÇ XV-012757 12757 Уëààí ýðãèéí õó дàã-2 3,501.32          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5144396

    ÒÇ XV-012758 12758 Уëààí ýðãèéí õó дàã-1 2,577.14          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5144396

    ÒÇ XV-013208 13208 Өíдөðшèë 10 4,367.23          Дîðíîãîâь, Дó íдãîâь Àéðàã, Өíдөðшèë 5144396

    ÒÇ XV-014584 14584 Өíдөðшèë-2 4,169.17          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5144396

    ÒÇ XV-013081 13081 Бàÿí àéðàã 14,967.86         Òөâ Бàÿí, Бàÿíцàãààí 5144396

    ÒÇ XV-014984 14984 Бàÿí-Àéðàã 5,702.28          Òөâ Бàÿí 5144396

243     ÒÇ Гëîáàëáàëьш 1 XV-015434 15434 Шàð òîëãîд 30,399.94         Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5347548

244     ÒÇ Гëîáàëòîó í 1 XV-014305 14305 Дàâсò 32.94               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5197414

245     ÒÇ Гëîáàë-Эíеðæè 1 XV-014006 14006 Бèë÷èð дàâàà 5,321.67          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5160162

246     ÒÇ ГМЦ 1 XV-013794 13794 Ò¿ðãýí 2,843.63          Уâс Ò¿ðãýí 5071275

247     ÒÇ Гî Сè Çý 1 XV-005407 5407 Хîðõîéòûí ãîë 205.22             Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 5428955

248     ÒÇ Гîáè ýíд мîðе 1 XV-013320 13320 Бó мáàò 3,450.95          Àðõàíãàé Өëзèéò 2583798

    ÒÇ XV-005522 5522 Цàõèð ýíãýð 8,919.20          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã, Хàëèó í 5426952

    ÒÇ XV-010276 10276 Хàëèó í-2 6,989.16          Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Цîãò 5426952

    ÒÇ XV-011962 11962 Хîòîí 28,210.08         Гîâь-Àëòàé Шàðãà 5426952

    ÒÇ XV-012640 12640 Çàдãàé 20,645.04         Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5426952

    ÒÇ XV-016741 16741 Нàðèéíû àм 540.36             Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5426952

    ÒÇ XV-016739 16739 Б¿¿ðцýã òîëãîé 46.86               Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5426952

    ÒÇ XV-016743 16743 Ямáàò 11,704.24         Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Òàéшèð, Шàðãà 5426952

    ÒÇ XV-016738 16738 Сýðõ 13,576.34         Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5426952

    ÒÇ XV-016745 16745 Хàëèó í-1 10,067.03         Гîâь-Àëòàé Òөãðөã, Хàëèó í, Цýýë 5426952

    ÒÇ XV-016742 16742 Хîíãîð òîëãîé 3,742.08          Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Хàëèó í 5426952

    ÒÇ XV-016740 16740 Çýýãòèéí өâөð 857.49             Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 5426952

    ÒÇ XV-016744 16744 Àдàã 151.22             Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5426952

    ÒÇ XV-016749 16749 Бàéц 89.58               Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5426952

    ÒÇ XV-016746 16746 С¿¿æèéí áó ëàã 1,672.85          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 5426952

    ÒÇ XV-016748 16748 Òîãîîòûí ãîë 3,430.56          Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Цîãò 5426952

    ÒÇ XV-016747 16747 Б¿¿ðцýã òîëãîé 3,580.09          Гîâь-Àëòàé Хàëèó í 5426952

    ÒÇ XV-016779 16779 Цàõèð ýíãýð 7,796.62          Гîâь-Àëòàé Хàëèó í 5426952

    ÒÇ XV-016737 16737 Өíдөð-Уëààí 35,502.25         Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Цîãò, Чàíдмàíь, Эðдýíý 5426952

    ÒÇ XV-007458 7458 Хîòãîð з¿¿í 122.54             Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-007459 7459 Хîòãîð áàðó ó í 394.79             Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-008040 8040 Çàíãàò õ¿ðýí ó ó ë 78,222.81         Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь, Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-008043 8043 Хàâòãàé õàð ó ó ë 48,241.53         Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь, Бàÿíëèã 2862468

    ÒÇ XV-008273 8273 Àсãàò 189.11             Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ XV-009761 9761 Çýýãòèéí өâөð 633.49             Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ XV-009538 9538 Мîðèí дýë 13,603.78         Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2862468

    ÒÇ XV-010260 10260 Нîðîâ 15,195.70         Бàÿíõîíãîð Бó ó цàãààí, Х¿ðýýмàðàë 2862468

    ÒÇ XV-010274 10274 Хàëèó í-1 2,094.13          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 2862468

    ÒÇ XV-010275 10275 Сýðõ 3,248.11          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 2862468

    ÒÇ XV-011342 11342 Çàðàà 22,752.84         Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-011624 11624 Òýâõ 9,732.44          Гîâь-Àëòàé Хàëèó í 2862468

    ÒÇ XV-011625 11625 Хîíãîð òîëãîé 66,735.89         Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Хàëèó í 2862468

    ÒÇ XV-011340 11340 Àдàã 16,579.28         Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-011441 11441 Емá¿¿ 9,148.97          Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Хàëèó í 2862468

    ÒÇ XV-011106 11106 Òîãîîòûí ãîë 5,228.35          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 2862468

    ÒÇ XV-011959 11959 Б¿¿ðцýã òîëãîé 38,090.61         Гîâь-Àëòàé Хàëèó í 2862468

    ÒÇ XV-011961 11961 Ямáàò 7,864.17          Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã 2862468

    ÒÇ XV-011964 11964 Хàð ýðýã 4,684.30          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 2862468

    ÒÇ XV-011840 11840 Өíдөð-Уëààí 33,940.88         Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ XV-011902 11902 Хîòãîð 81.28               Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-011958 11958 Нàðèéíû àм 13,164.98         Гîâь-Àëòàé Бèãýð 2862468

    ÒÇ XV-012103 12103 Шàíд 1,205.58          Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ XV-012104 12104 Х¿ðýí òîëãîé 2,890.92          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ XV-013782 13782 Бàéц 66.99               Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-013845 13845 С¿¿æèéí áó ëàã 7,116.08          Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Чàíдмàíь 2862468

    ÒÇ XV-015016 15016 Б¿¿ðцýã òîëãîé 1,613.49          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 2862468

    ÒÇ XV-015546 15546 Хîíõîð дýðс 102.07             Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2862468

    ÒÇ XV-008610 8610 Шèë¿¿сòýéí ýõ 4,418.32          Сýëýíãý Х¿дýð 2785129

    ÒÇ XV-010844 10844 Цàãààí ó ó ë 634.63             Хөâсãөë Цàãààí-Уó ë 2785129

    ÒÇ XV-010783 10783 Ш¿¿ò 5,236.44          С¿õáààòàð Хàëзàí 2785129

    ÒÇ XV-011406 11406 Нàðàí ãîë 113.94             Сýëýíãý Бàÿíãîë 2785129

    ÒÇ XV-011457 11457 Цàõèó ðò 47.02               Гîâь-Àëòàé Жàðãàëàí 2785129

    ÒÇ XV-012931 12931 Àсãàòûí òàëáàé 3,669.70          С¿õáààòàð Àсãàò 2785129

    ÒÇ XV-008422 8422 Хó íõ цàõèð 124.98             Хөâсãөë Цàãààí-Уó ë 5113024

    ÒÇ XV-011833 11833 Өâөð õó дàã 4,181.42          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Сýðãýëýí 5113024

    ÒÇ XV-013219 13219 Ç¿¿í цàãààí 452.66             Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5113024

    ÒÇ XV-013328 13328 Сýíæèòèéí з¿¿í 6,661.67          Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Цîãò 5113024

    ÒÇ XV-012974 12974 Л¿í òîëãîé 4,841.72          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5113024

    ÒÇ XV-012995 12995 Хîéò ó ëààí 890.73             Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Òàéшèð 5113024

    ÒÇ XV-014420 14420 Л¿í òîëãîé-2 7,022.95          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5113024

    ÒÇ XV-014433 14433 Шîõîéò 127.89             Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5113024

    ÒÇ XV-014016 14016 Бó ó ðàë ó õàà 5,123.48          Хýíòèé Бàÿíмөíõ 5113024

253     ÒÇ Гîâèéí еðòөíц 1 XV-013131 13131 Шàð áó ëàã 2,333.92          Òөâ Бàÿíдýëãýð 5106648

254     ÒÇ Гîâèéí õөãæèë ðесîðс 1 XV-015361 15361 Хàð ó ó ë 726.03             Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5434041

255     ÒÇ Гîâь íó òãèéí áàÿëàã 1 XV-013413 13413 Çàâсàð 97,407.51         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5540437

256     ÒÇ Гîâь ýðдýíý мàðàë 1 XV-014790 14790 Нó òãèéí òîëãîд 46,716.47         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Дýëãýðýõ, Өðãөí 5362407
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Гàцó ó ðò234

Геîмèí238

241 Геî-Эðèí

226 Гàзðûí-ýðдýíýс

Гàëëàíòсòàðò227

Гàððèсîí-Àзè232

Гîáè-Экспëîðýéшí251

Гîáè-Эíòеðпðàéз252

Гëîáàë èсòеðí 

мèíеðàëз ðèсе÷
242

Гîáèкîíсîëèдеòед249

Гîáèкîó ë ýíд ýíеðæè250
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт
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    ÒÇ XV-005965 5965 Цàãààí õөíдèé 580.42             Дîðíîд Дàшáàëáàð 2004976

    ÒÇ XV-007647 7647 Жàíдàéí òàëáàé 211.64             Хөâсãөë Цýцýðëýã 2004976

    ÒÇ XV-011877 11877 Àð ðàшààíò 667.14             Дîðíîд Дàшáàëáàð 2004976

    ÒÇ XV-011879 11879 Эíãýð áó ëàã-2 371.30             Дîðíîд Дàшáàëáàð 2004976

    ÒÇ XV-012457 12457 Жàíдàé-1 80.90               Хөâсãөë Цýцýðëýã 2004976

    ÒÇ XV-012458 12458 Жàíдàé-2 211.55             Хөâсãөë Цýцýðëýã 2004976

    ÒÇ XV-012459 12459 Жàíдàé-3 112.03             Хөâсãөë Цýцýðëýã 2004976

    ÒÇ XV-012460 12460 Жàíдàé-4 99.50               Хөâсãөë Цýцýðëýã 2004976

    ÒÇ XV-012461 12461 Жàíдàé-5 99.58               Хөâсãөë Цýцýðëýã 2004976

    ÒÇ XV-013355 13355 Хàð сýðâýí 5,353.44          Дîðíîд Мàòàд 2004976

258     ÒÇ Гîâьмàсòеð 1 XV-013897 13897 Иëðýë-1 18,451.09         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5095719

    ÒÇ XV-012878 12878 Нîёí цàãààí 17,527.79         Өмíөãîâь Нîёí 5355133

    ÒÇ XV-013806 13806 Хàëáàс ó ó ë 35,527.26         Өмíөãîâь Нîёí 5355133

260     ÒÇ Гîâьðезеðâ 1 XV-016678 16678 Х¿éòíèé ãîë 37.75               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5390966

    ÒÇ XV-015034 15034 Àëàã õó дàã 1,223.98          Өмíөãîâь Нîёí 5288894

    ÒÇ XV-015035 15035 Àëàã õó дàã 164.44             Өмíөãîâь Нîёí 5288894

262     ÒÇ Гîâьфàéíдеðс 1 XV-014679 14679 Жàâõëàíòûí ó ó ë 3,096.72          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5238862

263     ÒÇ Гîâьõó ðàõ 1 XV-012692 12692 Бó ëàã шàíд 5,441.31          Дó íдãîâь Лó ó с 5218101

264     ÒÇ Гîâьшîî 1 XV-016677 16677 Шèíý ó с 100.42             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5060338

    ÒÇ XV-014481 14481 Дýë¿¿í 2,091.62          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 5260833

    ÒÇ XV-013259 13259 Н¿¿ðсò ó ó ë-3 7,725.01          Уâс Ò¿ðãýí 5260833

    ÒÇ XV-013493 13493 Цàãààí òîëãîé 250.58             Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 5260833

266     ÒÇ Гîзãîðãîó ëд 1 XV-008420 8420 Гîзãîð õàð ó ó ë 730.74             Уâс Өмíөãîâь 5137195

    ÒÇ XV-015078 15078 Хàð ÷ó ëó ó ò 4,745.39          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5461197

    ÒÇ XV-015166 15166 Хîòîíò 2,032.06          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Иõ õýò 5461197

268     ÒÇ Гîëдеíâèíã 1 XV-015327 15327 Сàëãàð шàíд 11,065.09         Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Хàòàíáó ëàã, Хàíáîãд 5129184

    ÒÇ XV-014490 14490 Нàðèéí õó дãèéí õөíдèé 8,766.13          С¿õáààòàð Мөíõõààí 5340624

    ÒÇ XV-014289 14289 Хàâцàëûí õó дàãèéí õөíдèé 5,674.41          С¿õáààòàð Мөíõõààí 5340624

    ÒÇ XV-013476 13476 Бàðó ó í цîõèî 38,569.28         Өмíөãîâь Нîмãîí, Х¿ðмýí 5340624

    ÒÇ XV-014049 14049 Х¿ðýý-2 28,654.86         Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5340624

    ÒÇ XV-015147 15147 Òýí¿¿í-2 30,325.47         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5340624

    ÒÇ XV-014531 14531 Шàâàðò íó ó ð-2 3,889.72          Дîðíîд Мàòàд 5150752

    ÒÇ XV-014859 14859 Бàÿí-ó с 12,268.62         Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Мàòàд 5150752

    ÒÇ XV-014858 14858 Уðò цàãààí 21,251.13         Дîðíîд Мàòàд 5150752

    ÒÇ XV-016967 16967 Çàмûí õó дàã 941.02             Òөâ Бàÿí 5150752

    ÒÇ XV-015075 15075 Мàíëàé 24,650.05         Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Мàíдàõ, Мàíëàé 5310598

    ÒÇ XV-015076 15076 Мàíëàé 15,195.04         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5310598

272     ÒÇ Гîëдеíкàсòë 1 XV-012842 12842 Хөõ áó ëãèéí õөíдèé 1,805.51          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5103878

    ÒÇ XV-014593 14593 Хөâ  ÒШБ 40,398.23         Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ, Òөмөðáó ëàã, Шèíý-Идýð 5200881

    ÒÇ XV-014598 14598 ÇБС-1 5,900.46          Çàâõàí, Уâс Бàÿíõàéðõàí, Сîíãèíî, Ç¿¿íõàíãàé 5200881

    ÒÇ XV-014215 14215 У-ÇÒ-1 46,186.66         Уâс Ç¿¿íãîâь, Òýс 5200881

    ÒÇ XV-013847 13847 УӨÇ-1 73,587.77         Уâс Ç¿¿íõàíãàé, Өíдөðõàíãàé 5200881

    ÒÇ XV-013848 13848 У Дàâсò-2 14,241.55         Уâс Дàâсò 5200881

    ÒÇ XV-013849 13849 У Дàâсò-4 4,255.39          Уâс Дàâсò 5200881

    ÒÇ XV-013846 13846 Ç¿¿íõàíãàé-1 22,788.35         Уâс Ç¿¿íõàíãàé 5200881

    ÒÇ XV-014314 14314 Бàÿíõàéðõàí-1 11,237.77         Çàâõàí Бàÿíõàéðõàí 5200881

    ÒÇ XV-014404 14404 УВС СàãÒД 97,521.40         Уâс Дàâсò, Сàãèë, Ò¿ðãýí 5200881

    ÒÇ XV-015015 15015 Нó ó ð-1 46,575.25         Уâс Нàðàíáó ëàã 5200881

274     ÒÇ Гîëдеíмèðàæ ãîáè 1 XV-013214 13214 Эíãýðèéí ÷ó ëó ó ò 11,833.07         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Дýëãýðýõ 5146712

275     ÒÇ Гîëдеíпèéк 1 XV-011982 11982 Бîð òîëãîé 2,888.74          Òөâ С¿мáýð 5101492

276     ÒÇ Гîëдеíсàâе 1 XV-013167 13167 Сýðâýí ó ó ë 714.58             Òөâ Цýýë 5396166

277     ÒÇ Гîëдеíõеéëс 1 XV-015303 15303 Дààæèéí áó ëàã 1,615.59          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5060222

278     ÒÇ Гîðíÿк 1 XV-012524 12524 Бîð òîëãîé 2,630.38          Бàÿíõîíãîð Жèíсò, Өëзèéò 5006813

    ÒÇ XV-014423 14423 Òýí¿¿í-1 30,374.57         Өмíөãîâь Нîёí, Сýâðýé 5444012

    ÒÇ XV-016970 16970 Òýí¿¿í-1 22,969.19         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5444012

280     ÒÇ Гîó ëдсýíûí мîíãîëèà 1 XV-007434 7434 С¿мòèéí õîîëîé 458.38             Дîðíîд Бàÿíдó í 2871505

281     ÒÇ Гîó ëдýííàð 1 XV-007681 7681 Уëààí 630.38             Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5301351

    ÒÇ XV-014714 14714 Бàÿíцàãààí 1 335.18             Бàÿíõîíãîð Бàÿíцàãààí 5194512

    ÒÇ XV-014656 14656 Бàÿíцàãààí 440.19             Бàÿíõîíãîð Бàÿíцàãààí 5194512

    ÒÇ XV-009503 9503 Ц¿íõýã 886.23             Хîâд ¯еí÷ 5436176

    ÒÇ XV-014691 14691 Бó ó ðàë ó ó ë 4,319.17          Òөâ Жàðãàëàíò 5436176

    ÒÇ XV-014692 14692 Өëзèéò õîшó ó 44,035.88         Өâөðõàíãàé Бîãд 5436176

    ÒÇ XV-014697 14697 Өâдөã òîëãîé-2 5,513.44          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5436176

    ÒÇ XV-013453 13453 Òөмөðò 4,235.26          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5436176

    ÒÇ XV-014912 14912 Дýðсýí 4,020.70          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5436176

    ÒÇ XV-014821 14821 Ц¿íõýã 4,534.92          Хîâд ¯еí÷ 5436176

284     ÒÇ Гðàíдфîðмó ëà 1 XV-014146 14146 Дààц 43,051.77         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5212669

285
    ÒÇ

Гðàíдõàскè 

èíòеðíýшíë
1

XV-013464 13464 Уõàà 3,766.68          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5426634

286     ÒÇ Гðеéò áàéòàð 1 XV-015311 15311 Хàðãàíò 8,843.76          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ, Хөâсãөë 5359252

287
    ÒÇ

Гðеéòмîíãîëèà 

мàó íòàéí
1

XV-008232 8232 Çàéðмàãò 645.13             Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5405645

288     ÒÇ Гðèéíáîкс 1 XV-013878 13878 Хөөâөð 5,969.46          Өâөðõàíãàé Бîãд 5386179

    ÒÇ XV-009334 9334 Хàðààò 6,923.99          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5084458

    ÒÇ XV-010503 10503 Хàцàâ÷ 11,233.17         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíáîãд 5084458

    ÒÇ XV-013710 13710 ЭЭ-80 10,446.66         Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5440092

    ÒÇ XV-013329 13329 ЭЭ-36 21,762.64         С¿õáààòàð Мөíõõààí 5440092

    ÒÇ XV-014419 14419 Дýëãýðýõ 10,933.97         Дîðíîãîâь, С¿õáààòàð Дýëãýðýõ, Бàÿíдýëãýð 5440092

291     ÒÇ Гó îсýí 1 XV-012626 12626 Нàмàðæàà Òîëãîé 8,982.00          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð, Оíãîí 2890542

    ÒÇ XV-008806 8806 Дàâàà цàõèð 1,061.28          Бàÿíõîíãîð Çàã 5097266

    ÒÇ XV-011686 11686 Ç¿¿í дîîíî ó ó ë 7,796.58          Çàâõàí Òýс 5097266

    ÒÇ XV-015368 15368 Оâîîí áó ëãèéí îâîî 7,107.19          Хýíòèé Бàÿíõó òàã, Гàëшàð 2022796

    ÒÇ XV-015541 15541 Бàÿíõîíãîð-2 1,906.47          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2022796

294     ÒÇ Гó ðâàíòîсîí 1 XV-014645 14645 Хÿëãàíàò 1,708.74          Дîðíîд Чîéáàëсàí 3368564

    ÒÇ XV-005575 5575 Гó òàéí 2,421.67          Хýíòèé Бàòшèðýýò, Бèíдýð 5205107

    ÒÇ XV-006155 6155 Шó ðãàдàãèéí ãîë 1,502.57          Хýíòèé Бàòшèðýýò, Бèíдýð 5205107

296     ÒÇ Гó ÷èíдýëãýð 1 XV-009415 9415 Гó ÷èíãèéí сàéð 3,719.10          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5103274

    ÒÇ XV-011329 11329 Хàðãàíà 1,242.03          Òөâ Бîðíó ó ð 5215757

    ÒÇ XV-013826 13826 Хàðãàíà 109.23             Òөâ Бîðíó ó ð 5215757

298     ÒÇ Г¿íáèëýã îðд 1 XV-013280 13280 Дýðс¿¿ õó дàã 911.64             Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 5402247

299     ÒÇ Г¿íò¿шèã 1 XV-013117 13117 Гàëó ó òûí ó ó ë 444.71             Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5112842

300     ÒÇ Г¿ðâýëæèíãîî 1 XV-014893 14893 Оëîí ààðàãò 10,007.80         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5308917

301     ÒÇ Г¿¿дàéс 1 XV-013992 13992 Òîëãîé 170.60             Дîðíîãîâь Àéðàã 5193605

302     ÒÇ Гýðýë-Àðèâæèõ 1 XV-011367 11367 Бîð цàõèð 1,841.30          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5221447

303     ÒÇ Гÿëàëзàõ-Эðдýíýс 1 XV-014977 14977 Бàÿííó ó ð 3,540.13          Бó ëãàí Бàÿííó ó ð 5234018

    ÒÇ XV-015484 15484 Хàð ó ó ë 2,739.33          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5319072

    ÒÇ XV-015554 15554 Хó æèðò 625.62             Дó íдãîâь, Òөâ Àдààцàã, Б¿ðýí 5319072

    ÒÇ XV-016803 16803 Иõ áàÿí 2,680.39          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5319072

305     ÒÇ Дàáëьмөíõ 1 XV-016895 16895 Бөõөã 25.02               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5004063

306     ÒÇ Дàáëьшòó òце 1 XV-009789 9789 Бó ðõàíò 665.76             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5088321

    ÒÇ XV-015050 15050 Шàâàã õÿð 1,202.61          Өмíөãîâь Мàíëàé 5204496

    ÒÇ XV-016961 16961 Àð ýíãýð 2,635.13          Өмíөãîâь Мàíëàé 5204496

    ÒÇ XV-014581 14581 Ò¿ðãýí 156.05             Бàÿí-Өëãèé Сàãсàé 2143097

    ÒÇ XV-013243 13243 Эíãýðò-1 1,453.47          Бàÿí-Өëãèé Àëòàé 2143097

309     ÒÇ Дàâсòõîòãîð 1 XV-015241 15241 Б¿ðд 1,468.21          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5325528

310     ÒÇ Дàâõàð-Оíîõó é 1 XV-015323 15323 Өíдөð 4,246.86          Хýíòèé Бàÿíõó òàã 5142962

311     ÒÇ Дàâõàðсîëîíãî 1 XV-016910 16910 Бîð ¿з¿¿ð 570.92             Òөâ Бàÿí 5115809

    ÒÇ XV-013961 13961 Хàð ÿмààò 1,333.14          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5179173

    ÒÇ XV-014955 14955 Шàðûí ãîë 550.45             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð, Шàðûíãîë 5179173

313     ÒÇ Дàéмîíдëýíд 1 XV-015405 15405 Дýâсýã 9,730.48          Хýíòèé Нîðîâëèí 5278686

314     ÒÇ Дàíõàðãîó ëд 1 XV-014043 14043 Хýðýм õó дàã 7,072.03          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5250978
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

315     ÒÇ Дàðõàí-Àéðîíò 1 XV-012807 12807 Бó ó ðàé 45.79               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4245547

316     ÒÇ Дàðõàíãîâь 1 XV-012407 12407 Х¿ðýí 41.53               Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2016265

317     ÒÇ Дàðьãàíãûí èõ òàë 1 XV-013624 13624 Бàÿæèõûí õó дàã 21,312.71         Уâс Нàðàíáó ëàã, Өëãèé 5202906

318     ÒÇ Дàсмîíдðèëë 1 XV-014719 14719 Нàðò 1,172.71          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5094887

    ÒÇ XV-008854 8854 Бàÿí-Уó ë-3 2,834.51          Хýíòèé Нîðîâëèí 2061848

    ÒÇ XV-008855 8855 Сàëõèò 303.26             Хýíòèé Нîðîâëèí 2061848

    ÒÇ XV-015602 15602 Сàëõèò 278.34             Хýíòèé Нîðîâëèí 2061848

320     ÒÇ Дàш-Àëòàé 1 XV-014316 14316 Чó ëó ó ò 20,791.55         Дîðíîд Чîéáàëсàí 5109434

321     ÒÇ Дàшó íдà 1 XV-015611 15611 Хàðãàíàò 1,735.44          Уâс Нàðàíáó ëàã 5386756

    ÒÇ XV-012836 12836 Дýðсòýé 585.35             Дîðíîãîâь Өðãөí 2800128

    ÒÇ XV-012837 12837 С¿¿ òîëãîé 937.25             Дîðíîãîâь Өðãөí 2800128

    ÒÇ XV-014084 14084 Хөõ òîëãîé 672.56             Уâс Нàðàíáó ëàã, Өëãèé 2800128

    ÒÇ XV-013268 13268 Гàшó ó í 3,683.37          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2800128

    ÒÇ XV-014266 14266 Дàëò 8,669.19          Дó íдãîâь Хó ëд 2800128

    ÒÇ XV-013343 13343 Дýë ó ó ë 7,125.51          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë, Эðдýíýõàéðõàí 2800128

    ÒÇ XV-014383 14383 Хàð ¿з¿¿ð 1,793.52          Уâс Нàðàíáó ëàã, Өëãèé 2800128

    ÒÇ XV-014384 14384 Хàð òîëãîé 5,762.71          Уâс Нàðàíáó ëàã, Өëãèé 2800128

    ÒÇ XV-014410 14410 Бó дàðãàíà 15,546.69         Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2800128

323     ÒÇ Деëòà ãîëд 1 XV-005843 5843 Бîð-Өíдөð-Өâөð õîîëîé 722.22             Дîðíîд Дàшáàëáàð 5369703

324
    ÒÇ

Деðîéфàéíýíшíë 

àдâàéзîðè
1

XV-012159 12159 Иëðýë-35 1,952.06          Дó íдãîâь Өëзèéò 5222702

325     ÒÇ Деðîíãмîíãîëèà 1 XV-008550 8550 Хөõ òîëãîé 626.03             Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2838508

326     ÒÇ Дè Бè Сè Эí 1 XV-013406 13406 Өмíөò 599.84             Дîðíîãîâь Àéðàã 5395429

327     ÒÇ Дè Бè Эс Òè ðесîðсèс 1 XV-004193 4193 Лó ó сûíõó дàã 9,509.86          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5412986

    ÒÇ XV-015157 15157 Àмãàëàíò 10,943.15         Өмíөãîâь Мàíëàé 5485452

    ÒÇ XV-015259 15259 Àðãàëàíò ó ó ë 89,505.33         Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Мàíдàõ, Мàíëàé 5485452

329     ÒÇ Дè Жè Эф Эë 1 XV-013755 13755 Хàâòãàé 278.40             Хýíòèé Бàòíîðîâ 3310132

330     ÒÇ Дè Çýò ýíд Àé 1 XV-015389 15389 Сàëáàðòàé 196.33             Сýëýíãý Еðөө 2570769

331     ÒÇ Дè Эé÷ Пè 1 XV-013799 13799 Мàéõàíò ó ó ë 571.30             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5071569

332     ÒÇ Дè Эс Сè 1 XV-015045 15045 Бàÿí өíдөð 3,325.23          Сýëýíãý Цàãààííó ó ð 5034213

333     ÒÇ Дè Эс Эí Кýé 1 XV-013702 13702 Гó ðâàí îâîî 2,600.43          Òөâ Дýëãýðõààí 5445485

334     ÒÇ ДМÒ 1 XV-008591 8591 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 22,501.45         Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë, Чîéáàëсàí 5021359

335     ÒÇ ДНЦ 1 XV-015481 15481 Мàíдàë 1,007.15          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5282101

336     ÒÇ Дîîдàíõàð 1 XV-009920 9920 Шàíàãàí 2,235.12          Òөâ Àðõó сò 5224829

337
    ÒÇ

Дîðíîд сîдèó м 

сó ëьфàò
1

XV-015397 15397 Бàðó ó í шàâàð 6,841.03          Дîðíîд Хàëõãîë 5439841

338     ÒÇ Дîðíîдáàéц 1 XV-005348 5348 Хөõ ó ó ë 14,905.81         Дîðíîд Дàшáàëáàð, Чó ëó ó íõîðîîò 5039258

339     ÒÇ Дîðíîдмеòàë 1 XV-015236 15236 Өðөмò 11,856.53         Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 5329612

340
    ÒÇ

Дîðíûí ãýãýýí ¿¿ë 

ýíеðæè
1

XV-014122 14122 Бîðзîí-2 5,496.48          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ, Хөâсãөë 5421713

341     ÒÇ Дîðíûí í¿¿ðс 1 XV-015367 15367 Иõ òàðâàãàò 534.39             Хýíòèé Бàÿíõó òàã 2824302

    ÒÇ XV-011204 11204 ¯¿д 3,307.24          Дîðíîд Бó ëãàí, Мàòàд 5197201

    ÒÇ XV-014178 14178 ¯¿дèéí æàðàí 7,589.24          Дîðíîд Бó ëãàí 5197201

    ÒÇ XV-016963 16963 ¯¿д 816.15             Дîðíîд Бó ëãàí, Мàòàд 5197201

343     ÒÇ Дîðíûí цеîëèò 1 XV-014739 14739 Цàãààí цàâûí õó дàã 1,833.61          Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5197554

    ÒÇ XV-012574 12574 Н¿¿ðсòèéí õó òàã 4,121.24          С¿õáààòàð Àсãàò, С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-014694 14694 Еðөөëò 15,309.06         С¿õáààòàð Àсãàò, С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-015485 15485 Жàëãà 6,333.37          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-015486 15486 Òàëûí ó õàà 7,926.02          Дîðíîд, С¿õáààòàð Мàòàд, С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-015487 15487 Нó мò 666.68             С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-015488 15488 Жàðãàëàíò 8,527.87          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-016786 16786 Цàãààí зàëààò 10,098.09         С¿õáààòàð Àсãàò, С¿õáààòàð 5070287

    ÒÇ XV-015063 15063 Çààãèéí õөíдèé 5,059.11          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5344417

    ÒÇ XV-015064 15064 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 541.20             Дîðíîд Бàÿíдó í 5344417

    ÒÇ XV-015621 15621 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 154.91             Дîðíîд Бàÿíдó í 5344417

    ÒÇ XV-013225 13225 Оюó ò òîãîî 33,703.96         Хîâд Мÿíãàд 5256267

    ÒÇ XV-013227 13227 Àëòàí ó ó ë 20,542.15         Хîâд Эðдýíýá¿ðýí 5256267

    ÒÇ XV-013015 13015 Шàð òîëãîд 609.73             Хîâд Эðдýíýá¿ðýí 5256267

    ÒÇ XV-015516 15516 Бèë¿¿òèéí õó дàã 22,896.17         Дîðíîд Мàòàд 5256267

    ÒÇ XV-015518 15518 Дó íд õÿðò ó ó ë 40,920.77         Дîðíîд Чîéáàëсàí 5256267

    ÒÇ XV-015517 15517 Уëààí шèðýý ó ó ë 33,160.11         Дîðíîд Чîéáàëсàí 5256267

    ÒÇ XV-015313 15313 Б¿сò 8,506.51          Дîðíîãîâь Хөâсãөë 5200334

    ÒÇ XV-015312 15312 Оðõîí цýýë 18,608.05         Дîðíîãîâь Эðдýíý 5200334

    ÒÇ XV-015379 15379 Àëòàí ãàдàс 14,718.13         Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5200334

    ÒÇ XV-015381 15381 Àëдàð 8,992.01          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5200334

    ÒÇ XV-015380 15380 Цýýë 9,479.26          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5200334

348     ÒÇ Дөðâөíõ¿м¿¿í 1 XV-012144 12144 Дîéòûí áó ëàã 962.06             Òөâ Сýðãýëýí 2267438

349     ÒÇ Дө÷èíдýëãýðýõ 1 XV-005258 5258 Òó ëãà 68,672.81         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Х¿ðмýí 5112486

350     ÒÇ Дðèмëýéíд 1 XV-007737 7737 Бó ðààò 490.08             Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2619504

351     ÒÇ Дó ãó é-Уó ë 1 XV-014320 14320 Бàðó ó í дýë 1,161.21          Дîðíîãîâь Àéðàã 5249007

352     ÒÇ Дó íòðеéд 1 XV-015473 15473 Сýâс¿¿ë 334.25             Сýëýíãý Бàÿíãîë 2574209

353     ÒÇ Дó í-Эðдýíý 1 XV-013057 13057 Рàшààíò 41.64               Дîðíîд Бàÿíдó í 2010933

354     ÒÇ Д¿¿ëýõшîíõîð 1 XV-014152 14152 Çàãò 15,871.31         Хîâд ¯еí÷ 2160757

355     ÒÇ Дýâæèõ àðâèí îðд 1 XV-015579 15579 Цàãààí òîëãîé 34,475.71         Дó íдãîâь, Өмíөãîâь Өëзèéò, Мàíëàé 5325579

356     ÒÇ Дýëãýð-Оð÷ëîí 1 XV-009912 9912 Мîðèí òîëãîé 241.13             Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2736578

357     ÒÇ Дýëõèé òðеéд 1 XV-015232 15232 Сýðòýí 187.84             Сýëýíãý Мàíдàë 2778157

358     ÒÇ Дýëõèéí цàã 1 XV-013076 13076 Шîðîîò 1,122.98          Òөâ Бàÿí÷àíдмàíь 5116244

359     ÒÇ ДЭПÀМ 1 XV-014824 14824 Хàмàð ó с 261.46             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5360064

    ÒÇ XV-013628 13628 Хàð ãîзãîð 381.54             Òөâ Уãòààëцàéдàм 5090598

    ÒÇ XV-013629 13629 Л¿í èõýð ó ó ë 2,126.73          Òөâ Цýýë 5090598

    ÒÇ XV-013360 13360 ¯õýð ó ó ë 269.34             Òөâ Цýýë 5090598

    ÒÇ XV-013361 13361 ¯õýð ó ó ë 746.76             Òөâ Цýýë 5090598

    ÒÇ XV-014265 14265 Нó ðàмò 806.25             Òөâ Бàÿíõàíãàé 5090598

361     ÒÇ Еðөөëýíд 1 XV-014210 14210 Бàæó ó  òîëãîé 11,149.38         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5205387

    ÒÇ XV-015093 15093 Мàíëàé-6 6,397.57          Өмíөãîâь Мàíëàé, Хàíáîãд 5301947

    ÒÇ XV-015133 15133 Хîíãîð 20,849.25         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5301947

    ÒÇ XV-015092 15092 Жàâõëàíò 912.18             Өмíөãîâь Хàíáîãд 5301947

    ÒÇ XV-015158 15158 Нîмãîí 9,930.43          Өмíөãîâь Нîмãîí 5301947

    ÒÇ XV-009825 9825 Бó æãàð 276.20             Хýíòèé Гàëшàð 2567709

    ÒÇ XV-013915 13915 Бó æãàð-2 186.52             Хýíòèé Гàëшàð 2567709

364     ÒÇ Есөíмàíà èмпекс 1 XV-011389 11389 Àð áó ëàã 471.31             Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 2546272

365     ÒÇ Есөíõàш ýðдýíý 1 XV-015200 15200 Хó дàãò 864.46             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5108616

    ÒÇ XV-009444 9444 Çàíãàò ó ó ë-1 6,827.44          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5217652

    ÒÇ XV-016953 16953 Çàíãàò ó ó ë-1 1,002.47          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5217652

    ÒÇ XV-015047 15047 Шèíý áó ëàã 1,865.47          Дîðíîд Сýðãýëýí 5224861

    ÒÇ XV-014831 14831 Хàæó ó ãèéí àéðàã 1,831.74          Дîðíîд Сýðãýëýí 5224861

368     ÒÇ Жàíшèíýíеýí мîíãîë 1 XV-013967 13967 Òàë-3 24,441.01         Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5415322

369     ÒÇ Жàíьюàíь 1 XV-012946 12946 Бàÿí-ó ó ë 5,520.76          Дîðíîãîâь Àéðàã 5192889

370     ÒÇ Жàðãàëàíò-¯¿д 1 XV-014098 14098 Иõ íîмãîí 700.68             Сýëýíãý Сàéõàí 2605066

371     ÒÇ Жàðсàí 1 XV-012259 12259 Цàãààí íó ó ð 1,624.56          Дîðíîд Сýðãýëýí 2567229

    ÒÇ XV-014811 14811 Цàãààí îëîм 3,564.08          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5085713

    ÒÇ XV-015467 15467 Хөõ òîëãîé 2,844.95          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð, Òàéшèð 5085713

373     ÒÇ Жем-Иíòеðíýшíë 1 XV-014080 14080 Шàшèðò 72,945.96         Өâөðõàíãàé Бîãд, Гó ÷èí-Ус 2612046

374     ÒÇ Жеíðè 1 XV-013154 13154 Өíдөð òîëãîé-2 153.67             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2081342

375     ÒÇ Жеîдðèëëèíã 1 XV-007437 7437 Уòààò мèíæ¿¿ð-1 338.38             Дîðíîд Чîéáàëсàí 2609509

376     ÒÇ Жеîæеíè 1 XV-013966 13966 Ò¿ðãýíèé ãîë 2,835.27          Уâс Ò¿ðãýí 5218004

    ÒÇ XV-007991 7991 Ç¿¿í 2,097.80          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5421624

    ÒÇ XV-012772 12772 Сàëõèò 12,468.04         Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Дýðýí 5421624

    ÒÇ XV-012773 12773 Хàéãó ó ë-1 12,044.97         Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Дýðýí 5421624

    ÒÇ XV-014474 14474 Дýëãýðýõ-2 1,509.88          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5108195

    ÒÇ XV-014507 14507 Дýëãýð 1,435.12          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5108195

    ÒÇ XV-015173 15173 Цàãààí цàâ 8,503.73          Дó íдãîâь Хó ëд 5108195

    ÒÇ XV-015172 15172 Цàâ 4,951.73          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5108195

    ÒÇ XV-015448 15448 Өëзèéò 3,000.62          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5108195
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 
 

 

Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

442     ÒÇ И Эм Àé Сè 1 XV-015447 15447 Дýë өíдөð 36,223.38         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5320089

443     ÒÇ И Эм Жè Àð 1 XV-016691 16691 Хîíãîð îâîî 16,210.57         Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5193079

    ÒÇ XV-014620 14620 Н¿¿ðсò õөíдèé 44,891.27         Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Сàéõàíдó ëààí 5514312

    ÒÇ XV-014718 14718 Оâîîò 11,991.34         Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5514312

    ÒÇ XV-014459 14459 Хàð òàë 73,163.20         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5514312

    ÒÇ XV-015352 15352 Хó с 16,119.13         Дîðíîãîâь Хөâсãөë 5514312

445     ÒÇ И ýíд Жè Àð 1 XV-014465 14465 Хîíãîð îâîî 8,795.44          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5237947

446     ÒÇ Иâýýë-Өëзèé 1 XV-008268 8268 Яãààí õó дãèéí àм 384.03             Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5154456

447     ÒÇ Идеàëсèсòемс 1 XV-014137 14137 Òөãөë 1,182.27          Хîâд Мөсò 2864193

448     ÒÇ Идýðãîëд 1 XV-006999 6999 Уðò дýë 565.86             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2627663

449     ÒÇ Иéсòеðíðîó д 1 XV-015560 15560 Бàÿíцîãò ó ó ë 101.75             Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2747707

    ÒÇ XV-008332 8332 Ç¿¿í ãîë 1,687.51          Уâс Өíдөðõàíãàé 5074622

    ÒÇ XV-008333 8333 Эðдýíý 6,252.95          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5074622

    ÒÇ XV-014115 14115 Эðдýíý-2 42,647.01         Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь, Эðдýíý 5074622

    ÒÇ XV-014118 14118 Ç¿¿í ãîë-2 3,459.18          Уâс Өíдөðõàíãàé 5074622

451     ÒÇ Икс Эé÷ Кýé Эé÷ 1 XV-013838 13838 Àðсëàíòàé 14,159.67         Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5412013

452     ÒÇ Иë÷ õó æèðò 1 XV-012221 12221 Хó æèðò 4,759.17          Сýëýíãý Ò¿шèã 5457912

453     ÒÇ Иë÷èòмеòàëë 1 XV-013459 13459 Эðýýíèé èõýð ó ó ë-2 527.71             Бó ëãàí Сàéõàí 2784041

454     ÒÇ Иë÷èòõó ðдàсò 1 XV-016761 16761 Оíãîí ó ó ë 4,038.99          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5055105

455     ÒÇ Иë÷ëýãõàéëàí 1 XV-014211 14211 Сөөм ãàзàð 90.04               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5168724

456     ÒÇ Имàé-Àмкà 1 XV-012212 12212 Нîёд 498.47             Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 5160456

457
    ÒÇ

Импеðèàëсмàéíèíã 

кîðпîðýéшí
1

XV-012232 12232 Хó æèðûí ãîë 2,027.44          Бó ëãàí Бó ãàò 5454719

458     ÒÇ Иíãõө 1 XV-006536 6536 Уëààí òîëãîé 4,509.44          Дîðíîд Чîéáàëсàí 2827875

459     ÒÇ Иíдó сшàкòè 1 XV-007855 7855 Цàéдàм-2 3,010.75          Òөâ Бàÿí 5115132

460     ÒÇ Иííмî 1 XV-015532 15532 Гàшó ó í îâîî 19,228.26         Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5236711

461     ÒÇ Иíîèâàсàкè 1 XV-015165 15165 Бàðãèëò 3,589.83          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5393159

462     ÒÇ Иíòеðãëîáàë 1 XV-013168 13168 Жàâõëàíò 100,557.64       Гîâь-Àëòàé Àëòàé 2734052

    ÒÇ XV-014142 14142 Àдó ó í÷ó ëó ó í 3,098.48          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5395445

    ÒÇ XV-014143 14143 Гÿíò 2,931.64          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5395445

    ÒÇ XV-013893 13893 Çàãàë ó ó ë 10,477.05         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5395445

    ÒÇ XV-013905 13905 Хîíь÷èéí òàë 23,258.74         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5395445

    ÒÇ XV-014976 14976 Эíãýð õó дàã 14,427.41         Дó íдãîâь, Òөâ Эðдýíýдàëàé, Б¿ðýí, Дýëãýðõààí 5395445

    ÒÇ XV-015464 15464 Хàâèðãûí òîëãîд 14,542.44         Дîðíîд Чîéáàëсàí 5395445

    ÒÇ XV-016814 16814 Хàíдãàéò 415.87             Сýëýíãý Еðөө 5467268

    ÒÇ XV-016948 16948 Хàíдãàéò 156.37             Сýëýíãý Еðөө 5467268

465     ÒÇ Ипîòекмàсс 1 XV-010834 10834 Л¿í àâдàð 1,622.88          Òөâ Л¿í 5100747

466     ÒÇ Иðмýãдàâàà 1 XV-009706 9706 Оюó ò àм 3,419.39          Çàâõàí Òýëмýí 5119375

467     ÒÇ Иòãýëò¿шèã 1 XV-014934 14934 Çàâсàð 28.06               Òөâ Àëòàíáó ëàã 5063329

    ÒÇ XV-013793 13793 Нèéëýõèéí ãîзãîð 3,102.12          Сýëýíãý Еðөө 2093154

    ÒÇ XV-013358 13358 Нýðã¿é àм 99.91               Сýëýíãý Еðөө 2093154

    ÒÇ XV-013947 13947 Хàðãàíû àм 221.51             Òөâ Бîðíó ó ð 2093154

    ÒÇ XV-014042 14042 171-ð км 56.38               Сýëýíãý Бàÿíãîë 2093154

    ÒÇ XV-015521 15521 Шîâãîð Уó ë 36,616.21         Хîâд Àëòàé 2093154

    ÒÇ XV-015290 15290 Хîíãîð ó ó ë 1,707.26          Дó íдãîâь Àдààцàã 5309425

    ÒÇ XV-015291 15291 Дààцûí õөíдèé 6,195.14          Дó íдãîâь Àдààцàã 5309425

    ÒÇ XV-012832 12832 Бàëæ ãîë 256.40             Сýëýíãý Мàíдàë 2670704

    ÒÇ XV-012833 12833 Бàëæ ãîë 544.41             Сýëýíãý Мàíдàë 2670704

471     ÒÇ Иõ ãîâèéí ÷ó ëó ó 1 XV-015142 15142 Хàâцãàéò 2,869.33          Хөâсãөë Òîсîíцýíãýë 5482275

472     ÒÇ Иõáàÿëàã ýðдýíý 1 XV-007585 7585 Бàðó ó í шèð¿¿í 1,489.71          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ, Хөâсãөë 5026644

473     ÒÇ Иõãàзðûí өíãө 1 XV-014395 14395 Хàð òîëãîд 21,110.66         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5229715

    ÒÇ XV-014922 14922 Òөõөм-3 2,471.73          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5522935

    ÒÇ XV-014923 14923 Òөõөм-4 8,302.40          Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Хàòàíáó ëàã, Хөâсãөë 5522935

    ÒÇ XV-006263 6263 Òîëãîéò 18,983.57         Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5014131

    ÒÇ XV-008538 8538 Цàãààí òîëãîé 138.51             С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5014131

    ÒÇ XV-010544 10544 Сàéõàí дýâсýã 10,912.98         Бàÿí-Өëãèé Àëòàíцөãц, Бó ãàò 5014131

    ÒÇ XV-010267 10267 Бàÿí-Уëààí ó ó ë 11,492.82         С¿õáààòàð, Хýíòèé Ò¿âшèíшèðýý, Гàëшàð 5014131

    ÒÇ XV-009952 9952 Сàëõèò ó ó ë 22,933.27         Өмíөãîâь Бó ëãàí, Мàíдàë-Оâîî 5014131

    ÒÇ XV-009954 9954 Шàðãà мîðьò òîëãîé 7,383.58          Дó íдãîâь, Өмíөãîâь Өëзèéò, Цîãò-Оâîî 5014131

    ÒÇ XV-009956 9956 Хàдàò òîëãîé 9,812.05          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5014131

    ÒÇ XV-014555 14555 Ямààí ó с 3,757.00          Хîâд Àëòàé 5014131

    ÒÇ XV-014242 14242 Уðãàмàë òîëãîé 4,209.28          Çàâõàí Уðãàмàë 5014131

    ÒÇ XV-015360 15360 Хîðîîò 1,638.35          Дîðíîд Чó ëó ó íõîðîîò 5325536

    ÒÇ XV-015438 15438 Б¿ðд 9,978.12          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5325536

477     ÒÇ Иõòîðãîí æèм 1 XV-012224 12224 Шèâýý òîëãîé 4,023.68          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5424585

478     ÒÇ Иõõààí ÷ó ëó ó 1 XV-015162 15162 Òýýã 1,407.59          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5322448

479     ÒÇ Иõõàëèó í 1 XV-014680 14680 Бîð òàë 45.38               Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 2010968

480     ÒÇ Иõõàí ó ó ë 1 XV-012623 12623 Сýíæèò õîîëîé 2,621.07          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2732726

481     ÒÇ Иõõ¿дýð 1 XV-014999 14999 Бàÿíãîë 2,607.67          Сýëýíãý Х¿дýð 5210984

    ÒÇ XV-015412 15412 Өíдөð 8,740.43          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 5219485

    ÒÇ XV-015255 15255 Нýðã¿é-1 1,426.39          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5219485

    ÒÇ XV-015563 15563 Өãөөæèò 2,266.23          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5219485

483     ÒÇ Кàâеðíáîëд 1 XV-006457 6457 Бîð áó ðãàс 849.28             Бàÿí-Өëãèé Цýíãýë 5308534

    ÒÇ XV-013732 13732 Хàâцàë 987.05             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5041538

    ÒÇ XV-014057 14057 Нîмèí òàë 5,594.36          С¿õáààòàð, Хýíòèé Мөíõõààí, Бàÿíõó òàã 5041538

    ÒÇ XV-014332 14332 Бàÿíòàë 3,417.63          Òөâ Бàÿí 5199123

    ÒÇ XV-014376 14376 Цàãààí 3,797.19          Дó íдãîâь, Òөâ Цàãààíдýëãýð, Бàÿíцàãààí 5199123

486     ÒÇ Кàëеîдîмó с 1 XV-014264 14264 Ç¿ðõíèé дөðâөëæèí ó ó ë 9,673.61          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5276861

487     ÒÇ Кàмèëèÿ 1 XV-003849 3849 Хөõ өíдөð ó ó ë 988.79             Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 5020301

488     ÒÇ Кàíëó íõó àòàé 1 XV-011711 11711 Эðдýíý 60,321.54         Дîðíîд, С¿õáààòàð Мàòàд, С¿õáààòàð, Эðдýíýцàãààí 5074851

489     ÒÇ Кàðàãàéò мàðáàò 1 XV-012996 12996 Цàãààí ýëãýí 42.11               Дîðíîãîâь Иõ õýò 5161584

490     ÒÇ Кàðьеðфеððó м 1 XV-011573 11573 Бàõëàã 107,319.55       Бàÿí-Өëãèé Бó ãàò, Нîãîîííó ó ð, Өëãèé, Сàãсàé, Уëààíõó с5483077

    ÒÇ XV-008433 8433 Эðâýé õîшó ó íû îâîî 11,963.93         Дîðíîд, С¿õáààòàð Бó ëãàí, С¿õáààòàð 5463599

    ÒÇ XV-012786 12786 Эðâýé õîшó ó íû îâîî 6,006.87          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5463599

    ÒÇ XV-014700 14700 Цàãààí íó ó ð 298.68             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5270413

    ÒÇ XV-014724 14724 Цөíõөë 196.78             Бàÿí-Өëãèé Бó ëãàí 5270413

    ÒÇ XV-014765 14765 Уëààíдàâàà 1,207.59          Бàÿí-Өëãèé Уëààíõó с 5270413

    ÒÇ XV-015011 15011 Өðãөí 32,796.99         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Өðãөí 5303478

    ÒÇ XV-015012 15012 Àëòàí 10,063.51         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý, Өðãөí 5303478

    ÒÇ XV-006360 6360 Хàð òîëãîé 3,778.30          Өмíөãîâь Нîмãîí 5419026

    ÒÇ XV-015107 15107 Чîéдîã õó дàã 1,130.96          Хîâд Мÿíãàд 5419026

495     ÒÇ Кëèмàксмýæó ð 1 XV-015457 15457 Иõ шîðîîò 18,645.43         Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Чîéáàëсàí 5339138

    ÒÇ XV-013408 13408 Нîмãîí ó ó ë 37,015.02         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5202868

    ÒÇ XV-013602 13602 Хàéðõàí ó ó ë 132,905.73       Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5202868

    ÒÇ XV-013603 13603 Шàíдûí ó ó ë 22,452.57         Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5202868

    ÒÇ XV-012886 12886 Хàдàãòàé 653.73             Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 2831538

    ÒÇ XV-012645 12645 Бàÿí õàð ó ó ë 1,382.89          Бó ëãàí Хèшèã-Өíдөð 2831538

    ÒÇ XV-013708 13708 Цîãòûí с¿м 7,082.69          Өмíөãîâь Мàíëàé 2831538

    ÒÇ XV-007583 7583 Хàð õîшó ó 1,115.03          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 2685841

    ÒÇ XV-008295 8295 Хîíãîð ó ó ë 60,835.25         Дó íдãîâь Өëзèéò 2685841

    ÒÇ XV-008709 8709 Òөãðөã 24,687.90         Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5132053

    ÒÇ XV-008737 8737 Хөмөөëò-1 9,142.79          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5132053

    ÒÇ XV-008738 8738 Хөмөөëò-2 8,713.21          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5132053

500     ÒÇ Кîíòèíеíòàë 1 XV-007707 7707 Хөòөë 888.16             Дîðíîд Дàшáàëáàð 2583216

    ÒÇ XV-009254 9254 Цàãààí ãîзãîð-2 960.35             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5244552

    ÒÇ XV-009255 9255 Цàãààí ãîзãîð-1 392.33             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5244552

502
    ÒÇ

Кîîëáðîдеðс 

èíòеðíешíë
1

XV-014535 14535 Дó ëààí ó ó ë 50,886.83         Өâөðõàíãàé, Өмíөãîâь Òөãðөã, Мàíдàë-Оâîî 5214599

503     ÒÇ Кîîëпàðòíеðс 1 XV-009961 9961 Гîë өíдөð 3,006.62          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5245966

718     ÒÇ Кîîëфðîíòьеðс 1 XV-013451 13451 Эðдýíýцàãààí-2 58,292.85         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5248329

    ÒÇ XV-007368 7368 Òөãðөã-1 36,255.54         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òîíõèë, Òөãðөã 5098238

    ÒÇ XV-007367 7367 Òөãðөã-2 7,754.04          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5098238

    ÒÇ XV-013892 13892 Гó ðâàíòýс-2 22,762.46         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5113717

    ÒÇ XV-015626 15626 Гó ðâàíòýс-3 22,363.35         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5113717

506     ÒÇ Кîðмîíмàéí õàó с 1 XV-010706 10706 Хó æèðò ó ó ë 833.67             Сýëýíãý Мàíдàë 5229634

507     ÒÇ Кîсмîмàéíèíã 1 XV-014041 14041 Х¿éòíèé ýõ 272.15             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5400465

508     ÒÇ Кîòòедæáàðèëãà 1 XV-013439 13439 Дàâсò 151.82             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5045525

    ÒÇ XV-009459 9459 Хàð îâîî ó ó ë 2,080.36          Àðõàíãàé Хîòîíò 5051665

    ÒÇ XV-014526 14526 Уõàà õó шó ó íû àð 99.54               Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Дàðõàí, Сàéõàí 5051665

    ÒÇ XV-013939 13939 Өíèéí ààðàã 7,437.21          Гîâь-Àëòàé Цîãò, Цýýë 5051665

    ÒÇ XV-013941 13941 Цàâ 740.20             Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5051665

    ÒÇ XV-013607 13607 Хîíãèë цàâ 3,220.10          Дîðíîãîâь Өðãөí 5051665

    ÒÇ XV-014784 14784 Хөõ õөòөë 1,002.82          Àðõàíãàé Бàòцýíãýë 5051665
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

506     ÒÇ Кîðмîíмàéí õàó с 1 XV-010706 10706 Хó æèðò ó ó ë 833.67             Сýëýíãý Мàíдàë 5229634

507     ÒÇ Кîсмîмàéíèíã 1 XV-014041 14041 Х¿éòíèé ýõ 272.15             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5400465

508     ÒÇ Кîòòедæáàðèëãà 1 XV-013439 13439 Дàâсò 151.82             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5045525

    ÒÇ XV-009459 9459 Хàð îâîî ó ó ë 2,080.36          Àðõàíãàé Хîòîíò 5051665

    ÒÇ XV-014526 14526 Уõàà õó шó ó íû àð 99.54               Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Дàðõàí, Сàéõàí 5051665

    ÒÇ XV-013939 13939 Өíèéí ààðàã 7,437.21          Гîâь-Àëòàé Цîãò, Цýýë 5051665

    ÒÇ XV-013941 13941 Цàâ 740.20             Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5051665

    ÒÇ XV-013607 13607 Хîíãèë цàâ 3,220.10          Дîðíîãîâь Өðãөí 5051665

    ÒÇ XV-014784 14784 Хөõ õөòөë 1,002.82          Àðõàíãàé Бàòцýíãýë 5051665

510
    ÒÇ

Кðèсòàëëфëюîðèò 

мîíãîëèÿ
1

XV-015398 15398 Хàдàò òîëãîé 509.44             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5173469

511     ÒÇ Кðèсòàëòèòеð 1 XV-013825 13825 Хөõ òîîðîéò 3,528.88          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5159644

    ÒÇ XV-007349 7349 Бàðó ó í 2,018.15          С¿õáààòàð Хàëзàí 2706865

    ÒÇ XV-009009 9009 Мөíõõààí 989.24             С¿õáààòàð, Хýíòèé Мөíõõààí, Бàÿíõó òàã 2706865

    ÒÇ XV-008683 8683 Нàðàí-2 3,974.62          Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã 2706865

    ÒÇ XV-010719 10719 Хó ðõ 2,603.79          Хýíòèé Бèíдýð 2706865

513     ÒÇ Кýé Вè Пè 1 XV-014318 14318 Шàðèëæèò 15,841.73         Уâс Өмíөãîâь 2889668

514     ÒÇ Кýé Жè Сè Юó  Юó 1 XV-013438 13438 Б¿с òîëãîé 32.76               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5123712

    ÒÇ XV-014106 14106 Цàãààí òîëãîé 777.71             Òөâ Àëòàíáó ëàã 5176336

    ÒÇ XV-014716 14716 Òөмөðòîëãîé 1,978.02          Сýëýíãý Оðõîí 5176336

516     ÒÇ Кýé Эé÷ òðеéд 1 XV-014579 14579 Б¿д¿¿í 1,957.18          Àðõàíãàé Хàíãàé 2805855

517     ÒÇ Кýòýéмàéíèíã 1 XV-013743 13743 Дààõèéí ãîë 2,188.63          Àðõàíãàé Òàðèàò 5408415

518     ÒÇ Лàéëè 1 XV-014079 14079 Нîёí õó дàã 903.79             Өмíөãîâь Мàíëàé 2827298

    ÒÇ XV-013883 13883 Хó ðãàдûí ãîë 77.46               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5204291

    ÒÇ XV-013423 13423 Хàð ÿмààò 40.90               Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 5204291

520     ÒÇ Лàíдëîðд 1 XV-015570 15570 С¿¿ë Өíдөð Òîëãîé 5,877.65          Гîâьс¿мáýð С¿мáýð 2866455

    ÒÇ XV-014051 14051 Àдãèéí ÷ó ëó ó ò 5,311.86          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5429617

    ÒÇ XV-014199 14199 Бàÿíõîшó ó 1,030.56          С¿õáààòàð Хàëзàí 5429617

    ÒÇ XV-014054 14054 Бó ëцûí өíдөð 4,382.39          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5429617

522     ÒÇ Лàòеðàëь 1 XV-014319 14319 Хàðó ó ë òîëãîé 16,344.31         Уâс Өëãèé, Өмíөãîâь 5208025

523     ÒÇ Леãеíдмàéíз 1 XV-010777 10777 Àëòàí õó дàã 6,132.21          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë, Бàÿíцàãààí 5007143

    ÒÇ XV-009791 9791 Бàðó ó í дàëàí-2 2,284.64          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5084024

    ÒÇ XV-012798 12798 Àð áó ëàã 1,225.38          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5084024

525     ÒÇ Лîíãëàéí 1 XV-013518 13518 Уðòûí ãîë 40.19               Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 5185696

526     ÒÇ Лîíшýíдà 1 XV-008585 8585 Гó ðâàí-Хàéðõàí 65,337.46         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 5312213

527     ÒÇ Лîòòî-Иíк 1 XV-013777 13777 Нàðàíãèéí àð 1,904.83          Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 2778076

528     ÒÇ Лîòó сдàé ó ó ë 1 XV-014048 14048 Бàдàмò 82.87               Дîðíîãîâь Àéðàã 5288126

529     ÒÇ Лîòó сòàëсò фëó ðспàð 1 XV-014833 14833 Уëààí-Өíдөð 1,065.71          Хýíòèé Жàðãàëòõààí 5269695

    ÒÇ XV-007777 7777 Бàõëàã 14,980.59         Бàÿí-Өëãèé Бó ãàò, Нîãîîííó ó ð 5266084

    ÒÇ XV-008774 8774 Нîãîîí íó ó ðûí õөíдèé-2 2,659.41          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5266084

    ÒÇ XV-008775 8775 Нîãîîí íó ó ðûí õөíдèé 1,288.97          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5266084

    ÒÇ XV-011579 11579 Бàõëàã 3,269.61          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5266084

531     ÒÇ ЛХÀ 1 XV-011797 11797 Òөмөð òîëãîé-1 156.96             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2030187

    ÒÇ XV-012731 12731 Мөíãөí цýýæ 1,669.84          Àðõàíãàé Ò¿âшð¿¿ëýõ 2823616

    ÒÇ XV-012730 12730 Хàëèó í 7,240.29          Òөâ Уãòààëцàéдàм 2823616

533     ÒÇ Лõàсàõèó с 1 XV-015475 15475 Хàíàí ó ó ë 3,419.80          Òөâ Бàÿíõàíãàé, Л¿í 5327849

    ÒÇ XV-011031 11031 Ò¿мýí õîíьò 2,187.72          Хýíòèé Дàдàë 2083876

    ÒÇ XV-012705 12705 Цîîíîãòûí шèë 22,763.05         Дîðíîд Чîéáàëсàí 2083876

535     ÒÇ Лýãсèã 1 XV-012505 12505 Дýðс¿¿ õó дàã 1,141.32          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 5267641

536     ÒÇ Лýæèíдàðèкàпèòàë 1 XV-010643 10643 Цàãààí ãîë 2,192.94          Гîâь-Àëòàé Хàëèó í 5513138

537     ÒÇ Лýíдмîíãîëèà 1 XV-008641 8641 Бó õò ó ó ë 158.29             С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2708345

    ÒÇ XV-013810 13810 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 242.03             Сýëýíãý Оðõîí 2837889

    ÒÇ XV-013811 13811 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 175.69             Сýëýíãý Оðõîí 2837889

    ÒÇ XV-011352 11352 Гó ðâàëæ 2,220.90          Çàâõàí Эðдýíýõàéðõàí 5106524

    ÒÇ XV-011200 11200 Òîãëîéí õó дàã 1,399.18          Çàâõàí Дөðâөëæèí, Уðãàмàë 5106524

    ÒÇ XV-011214 11214 Мàãíàé ó ó ë 10,402.40         Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë, Уðãàмàë 5106524

    ÒÇ XV-013568 13568 Бàãà өëò 709.60             Өâөðõàíãàé Уÿíãà 3551199

    ÒÇ XV-013569 13569 Òýýë 197.84             Өâөðõàíãàé Òàðàãò 3551199

    ÒÇ XV-014633 14633 Чîéë ó ó ë 84.83               Хýíòèé Гàëшàð 5236932

    ÒÇ XV-014675 14675 Хó ðàíò ó ó ë 617.32             Àðõàíãàé Иõòàмèð 5236932

    ÒÇ XV-003798 3798 Мó шãèà õó дàã-1 614.94             Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 2057573

    ÒÇ XV-003816 3816 Мó шãèà õó дàã-2 1,311.46          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 2057573

    ÒÇ XV-015393 15393 Гè÷ãýíý-1 1,037.55          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 4552415

    ÒÇ XV-015391 15391 Гè÷ãýíý 5,560.71          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 4552415

    ÒÇ XV-015267 15267 Бîð цàõèð 6,680.85          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 2023202

    ÒÇ XV-014898 14898 Àëòàíãàдàс 2,789.85          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 2023202

    ÒÇ XV-015265 15265 Бó ëàãò-2 2,361.83          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 2023202

    ÒÇ XV-015266 15266 Бó ëàãò 2,928.24          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 2023202

    ÒÇ XV-015268 15268 Бó мáàò-2 2,661.87          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 2023202

    ÒÇ XV-015270 15270 Уãàíзûí íó ðó ó 11,969.17         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2023202

    ÒÇ XV-014770 14770 Уëààí òîëãîéí шàíд 26,387.89         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5068851

    ÒÇ XV-014771 14771 Бàÿí 17,916.34         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5068851

    ÒÇ XV-014772 14772 Бàÿí-1 2,267.79          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5068851

    ÒÇ XV-014773 14773 Бàÿí-2 2,654.55          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5068851

    ÒÇ XV-014776 14776 Хîíãîð 7,444.22          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5068851

    ÒÇ XV-015163 15163 Òөãðөã 416.62             Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5337402

    ÒÇ XV-015164 15164 Òөãðөã 553.30             Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5337402

    ÒÇ XV-015555 15555 Àð ÷ó ëó ó ò 43,652.72         Гîâь-Àëòàé Цîãò, Эðдýíý 5337402

547     ÒÇ Мàíдàõáó ëàã 1 XV-015386 15386 Уõàà 214.28             Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2662507

548     ÒÇ Мàíдãîâь 1 XV-007584 7584 Уëààí ÷ó ëó ó 3,524.59          Дîðíîãîâь Эðдýíý 2861852

549     ÒÇ Мàðààòîëãîé 1 XV-014240 14240 Нýðã¿é 2,622.79          Дîðíîд Хөëөíáó éð 5193524

    ÒÇ XV-015337 15337 Бó ëàã 56,586.34         Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Дýëãýð, Есөíáó ëàã 2069792

    ÒÇ XV-015637 15637 Бó ëàã 6,832.89          Гîâь-Àëòàé Бèãýð 2069792

551     ÒÇ МБЖЭÒУ 1 XV-014097 14097 Хàâèðãà 375.03             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë 5132584

552     ÒÇ МБРИК 1 XV-012560 12560 Уó ðõàéí з¿¿í õýсýã 20.21               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5218349

    ÒÇ XV-014082 14082 ¯íýãò 1,438.24          Сýëýíãý Ç¿¿íá¿ðýí, Цàãààííó ó ð 5073111

    ÒÇ XV-014639 14639 Сîíãèíîò 666.51             Хөâсãөë Àðáó ëàã 5073111

    ÒÇ XV-014643 14643 Цàéдàм 3,024.35          Сýëýíãý Ò¿шèã 5073111

    ÒÇ XV-015052 15052 Оðãèõ 3,989.64          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë, Б¿ðýí 5073111

    ÒÇ XV-015441 15441 Б¿д¿¿í 70,715.26         Хîâд Бó ëãàí, ¯еí÷ 5073111

    ÒÇ XV-014750 14750 Шîõîéò 351.39             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5073111

    ÒÇ XV-014753 14753 Бýðõ ó ó ë 4,544.27          Сýëýíãý Х¿дýð 5073111

    ÒÇ XV-014554 14554 Òîсò 1,136.61          Çàâõàí Цýцýí-Уó ë 5224993

    ÒÇ XV-014560 14560 Цàõèð 5,100.84          Сýëýíãý Сàíò 5224993

555     ÒÇ Меíòó ю 1 XV-009309 9309 Бàãà дó ëààí õàð ó ó ë 101.05             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5019834

    ÒÇ XV-009448 9448 Ç¿ðõ ó ó ë-1 51,783.78         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5235839

    ÒÇ XV-009447 9447 Òîîðîéò ó ó ë-1 17,102.64         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5235839

557     ÒÇ Меðкó ðè-Оðд 1 XV-013664 13664 Хөòөë 6,802.81          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5183588

558     ÒÇ Меòàë èíâесò медкîм 1 XV-013816 13816 Иõ òàмèð ÷ó ëó ó ò 3,018.25          Àðõàíãàé Чó ëó ó ò 5499267

559     ÒÇ Меòàëë-Импекс 1 XV-008471 8471 Àëàã ó ó ë 2,172.72          Гîâь-Àëòàé Шàðãà 2090511

560     ÒÇ МЖДЭ 1 XV-013103 13103 Çýсò 30,254.47         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 5208262

561     ÒÇ Мèãà-Эðèí 1 XV-016915 16915 Өíдөð æàâõëàí 19,818.61         Дîðíîãîâь Сàéíшàíд, Сàéõàíдó ëààí 5506816

    ÒÇ XV-014088 14088 Цàãààí-Өíдөð ó ó ë 1,601.03          Дîðíîãîâь Àéðàã 5035619

    ÒÇ XV-014089 14089 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 8,586.12          Дîðíîãîâь Àéðàã 5035619

    ÒÇ XV-013648 13648 Àëàã òîëãîé 3,941.47          Дîðíîãîâь Àéðàã 5035619

    ÒÇ XV-009123 9123 Àëòàí сó âðàãà-8 8,750.56          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé, Хó ëд 5480256

    ÒÇ XV-014608 14608 Çîсîíòýýã 4,552.30          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5480256

    ÒÇ XV-014611 14611 Цàãààí дó ó ëãàò 2,188.04          Дó íдãîâь Хó ëд 5480256

564     ÒÇ Мèëëеíèó мдèããеðс 1 XV-015192 15192 Хàíдãàéò 438.87             Сýëýíãý Еðөө 5324947

565     ÒÇ Мèëëеíèó мдèскîâеðè 1 XV-014589 14589 Сàéð ó ó ë 66.79               Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5090164

566     ÒÇ Мèëëеíèó мсòîðм 1 XV-015446 15446 ¯íýãòèéí îâîî 11,801.37         Òөâ Б¿ðýí, Дýëãýðõààí 5328772

567     ÒÇ МИМС 1 XV-012383 12383 Бèíдýð 457.94             Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5082544

    ÒÇ XV-014609 14609 Гîîæèíõîé ó ó ë 7,762.43          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé, Хó ëд 5042836

    ÒÇ XV-014610 14610 21-ð зó ó í 23,310.63         Дó íдãîâь Хó ëд 5042836
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

569     ÒÇ Мèíãõîíдà 1 XV-008330 8330 Òөмөðòýé 2,295.08          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5151651

570     ÒÇ Мèíеðàë-Оðãèë 1 XV-015408 15408 Бîð ó õàà 601.29             Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5273366

571     ÒÇ Мèíèé òîîíîò 1 XV-013712 13712 Шàð õàд 774.64             С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5070651

572     ÒÇ Мèíèмàкðî 1 XV-012194 12194 Òààцûí ãîë 1,653.50          Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 2061988

573     ÒÇ Мèíшèíãýðýëò îд 1 XV-011172 11172 Дөш òîëãîé 106.44             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5276934

    ÒÇ XV-009402 9402 Àëàã Өíдөð 15,522.10         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5050138

    ÒÇ XV-015123 15123 Àëàã Өíдөð 7,647.52          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5050138

    ÒÇ XV-005178 5178 С¿¿æèéí áó ëàã 2,435.19          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5002745

    ÒÇ XV-010702 10702 Àâдàð ó ó ëûí з¿¿í õîéд àð 342.31             Òөâ Л¿í 5002745

576     ÒÇ МНРИИ 1 XV-016875 16875 Иõ òàмèð ÷ó ëó ó ò 9,675.78          Àðõàíãàé Чó ëó ó ò 5455812

577     ÒÇ Мîãîéí ãîë 1 XV-013841 13841 Мîãîéí ãîë 85.21               Хөâсãөë Цýцýðëýã 2034859

578
    ÒÇ

Мîãîéí ãîë ãëîáàë 

ðесó ðс
1

XV-014194 14194 Б¿ðõýýð-2 2,691.87          Хөâсãөë Цýцýðëýã 5414717

    ÒÇ XV-008334 8334 Мөíãөө ó ó ë 9,069.28          Уâс Цàãààíõàéðõàí 2730588

    ÒÇ XV-008335 8335 Хөшèã-Уó ë 22,542.59         Уâс Цàãààíõàéðõàí 2730588

    ÒÇ XV-008337 8337 Бîãîс 5,211.95          Хîâд Цýцýã 2730588

    ÒÇ XV-008338 8338 Шàâàãòàé ó ó ë 11,005.43         Хîâд Мөсò, Цýцýã 2730588

    ÒÇ XV-008339 8339 Өëзèéò-Оâîî ó ó ë 10,329.62         Àðõàíãàé, Өâөðõàíãàé Хàшààò, Хàðõîðèí 2730588

    ÒÇ XV-008340 8340 Хèàãòûí Сýâðýý ó ó ë 87,346.02         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2730588

    ÒÇ XV-008341 8341 Чèãýðòýé-1 30,162.20         Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2730588

    ÒÇ XV-008342 8342 Чèãýðòýé-3 6,406.04          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2730588

    ÒÇ XV-008336 8336 Сàéð 3,895.79          Хîâд Цýцýã 2730588

    ÒÇ XV-008343 8343 Чèãýðòýé-2 4,860.05          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2730588

    ÒÇ XV-012688 12688 Мөíãөө ó ó ë-1 2,091.41          Уâс Цàãààíõàéðõàí 2730588

    ÒÇ XV-012689 12689 Хөшèã-Уó ë-1 3,347.59          Уâс Цàãààíõàéðõàí 2730588

    ÒÇ XV-014116 14116 Шàâàãòàé ó ó ë-2 1,509.46          Хîâд Мөсò 2730588

    ÒÇ XV-014117 14117 Хөшèã-Уó ë-2 4,512.00          Уâс Цàãààíõàéðõàí 2730588

    ÒÇ XV-014119 14119 Бîãîс 3,410.85          Хîâд Цýцýã 2730588

    ÒÇ XV-014120 14120 Чèãýðòýé-4 3,014.25          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2730588

    ÒÇ XV-014114 14114 Чèãýðòýé-2 5,410.92          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2730588

    ÒÇ XV-014121 14121 Чèãýðòýé-3 3,427.16          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 2730588

580     ÒÇ Мîдîò-Уó ë 1 XV-011005 11005 Мîдîò 761.91             Дîðíîãîâь Àéðàã 4248015

581     ÒÇ Мîдó íðесó ðсýс 1 XV-008159 8159 Н¿¿ðсò 3,448.42          Òөâ Àðõó сò, Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5508606

    ÒÇ XV-014303 14303 Сàéð 99.43               Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2067544

    ÒÇ XV-014972 14972 Уëààí òîëãîé 423.43             Хөâсãөë Ò¿íýë 2067544

583     ÒÇ Мîí-Àÿó ò 1 XV-012510 12510 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 1,454.87          Òөâ Уãòààëцàéдàм 2860953

584
    ÒÇ

Мîíãîë àëòàé ðесîðсез 1
XV-016842 16842 Чèãýðòýé 167,127.45       Бàÿí-Өëãèé Àëòàé, Бó ÿíò, Сàãсàé, Уëààíõó с 5476372

585     ÒÇ Мîíãîë дèзеëь 1 XV-015364 15364 Цàãààí сó âàðãà 7,957.48          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2042134

586
    ÒÇ

Мîíãîë мàíãàíеéз 

íàòó ðàë ðесó ðс
1

XV-013693 13693 Хîéд Àðãàëàíò 1,252.99          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 2886197

587     ÒÇ Мîíãîë мÿíãàí 1 XV-009439 9439 Мÿíãàíû òàëáàé 7,223.46          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 2804395

588
    ÒÇ

Мîíãîë ðесó ðс 

кîðпîðàцè
1

XV-016751 16751 Цàãààí ó ó ë 2,360.11          Хөâсãөë Цàãààí-Уó ë 5365112

589
    ÒÇ

Мîíãîë ó ðàíèó м 

ðесó ðс
1

XV-013260 13260 Бàÿí-Эðõýò 6,650.41          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5150884

590
    ÒÇ

Мîíãîë ÷àдàë 

èíòеðíýшíë ýíеðæè
1

XV-011693 11693 Çàíãàò ó ó ë 2,256.70          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5435951

    ÒÇ XV-010650 10650 Сàðàâ÷èò òîëãîé 84.52               Сýëýíãý Бàÿíãîë 2024101

    ÒÇ XV-011455 11455 Иõ áó ëàí 108.40             Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí, Оðõîí 2024101

592     ÒÇ Мîíãîëãîëîмò ãðó пп 1 XV-015382 15382 Хөõ õàдàò 920.41             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5326834

    ÒÇ XV-008461 8461 Цàéдàм 1,334.50          Òөâ Бàÿí 2842475

    ÒÇ XV-008171 8171 Цàéдàм õөíдèé 831.62             Òөâ Бàÿí 2842475

    ÒÇ XV-008346 8346 Ç¿¿í цàéдàм 1,174.81          Òөâ Бàÿí 2842475

594     ÒÇ Мîíãîëãó íõó àзèюàíь 1 XV-013051 13051 Òó ëãà 1,772.44          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5490413

595
    ÒÇ

Мîíãîëèàí àéðîí 

ãðó пп
1

XV-013800 13800 Мөðөí-2 5,030.68          Хýíòèé Мөðөí 5481724

596
    ÒÇ

Мîíãîëèàí к¿¿пеð 

мàéíèíã
1

XV-005481 5481 Бîð õàã 610.55             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5429013

597

    ÒÇ

Мîíãîëèàí Лàíòàíîèде 

Кîðпîðàцè
1

XV-010794 10794 Бîð òîëãîé 106.66             Хîâд Мÿíãàд 5458757

    ÒÇ XV-009819 9819 Хàëзàí á¿ðýãòýé 2,066.33          Хîâд Мÿíãàд 5401801

    ÒÇ XV-009821 9821 Àð õ¿ðýí ó ó ë 981.53             Хîâд Мÿíãàд 5401801

    ÒÇ XV-012799 12799 Хàмàðûí ¿з¿¿ð 15,711.63         Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5446066

    ÒÇ XV-013194 13194 ¯¿ðò 811.70             Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5446066

    ÒÇ XV-015049 15049 С¿âýýãèéí õ¿ðýí 3,777.88          Өмíөãîâь Нîмãîí 5446066

600
    ÒÇ

Мîíãîëèàíмèíеðàëз 

пèòèè
1

XV-012404 12404 Жîíшèò 7,461.99          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5248809

601     ÒÇ Мîíãîëèéíòîп фèéëд 1 XV-015461 15461 Хàð õó дàã 17,927.01         Дîðíîãîâь Иõ õýò 5392284

    ÒÇ XV-010444 10444 Хó дàã áàéшèíò 378.44             Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5239168

    ÒÇ XV-012141 12141 Çàõцàã ó ó ë 3,105.76          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5239168

603     ÒÇ Мîíãîë-Оéë шýéë 1 XV-015298 15298 Ç¿¿í ÷ó ëó ó ò 2,827.68          Дîðíîд Бàÿíдó í 2687151

    ÒÇ XV-003595 3595 Ò¿éí ãîëûí ýõ 10,479.08         Бàÿíõîíãîð Эðдýíýцîãò 2550466

    ÒÇ XV-004211 4211 Ò¿éíãîë-3 14,191.52         Бàÿíõîíãîð Эðдýíýцîãò 2550466

    ÒÇ XV-006483 6483 Хÿðãàс íó ó ð 24,184.96         Уâс Нàðàíáó ëàã 2550466

605     ÒÇ Мîíãîëðó д пðîм 1 XV-011883 11883 Хөм¿¿ë õөíдèé 9,339.58          Хýíòèé Бàòшèðýýò, Бèíдýð 2825627

    ÒÇ XV-014440 14440 Òîëãîд 1,944.39          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5247071

    ÒÇ XV-015044 15044 Сó õàéò ó ó ë 15,521.64         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5247071

    ÒÇ XV-015029 15029 Цó âðàà òîëãîé 1,112.09          Уëààíáààòàð Бàãàíó ó ð 2771799

    ÒÇ XV-015051 15051 Эëсòýé 123.83             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2771799

    ÒÇ XV-006992 6992 Уëààí цàâ 7,093.55          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 2848317

    ÒÇ XV-008323 8323 Çîсòûí òàëáàé 1,418.42          Хîâд Мөсò, Цýцýã 2848317

    ÒÇ XV-009121 9121 Шàð îâîî 2,134.26          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2848317

    ÒÇ XV-008822 8822 Çàмûí òîëãîé 278.56             Хөâсãөë Àðáó ëàã 2848317

    ÒÇ XV-011478 11478 Çîсò-2 40,103.54         Хîâд Дàðâè, Мөсò, Цýцýã 2848317

    ÒÇ XV-011479 11479 Çîсò-1 29,793.19         Хîâд Мөсò, Цýцýã 2848317

    ÒÇ XV-016899 16899 Эðãýíýã ãîâь 47,672.37         Дó íдãîâь, Өâөðõàíãàé Эðдýíýдàëàé, Бàÿí-Өíдөð 2848317

    ÒÇ XV-016900 16900 Мөðãөцөã 19,507.05         Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2848317

609     ÒÇ Мîíãîëшààзàí 1 XV-007205 7205 Ç¿¿í ò¿ð¿¿ 43.59               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2082187

    ÒÇ XV-006753 6753 Х¿ðýíõàмàð ó ó ë 24,757.35         Çàâõàí Дөðâөëæèí, Уðãàмàë 2095025

    ÒÇ XV-006252 6252 Дөðâөëæèí 332.07             Дîðíîãîâь Àéðàã 2095025

    ÒÇ XV-006632 6632 Àдó ó í ÷ó ëó ó íû õөíдèé 4,048.94          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 2095025

    ÒÇ XV-007870 7870 Дýâýðõèéí цàõèð ó ó ë 7,793.04          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 2095025

    ÒÇ XV-007706 7706 Сýâõ¿¿ë òîëãîé 7,647.93          Өмíөãîâь Нîёí 2095025

    ÒÇ XV-008220 8220 Àëàã цàõèð òîëãîé 4,301.23          Бàÿíõîíãîð Çàã, Х¿ðýýмàðàë 2095025

    ÒÇ XV-009428 9428 Мàíæ òîëãîé 390.93             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2095025

    ÒÇ XV-012171 12171 Хàíò 33.47               Òөâ Àëòàíáó ëàã 2095025

    ÒÇ XV-012200 12200 Хөөò 1,222.62          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë, Гó ðâàíсàéõàí2095025

    ÒÇ XV-009264 9264 Ò¿мýí Өëзèé ó ó ë 12,306.86         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2871777

    ÒÇ XV-009626 9626 Цàãààí сó âðàãà 7,280.87          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2871777

    ÒÇ XV-007092 7092 Гó ÷èíãèéí сàéð 172.69             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2554518

    ÒÇ XV-011707 11707 Өëзèéò îâîî 3,024.95          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2554518

    ÒÇ XV-005584 5584 Нîёí ó ó ëûí өâөð 202.39             Сýëýíãý Мàíдàë 2654652

    ÒÇ XV-007916 7916 Àëàã цàâ 953.96             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2654652

    ÒÇ XV-010177 10177 Бîð òîëãîé 492.45             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2654652

614     ÒÇ Мîíкâàðц 1 XV-014888 14888 Бàÿí ó ó ë 1,981.07          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 2824833

    ÒÇ XV-006602 6602 Òàõèàò òîëãîé 1,523.98          Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 2045931

    ÒÇ XV-008120 8120 Мөðөí-2 10,404.20         Хýíòèé Мөðөí 2045931

    ÒÇ XV-011990 11990 Òîëãîд 4,128.05          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 2045931

    ÒÇ XV-016654 16654 Мөðөí-2 3,151.38          Хýíòèé Мөðөí 2045931

    ÒÇ XV-016943 16943 Òîëãîдûí òàë 2,013.85          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 2045931

616     ÒÇ Мîíмеíеæмеíò 1 XV-012511 12511 Хàдàí õîшó ó 698.47             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2885352

617     ÒÇ Мîíðîс пðîм ó ãîëь 1 XV-013619 13619 Шó ðãó éí сàíò 16,084.10         Уâс Òàðèàëàí, Ò¿ðãýí 2811138

618     ÒÇ Мîíðîссеëмàш 1 XV-005841 5841 Шó íõàò ó ó ë 457.12             Хîâд Эðдýíýá¿ðýí 2685205

619     ÒÇ МОНСКОРП 1 XV-016847 16847 Оëîí ò¿ð¿¿ 2,250.95          Өâөðõàíãàé Хó æèðò 5359015

620     ÒÇ Мîíсөíөд 1 XV-010880 10880 Шèéð 37.36               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2611961

621     ÒÇ Мîðîÿëòè 1 XV-015435 15435 Òàéшèð 1,440.51          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5337267

    ÒÇ XV-014618 14618 С¿õáààòàð-1 11,987.63         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5258219

    ÒÇ XV-014619 14619 С¿õáààòàð-2 18,677.62         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5258219

623     ÒÇ Мî÷è-Àéðîí 1 XV-008583 8583 Ç¿¿í өíæ¿¿ë 11,117.44         Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5391768

624     ÒÇ Мî÷èсòîó í 1 XV-015114 15114 Òîшèíò ó ó ë 1,470.54          Бàÿí-Өëãèé Сàãсàé 5391105
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 
 

Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

618     ÒÇ Мîíðîссеëмàш 1 XV-005841 5841 Шó íõàò ó ó ë 457.12             Хîâд Эðдýíýá¿ðýí 2685205

619     ÒÇ МОНСКОРП 1 XV-016847 16847 Оëîí ò¿ð¿¿ 2,250.95          Өâөðõàíãàé Хó æèðò 5359015

620     ÒÇ Мîíсөíөд 1 XV-010880 10880 Шèéð 37.36               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2611961

621     ÒÇ Мîðîÿëòè 1 XV-015435 15435 Òàéшèð 1,440.51          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5337267

    ÒÇ XV-014618 14618 С¿õáààòàð-1 11,987.63         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5258219

    ÒÇ XV-014619 14619 С¿õáààòàð-2 18,677.62         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5258219

623     ÒÇ Мî÷è-Àéðîí 1 XV-008583 8583 Ç¿¿í өíæ¿¿ë 11,117.44         Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5391768

624     ÒÇ Мî÷èсòîó í 1 XV-015114 15114 Òîшèíò ó ó ë 1,470.54          Бàÿí-Өëãèé Сàãсàé 5391105

    ÒÇ XV-005309 5309 Òýòýãèéí дàâàà 1,414.37          Хîâд Дàðâè, Цýцýã 5141583

    ÒÇ XV-007460 7460 Оëîí áó ëàã 275.92             Хîâд ¯еí÷ 5141583

    ÒÇ XV-008976 8976 Цàãèðàã ó ó ë 26,014.95         Хîâд Çýðýã, Мàíõàí 5141583

    ÒÇ XV-011515 11515 Дàðâè 31,708.86         Хîâд Дàðâè 5141583

    ÒÇ XV-011628 11628 Гàíц мîд 3,517.80          Хîâд Çýðýã, Мàíõàí 5141583

    ÒÇ XV-011719 11719 Хàéðõàí ó ó ë 216,559.49       Гîâь-Àëòàé Цîãò, Эðдýíý 5141583

    ÒÇ XV-011724 11724 Бó ðõàíò 2,110.21          Хîâд Çýðýã 5141583

    ÒÇ XV-012315 12315 Шàð сàéð 3,246.46          Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Бó ãàò 5141583

    ÒÇ XV-012126 12126 Хàð òîëãîé 41,351.50         Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5141583

626     ÒÇ Мөíãөíã¿ðýí 1 XV-010669 10669 Ç¿¿í дàëàí 39.75               Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5350182

627     ÒÇ Мөíãөííàâ÷ 1 XV-012317 12317 Дîæèð ó ó ë 1,889.31          Хýíòèé Бàòíîðîâ 5145422

628     ÒÇ Мөíãөí-¯¿ë 1 XV-013704 13704 Бèë¿¿ò 630.91             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5232929

    ÒÇ XV-015376 15376 Ç¿¿íдàëàí 554.87             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5329507

    ÒÇ XV-015392 15392 Бàÿí 5,324.94          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5329507

    ÒÇ XV-016832 16832 Шèéðèéí õөíдèé 33.57               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5314593

    ÒÇ XV-012962 12962 Хó ó ðàé íó ãà 173.57             Òөâ Жàðãàëàíò 5321182

    ÒÇ XV-016774 16774 Хó ó ðàé íó ãà 65.25               Òөâ Жàðãàëàíò 5321182

631     ÒÇ Мөíõã¿í îд 1 XV-015336 15336 Н¿дýí 158.72             Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5238145

    ÒÇ XV-015607 15607 Хàð дýë 27,991.74         Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5101301

    ÒÇ XV-016969 16969 Òýí¿¿í-1 39,188.32         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí, Сýâðýé 5101301

    ÒÇ XV-014283 14283 Өíдөð ó ëààí-1 1,536.41          Àðõàíãàé Өíдөð-Уëààí 2808226

    ÒÇ XV-014284 14284 Өëзèéò-1 8,008.56          Àðõàíãàé, Бó ëãàí Өëзèéò, Мîãîд 2808226

    ÒÇ XV-014607 14607 Хàдàí õîшó ó 9,550.63          Дîðíîãîâь Хөâсãөë 5153077

    ÒÇ XV-013417 13417 Àðãàëàíò-1 2,007.34          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5153077

    ÒÇ XV-013933 13933 Àëàã 7,806.64          Хөâсãөë Òîсîíцýíãýë 5153077

    ÒÇ XV-013934 13934 Бó мáàòûí өíдөð ó ó ë 5,796.93          Хөâсãөë Гàëò 5153077

    ÒÇ XV-014736 14736 Уõàà 874.69             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5153077

635     ÒÇ Мөíõòýðã¿¿í 1 XV-014473 14473 Бàðó ó í íó ðó ó 37.49               Дàðõàí-Уó ë Шàðûíãîë 2817179

636     ÒÇ Мөíõõàш 1 XV-013196 13196 Цàãààí дýë 7,662.27          Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 2585871

    ÒÇ XV-008786 8786 Ò¿ðãýíèé ãîë 1,977.77          Уâс Хÿðãàс, Цàãààíõàéðõàí 2827514

    ÒÇ XV-009167 9167 Хàðëàã ó ó ë 5,884.57          Хîâд Дөðãөí, Мÿíãàд 2827514

    ÒÇ XV-009440 9440 Çàëàà õàéðõàí ó ó ë 3,560.96          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2827514

    ÒÇ XV-009656 9656 Оюó ò îâîî 5,618.26          Уâс, Хîâд Өëãèé, Дөðãөí, Мÿíãàд 2827514

    ÒÇ XV-011326 11326 Цàãààíõàéðõàí 3,041.30          Уâс Хÿðãàс, Цàãààíõàéðõàí 2827514

    ÒÇ XV-014814 14814 Цàãààíõàéðõàí-1 458.41             Уâс Хÿðãàс 2827514

    ÒÇ XV-014815 14815 Цàãààíõàéðõàí-2 450.52             Уâс Цàãààíõàéðõàí 2827514

    ÒÇ XV-014816 14816 Цàãààíõàéðõàí-3 280.62             Уâс Хÿðãàс 2827514

    ÒÇ XV-014820 14820 Çàëàà õàéðõàí ó ó ë-4 7,116.88          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2827514

    ÒÇ XV-014818 14818 Çàëàà õàéðõàí ó ó ë-2 2,313.31          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2827514

    ÒÇ XV-010947 10947 Òөõөм-2 10,215.19         Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 2827514

    ÒÇ XV-011043 11043 Уðòûí òàëáàé-2 3,357.28          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5197783

    ÒÇ XV-011044 11044 Бèëõ îâîî 6,992.34          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5197783

    ÒÇ XV-010711 10711 Хîшó ó  õó дàã 9,127.92          Дîðíîд Сýðãýëýí 5197783

    ÒÇ XV-011522 11522 Бàéшèíò-1 5,759.23          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5197783

    ÒÇ XV-014557 14557 Хîòîíò 9,424.94          Бàÿí-Өëãèé Цýíãýë 5104459

    ÒÇ XV-013819 13819 Сýíæèòèéí õÿð 242.62             Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5104459

    ÒÇ XV-014326 14326 Çýãсò òàë 673.56             Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5104459

640     ÒÇ Мó шãèàõó дàã меòàëс 1 XV-012396 12396 Мó шãèà õó дàã 1,911.86          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5098963

641     ÒÇ МЭБЭ 1 XV-014846 14846 Хөөâөð õó дàã 2,611.77          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 5148944

    ÒÇ XV-015186 15186 Нýðã¿é 100.88             Дîðíîãîâь Àéðàã 5175933

    ÒÇ XV-015218 15218 Өëзèéò 505.45             Дó íдãîâь Өëзèéò 5175933

    ÒÇ XV-013668 13668 Бөõөãèéí ãîë 72.20               Òөâ Àëòàíáó ëàã 5141893

    ÒÇ XV-013530 13530 Эëсò ãîë-1 25.73               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5141893

    ÒÇ XV-014008 14008 Бîð òàë 82.49               Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 5141893

    ÒÇ XV-015154 15154 Өмíө ÷ó ëó ó 1,080.96          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5141893

644     ÒÇ Мýæèкòèéм 1 XV-007149 7149 Оëîí îâîîòûí òàëáàé 183.55             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2818493

645     ÒÇ Мýéíсòðó кòó ð 1 XV-014621 14621 Бó ÿíò 10,035.03         Дó íдãîâь Өëзèéò 5281946

    ÒÇ XV-015317 15317 Ç¿¿í íýмýëò 603.35             Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5239249

    ÒÇ XV-015318 15318 Бàðó ó í íýмýëò 377.16             Өмíөãîâь Хàíõîíãîð, Цîãò-Оâîî 5239249

    ÒÇ XV-015068 15068 Бàðó ó í ó ðд 1,887.63          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5239249

    ÒÇ XV-015069 15069 Бàðó ó í õîéд 2,368.78          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5239249

    ÒÇ XV-015070 15070 Ç¿¿í ó ðд 102.87             Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5239249

    ÒÇ XV-015074 15074 Бàðó ó í õýсýã 1,109.28          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5239249

647     ÒÇ Мÿíãàíæèã¿¿ð 1 XV-012441 12441 Мàíдàõûí õөíдèé 4,178.42          Àðõàíãàé Бàòцýíãýë, Ò¿âшð¿¿ëýõ 5150388

    ÒÇ XV-010256 10256 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 1,538.70          Хýíòèé Бèíдýð, Хýðëýí 5082137

    ÒÇ XV-010975 10975 Òàéâàí-1 3,750.78          Сýëýíãý Х¿дýð 5082137

    ÒÇ XV-011700 11700 Хөíдèé 56,370.30         Өмíөãîâь Бó ëãàí 5082137

    ÒÇ XV-014134 14134 Бàÿí õөõ ó ó ë 7,702.58          Өмíөãîâь Бó ëãàí 5082137

    ÒÇ XV-013060 13060 Хàð áó ðãàсò 3,113.86          Хýíòèé Бèíдýð, Өмíөдýëãýð 5082137

649     ÒÇ Нàãààðàíз 1 XV-013150 13150 Уëààí ÷ó ëó ó ò 15,557.39         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5106656

650     ÒÇ Нàãààðàíзáàæ 1 XV-015365 15365 Иëðýë-1 10,245.21         С¿õáààòàð Мөíõõààí 5194407

651     ÒÇ Нàдмèí 1 XV-015000 15000 Бó ÿíò 22,307.11         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5343542

    ÒÇ XV-012599 12599 Òîëãîд 3,399.04          Өмíөãîâь Нîмãîí 5190169

    ÒÇ XV-015053 15053 Хàðëàã 3,640.51          Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5190169

    ÒÇ XV-015054 15054 Шàâàãòàéí 5,006.87          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5190169

653     ÒÇ Нàëãàðõөíдèé 1 XV-007438 7438 Сó мàí õàд 8,390.19          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5267552

654     ÒÇ Нàíîãîâь 1 XV-014494 14494 С¿¿æ ó ëààí 355.99             Дîðíîãîâь Өðãөí 5207118

655     ÒÇ Нàðàíáó ëàã шèм 1 XV-012759 12759 Хàшààòûí õàð 3,173.50          Уâс Нàðàíáó ëàã 5388163

    ÒÇ XV-007252 7252 Эýдýмò-3 8,694.88          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë, Гó ðâàíсàéõàí2070022

    ÒÇ XV-007253 7253 Эýдýмò-2 5,360.99          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гó ðâàíсàéõàí 2070022

657     ÒÇ Нàðàíõàòàí 1 XV-012432 12432 Бàÿí-Өíдөð 5,427.54          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë 5072069

    ÒÇ XV-011999 11999 Бîð õөíдèé 2,282.80          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5433169

    ÒÇ XV-013317 13317 Хàòó ó ãèéí ãîë 1,789.12          Гîâь-Àëòàé Òîíõèë 5433169

    ÒÇ XV-013318 13318 Цàãààí òîëãîé 2,256.03          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5433169

    ÒÇ XV-013020 13020 Хàí ó ó ë 427.43             Өâөðõàíãàé Нàðèéíòýýë 5433169

    ÒÇ XV-014398 14398 Òàëûí îâîî 3,113.35          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5433169

    ÒÇ XV-014397 14397 Хýðмýí ó ó ë 3,796.35          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5433169

659     ÒÇ Нàðíû өðòөө 1 XV-016907 16907 Шàâàðò 39.30               Сýëýíãý Мàíдàë 2059762

660     ÒÇ Нàðó кà 1 XV-015440 15440 Гó ðâàí õàéðõàí 721.55             Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5196701

661     ÒÇ Нàòó ðàëфàéáð 1 XV-012924 12924 Àëсûí 4,015.00          Хýíòèé Бàÿíмөíõ 5056047

662     ÒÇ Нàòó ðсòýéшí 1 XV-014886 14886 ¯íýãýдèéí íó ó ð 5,770.04          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5231086

    ÒÇ XV-010142 10142 Òөмөðòýé 262.36             Сýëýíãý Х¿дýð 5224608

    ÒÇ XV-011880 11880 Òөмөðòýé 218.40             Сýëýíãý Х¿дýð 5224608

    ÒÇ XV-008488 8488 Бó ëãèéí цàãààí òîëãîé 3,273.91          Хýíòèé Жàðãàëòõààí 5108241

    ÒÇ XV-010649 10649 Òó ãàëãàòàé 6,023.90          Хýíòèé Жàðãàëòõààí 5108241

    ÒÇ XV-006444 6444 Нàéðàмдàë îðд-2 19.97               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2044161

    ÒÇ XV-007640 7640 Хàðàà-3 112.11             Сýëýíãý Сàéõàí 2044161

    ÒÇ XV-008481 8481 Хàðàà-5 62.18               Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí 2044161

    ÒÇ XV-012266 12266 Иëðýë-90 7,507.91          Дîðíîãîâь Àéðàã 2044161

    ÒÇ XV-012139 12139 Дîëîîí 930.96             Òөâ Сýðãýëýí 2044161

    ÒÇ XV-014553 14553 Çàдãàéò 28.26               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2044161

    ÒÇ XV-014346 14346 С¿мáýð 5,537.41          Дîðíîд Бó ëãàí 2044161

    ÒÇ XV-013042 13042 Òàõèëò 217.60             Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2044161

    ÒÇ XV-016802 16802 Нàéðàмдàë îðд-1 57.67               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2044161
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-013090 13090 Г¿í 8,550.78          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2797216

    ÒÇ XV-013091 13091 Дàíãèéí îâîî 51,140.44         Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Сàéõàíдó ëààí 2797216

    ÒÇ XV-013092 13092 Оîðцîã 7,772.76          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2797216

    ÒÇ XV-014538 14538 Өмíөд дàðâèéí íó ðó ó 4,018.42          Гîâь-Àëòàé Дàðâè, Шàðãà 5159342

    ÒÇ XV-013721 13721 Шàðãà 3,813.08          Гîâь-Àëòàé Шàðãà 5159342

    ÒÇ XV-013723 13723 Дàðâè 8,513.29          Гîâь-Àëòàé Дàðâè 5159342

    ÒÇ XV-013788 13788 Шàðãà-1 4,772.77          Гîâь-Àëòàé Шàðãà 5159342

    ÒÇ XV-013818 13818 Ò¿íýë 3,032.84          Хөâсãөë Ò¿íýë 5159342

    ÒÇ XV-013411 13411 Мөðөí 2,184.32          Хөâсãөë Ò¿íýë 5159342

    ÒÇ XV-013576 13576 Хîéд Дàðâèéí íó ðó ó 19,832.40         Гîâь-Àëòàé, Хîâд Дàðâè, Дàðâè 5159342

    ÒÇ XV-013577 13577 Дàðâèéí íó ðó ó 15,160.07         Гîâь-Àëòàé Дàðâè 5159342

    ÒÇ XV-014954 14954 Цàõèð òîëãîé 8,586.96          Хîâд Àëòàé 5159342

    ÒÇ XV-016799 16799 Дàðâèéí íó ðó ó 6,625.69          Гîâь-Àëòàé Дàðâè, Шàðãà 5159342

    ÒÇ XV-016824 16824 Ò¿íýë 1,199.58          Хөâсãөë Ò¿íýë 5159342

    ÒÇ XV-010618 10618 Мàíæ õó дàã 1,158.86          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî, Гàëó ó ò 3124916

    ÒÇ XV-010619 10619 Цàõèð дýë 538.27             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 3124916

    ÒÇ XV-013062 13062 Бààòàð 528.07             Òөâ Эðдýíý 5179653

    ÒÇ XV-013063 13063 Жàðãàëàíò 262.30             Òөâ Эðдýíý 5179653

    ÒÇ XV-013064 13064 Сàëàà 829.24             Òөâ Эðдýíý 5179653

    ÒÇ XV-013061 13061 Хîéд 3,035.19          Òөâ Эðдýíý 5179653

670     ÒÇ Нîâàмеòàëë ðесó ðс 1 XV-008573 8573 Өíдөð òîëãîé 9,619.26          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5372658

    ÒÇ XV-008063 8063 Өеõèé 239.27             Дîðíîãîâь Àéðàã 2647451

    ÒÇ XV-013048 13048 Òîâîí ó ó ë-2 1,585.25          Өмíөãîâь Нîёí 2647451

    ÒÇ XV-005543 5543 Нàðèéí îâ ãîð 235.35             Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Òàéшèð 2065088

    ÒÇ XV-015442 15442 Уõàà сàéð 13,759.89         Дó íдãîâь Àдààцàã, Дýëãýðцîãò 2065088

    ÒÇ XV-006512 6512 Цàãààí òîëãîé 837.11             Хîâд Мÿíãàд 2890623

    ÒÇ XV-008448 8448 Х¿ðмýí ó ó ë 26,725.86         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð, Х¿ðмýí 2890623

    ÒÇ XV-009573 9573 Цàéдàм áàðó ó í 1,692.85          Òөâ Бàÿí 2890623

    ÒÇ XV-009574 9574 Цàéдàм өмíөд 326.02             Òөâ Бàÿí 2890623

    ÒÇ XV-009709 9709 Цàéдàм 336.55             Òөâ Бàÿí 2890623

    ÒÇ XV-010339 10339 Цàãààí ó с 1,463.05          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2890623

    ÒÇ XV-005310 5310 Сàëõèòûí áîð òîëãîé 1,931.06          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2801019

    ÒÇ XV-007633 7633 Г¿í áó ëàã 1,363.65          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2801019

    ÒÇ XV-008856 8856 Өãөөмөð òîëãîé 2,123.49          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2801019

    ÒÇ XV-009122 9122 Шîõîéò-3 2,123.00          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2801019

675     ÒÇ Нîðдâесò мèíеðàëс 1 XV-015209 15209 Нýðã¿é сàéð 4,290.16          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé, Оðõîí 5517893

676     ÒÇ Нîðдпîéíò 1 XV-015369 15369 Бàðó ó í áàÿí 4,187.68          Дó íдãîâь Дýðýí 5335132

    ÒÇ XV-014725 14725 Жèíсòèéí íó ðó ó 4,113.81          Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Цîãò 5158974

    ÒÇ XV-013434 13434 Уëààí õó с-1 1,617.77          Бàÿí-Өëãèé Уëààíõó с 5158974

678     ÒÇ Нó òãèéí àíàð 1 XV-014058 14058 Цàãààí сàëàà 204.43             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5196213

    ÒÇ XV-014201 14201 Уëààí òîéðîм 507.13             Өмíөãîâь Мàíëàé 5198003

    ÒÇ XV-015246 15246 Уëààí дîâ 958.72             Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Өíдөðшèë 5198003

680     ÒÇ Нó òãèéí мàíà 1 XV-013798 13798 Өмíөдýëãýð 992.60             Хýíòèé Өмíөдýëãýð 5196175

    ÒÇ XV-015247 15247 Цàãààí òîëãîé 733.99             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5526787

    ÒÇ XV-015549 15549 Хàð òîëãîé 1,780.25          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5526787

682     ÒÇ Нó òãèéí сó âд 1 XV-015245 15245 Àëàã цàâ 3,612.53          Дó íдãîâь Хó ëд 5454468

    ÒÇ XV-013138 13138 Яðãàéò 628.42             Уâс Өмíөãîâь 5442893

    ÒÇ XV-016909 16909 Нàðèéí îâ ãîð 95.49               Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Òàéшèð 5442893

    ÒÇ XV-009058 9058 Ò¿шëýã 345.29             Дîðíîãîâь Өðãөí 2854864

    ÒÇ XV-009368 9368 Бó мáàéí õó дàã 1,078.67          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 2854864

    ÒÇ XV-009497 9497 Н¿дýí òîëãîé 2,329.43          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 2854864

    ÒÇ XV-010476 10476 Мàéõàí òîëãîé 6.54                Òөâ Бàÿí 2854864

    ÒÇ XV-010857 10857 Хàëзàí îâîî 833.12             Дîðíîãîâь, С¿õáààòàð Дýëãýðýõ, Ò¿âшèíшèðýý 2854864

    ÒÇ XV-014623 14623 Өëзèéò òîëãîé 1,830.48          Дîðíîд Мàòàд 2854864

    ÒÇ XV-010572 10572 Уðàí 4,285.40          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5240301

    ÒÇ XV-010573 10573 Гàíò 1,906.54          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5240301

686     ÒÇ Нью-Àéкîíèк 1 XV-014684 14684 Àãó éò 152.26             Хîâд Мÿíãàд 5212022

    ÒÇ XV-010733 10733 Àð òýýë 1,768.61          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5107792

    ÒÇ XV-012851 12851 Хàð òîëãîé 2,874.00          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5107792

    ÒÇ XV-015081 15081 Уðò цàãààí 970.68             Дîðíîд Мàòàд 5107792

    ÒÇ XV-015082 15082 Бàÿí-ó с 580.64             Дîðíîд Мàòàд 5107792

    ÒÇ XV-015623 15623 Өëзèéò îâîî 2,471.43          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5107792

688     ÒÇ Ньюâеí÷ó ðс 1 XV-009099 9099 Шàð á¿ðд 1,030.92          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 5113792

    ÒÇ XV-013652 13652 Мàíдàë ó ë 11,705.38         Çàâõàí Эðдýíýõàéðõàí, Яðó ó 5100127

    ÒÇ XV-016919 16919 Çàмáàéí õó дàã 11,599.77         Çàâõàí Дөðâөëæèí, Эðдýíýõàéðõàí 5100127

    ÒÇ XV-013765 13765 Бîð ó õàà 11,519.92         Өмíөãîâь Мàíëàé 5235251

    ÒÇ XV-013764 13764 Х¿ðýí òîëãîé 8,003.08          Өмíөãîâь Мàíëàé 5235251

    ÒÇ XV-014468 14468 Уëààí òîëãîé 5,124.45          Хөâсãөë Àðáó ëàã, Б¿ðýíòîãòîõ 5056853

    ÒÇ XV-015212 15212 Дààãàí дýë ó ó ë 5,695.48          Çàâõàí Дөðâөëæèí, Уðãàмàë 5056853

692     ÒÇ Нью-Оðем 1 XV-014219 14219 Өëзèéò ó ó ë 1,237.17          Àðõàíãàé Хàíãàé 5214971

    ÒÇ XV-012943 12943 Хîíãîð ó ó ë 4,864.41          Бàÿíõîíãîð Жèíсò 5194423

    ÒÇ XV-016951 16951 Сàðàí 3,365.36          Бàÿíõîíãîð Жèíсò 5194423

694     ÒÇ Ньюòèàðà 1 XV-014192 14192 Хөõ îâîî 24,993.78         Дó íдãîâь Сàéõàí-Оâîî, Эðдýíýдàëàé 5092744

695     ÒÇ Нýãдсýí-Уó ëс 1 XV-015355 15355 Дàëàí ó õàà 2,209.69          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5096197

    ÒÇ XV-008147 8147 Цàéдàм íó ó ð 221.64             Òөâ Цýýë 2646455

    ÒÇ XV-008251 8251 Цýýëèéí õөíдèé 303.77             Òөâ Цýýë 2646455

697     ÒÇ Нýðсò 1 XV-014629 14629 Хó шò 26.78               Бó ëãàí Оðõîí 2007363

698     ÒÇ ОÀГГ 1 XV-015297 15297 Цýýë 7,538.86          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 5311845

    ÒÇ XV-013833 13833 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ó ó ë 27,525.00         Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í, Òîëáî 5097711

    ÒÇ XV-013834 13834 Оðîé ó ó ë 3,321.84          Бàÿí-Өëãèé Бó ÿíò, Òîëáî 5097711

    ÒÇ XV-013835 13835 Оюó ò 26,405.28         Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í, Òîëáî 5097711

    ÒÇ XV-015410 15410 Оюó ò 6,234.48          Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5097711

    ÒÇ XV-015498 15498 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ó ó ë 12,587.88         Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5097711

700     ÒÇ ОДЭ 1 XV-012355 12355 Àëòàí õó íдàãûí õөíдèé-1 65.28               Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Дàðõàí, Сàéõàí 4244796

701     ÒÇ Озîкеðèò 1 XV-004010 4010 Бàÿíáó ëàã 3,075.07          Өмíөãîâь Мàíëàé 5373131

702     ÒÇ Оëãîéáó ëàã 1 XV-013122 13122 Òөõөм 881.42             С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2337231

703     ÒÇ Оëîâà 1 XV-010407 10407 Àâдðàíò 3,388.21          Òөâ Бàÿíдýëãýð, Эðдýíý 2782944

704     ÒÇ Оëîíãîë òðеéд 1 XV-006925 6925 Хó æèðòûí áó ëàã 187.13             Хөâсãөë Мөðөí, Ò¿íýë 2109638

    ÒÇ XV-015277 15277 Х¿ðмýí òîëãîé 20,619.18         Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ XV-015279 15279 Бàðó ó í-Оâîî 34.17               Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ XV-015280 15280 Бàÿí Шèðýý Уó ë 34,322.34         Дó íдãîâь Лó ó с, Хó ëд 5099005

    ÒÇ XV-015281 15281 Àâдðàíò-1 9,901.62          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ XV-015278 15278 Өëãèé ó ó ë-1 35,656.42         Өмíөãîâь Бó ëãàí, Мàíдàë-Оâîî, Хàíõîíãîð, Цîãò-Оâîî5099005

    ÒÇ XV-015284 15284 Àâдðàíò 5,409.44          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ XV-015276 15276 Хîðîмò 2,191.51          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

    ÒÇ XV-016777 16777 Хîðèмò 1,010.20          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5099005

706     ÒÇ Опýíпèò 1 XV-016804 16804 Уðò õîшó ó 331.13             Сýëýíãý Еðөө 5287081

707     ÒÇ Оðàíæцàмõàã 1 XV-013036 13036 Уðд зàõцàã 1,481.75          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5398657

708     ÒÇ Оðãèëмөíõ òðеéд 1 XV-015402 15402 Хàð òîãîî 6,355.21          Хýíòèé Нîðîâëèí 2684969

709     ÒÇ Оðãèëòã¿í õàéðõàí 1 XV-016966 16966 Бàãà дó ëààí õàð ó ó ë 5,179.47          Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5517648

710     ÒÇ Оðãèëó ó íòөâ 1 XV-015125 15125 Цàãààí дýë 2,679.70          Дîðíîд Мàòàд 2735342

711
    ÒÇ

Оðèãî пàðòíеðс Эм Жè 

Эë
1

XV-016801 16801 Л¿í òîëãîé-2 1,117.43          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5364868

712     ÒÇ Оðèеíò 1 XV-013149 13149 Шó âó ó ò ó ó ë 18,598.88         Дó íдãîâь Өíдөðшèë 2589184
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Нîмõîíдàëàéí 

ýðдýíýс
673
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Нó òãèéí õàш683

Нью ýðà ãîëд684

Нýéшíëõèмèкàë696

ОÀЭ699

Оëîí-Оâîîò ãîó ëд705

Ньюãîó ëд мàéí690

Ньюмîí ðèâеð691

Ньюсàéмèí ðèсîðсýс693
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 
 

Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-012881 12881 Òîëãîéò-Уó ë 3,887.32          Сýëýíãý Жàâõëàíò 5152054

    ÒÇ XV-014569 14569 Оюó ò òîëãîé 1,240.93          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 5152054

    ÒÇ XV-014570 14570 Бè÷èãò 2,989.36          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5152054

    ÒÇ XV-013336 13336 Бó ÿíò 12,427.13         Çàâõàí Оòãîí 5152054

    ÒÇ XV-014274 14274 Бàÿíãèéí îâîî 27,758.77         Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5152054

    ÒÇ XV-013388 13388 Уëààí áîãî÷ ó ó ë 2,331.90          Çàâõàí Оòãîí 5152054

    ÒÇ XV-012939 12939 Иõ сàðàí 5,828.12          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5152054

    ÒÇ XV-014348 14348 Òîëãîé 5,490.27          Хýíòèé Бèíдýð 5152054

    ÒÇ XV-013443 13443 Àðцàò ц¿íõýã 5,959.89          Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5152054

    ÒÇ XV-013474 13474 Шèâýý-1 6,421.63          Гîâь-Àëòàé Цýýë 5152054

    ÒÇ XV-013978 13978 Бàÿíãèéí îâîî-3 1,756.84          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5152054

    ÒÇ XV-013980 13980 Цîãò 3,049.26          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5152054

    ÒÇ XV-013517 13517 Хó сò 10,835.20         Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 5152054

    ÒÇ XV-013979 13979 Бàÿíãèéí îâîî-2 5,266.35          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5152054

    ÒÇ XV-015193 15193 Оðõîí 126.06             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5152054

    ÒÇ XV-014885 14885 Çàëààò òîëãîé 398.99             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5152054

714     ÒÇ Осòíîðм 1 XV-015196 15196 Х¿ðýíдîâ 516.51             Гîâь-Àëòàé Хөõмîðьò 5106591

    ÒÇ XV-012926 12926 Òýâш-2 647.41             Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 5147646

    ÒÇ XV-012927 12927 Òýâш 1,833.49          Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 5147646

716     ÒÇ О÷ã¿í 1 XV-005036 5036 Хîîëîéí òàë-3 225.70             Дîðíîд Бàÿíдó í, Дàшáàëáàð 2701065

    ÒÇ XV-013637 13637 Хàð òîëãîé 1,442.39          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5497736

    ÒÇ XV-014248 14248 Хөõ-àм 1,504.75          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5497736

718     ÒÇ Оюó  Òîëãîé 1 XV-007226 7226 Жèðýмèéí ýëс 17,930.77         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2657457

    ÒÇ XV-008132 8132 Хàдàò 1,042.13          Òөâ Бàÿíцîãò, Уãòààëцàéдàм 5104025

    ÒÇ XV-008104 8104 Хàдàò 591.45             Òөâ Бàÿíõàíãàé, Бàÿíцîãò, Уãòààëцàéдàм 5104025

720     ÒÇ Оюó íû õèшèã 1 XV-012507 12507 Çó ðàé 809.33             Өâөðõàíãàé Уÿíãà 2585669

721     ÒÇ Оюó ò-Уëààí 1 XV-003659 3659 Хàðмàãòàé 6,647.05          Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 2678187

722     ÒÇ Өãөөæáàÿí õàíãàé 1 XV-010778 10778 Цîîõîð мîðьò 1,232.95          Сýëýíãý, Òөâ Оðõîíòó ó ë, Çààмàð 5515882

    ÒÇ XV-008873 8873 Хàòàí ó ó ë 4,400.26          Сýëýíãý Мàíдàë 2544164

    ÒÇ XV-008874 8874 Хàòàí ó ó ëûí дàâàà 152.02             Сýëýíãý Мàíдàë 2544164

724     ÒÇ Өãөөмөð-Àëò 1 XV-011987 11987 Дөшèéí õó дàã 16,583.11         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 2893819

725     ÒÇ Өãөөмөðáàÿí õàéðõàí 1 XV-009707 9707 Òàëûí òàâàã 1,441.65          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5074223

726     ÒÇ Өãөөмөðãàзàð 1 XV-015321 15321 Мөíãөí 1,621.58          Àðõàíãàé Бàòцýíãýë 2823993

727     ÒÇ Өãөөмөðцàíò õàéðõàí 1 XV-014174 14174 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 1,822.94          Дó íдãîâь Өëзèéò 5114659

    ÒÇ XV-013625 13625 С¿¿æ íó ó ð 20,517.51         Уâс Нàðàíáó ëàã, Өëãèé 5194016

    ÒÇ XV-013735 13735 Х¿ðýí òîëãîé 57,785.77         Уâс, Хîâд Өëãèé, Өмíөãîâь, Мÿíãàд 5194016

729     ÒÇ Өмíèéí ó ó дàм òàë 1 XV-013767 13767 ¯íýãòýé 3,730.90          Òөâ Бàÿí 5256208

730     ÒÇ Өíãөò-Àíàð 1 XV-015206 15206 Дàâсò 1,957.78          Уâс Дàâсò 5513774

731     ÒÇ Өíãөòмàðãàд 1 XV-014758 14758 Àëòàí цөãц 267.39             Бàÿí-Өëãèé Àëòàíцөãц 5199166

732     ÒÇ Өíãөò-Оюó 1 XV-007162 7162 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 8,318.47          Бàÿí-Өëãèé Цýíãýë 5199107

    ÒÇ XV-015024 15024 Эëсò 1,883.50          Çàâõàí, Уâс Уðãàмàë, Цàãààíõàéðõàí 5199131

    ÒÇ XV-015390 15390 Дýðс 4,111.76          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 5199131

734     ÒÇ Өíãөòш¿ð 1 XV-010529 10529 Хàòãàë 2,158.28          Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý, Реí÷èíëõ¿мáý 5040949

735     ÒÇ Өíдөðõîс 1 XV-014764 14764 Уó шãèéí дàâàà 1,353.69          Çàâõàí Àëдàðõààí 5248604

    ÒÇ XV-010779 10779 Шàдèí õó дàã 8,208.97          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5327008

    ÒÇ XV-012178 12178 Сàéðàмáà 14,093.64         Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5327008

    ÒÇ XV-013781 13781 Гè÷ãýíý 2,640.12          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5327008

737     ÒÇ Өíөðæîíш 1 XV-013977 13977 Цàãààí ýëãýí 166.13             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5190118

738     ÒÇ Өíò-Өíãөò 1 XV-012522 12522 Хөөâөðáó ëàã 4,319.99          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 5075912

739     ÒÇ Өðãөөмеíеæмеíò 1 XV-008180 8180 Гàшó ó í õó дàã 15,480.02         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5137233

740     ÒÇ Өðíèéí-Иðýýд¿é 1 XV-014594 14594 Хàòó ó ãèéí ýíãýðò 917.69             Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5255503

741     ÒÇ Өсөõ ò¿мýí õèшèã 1 XV-014336 14336 Òýмýýò 5,971.68          Дîðíîд Бàÿíдó í 5482992

742     ÒÇ Өсөõãîë 1 XV-014830 14830 Ç¿¿í õîîëîé 9,226.80          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 5317983

743     ÒÇ Өсөõãîë õó ðд 1 XV-014214 14214 Нàðсò 1,474.58          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 5482976

    ÒÇ XV-015177 15177 Х¿ðýíшàíд 1,310.52          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5199077

    ÒÇ XV-015178 15178 Х¿ðýí-Оâîî 193.71             Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5199077

745     ÒÇ Өсөõò¿мýí ãîë 1 XV-015176 15176 ¯íсãýí 30.00               Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5483026

    ÒÇ XV-007559 7559 Òýðýãòèéí íó ðó ó 110,499.83       Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5198429

    ÒÇ XV-007560 7560 Òýðýãòèéí íó ðó ó 376,628.01       Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Бó ãàò 5198429

    ÒÇ XV-014261 14261 Хó éò 582.27             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5459362

    ÒÇ XV-014286 14286 Х¿ðýí òîëãîé 967.60             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5459362

748     ÒÇ Ө¿ Икс Ө¿ 1 XV-012598 12598 Бàÿí-Àéðàã 9,349.19          Бàÿíõîíãîð Бàÿíцàãààí 5495229

749     ÒÇ Ө¿ Пè Эм 1 XV-011692 11692 Хөõ ó ó ë 3,601.84          Уâс Өëãèé, Өмíөãîâь 5035511

750     ÒÇ Ө¿ Эм Эс 1 XV-014728 14728 Бýëýíáó ëàã-3 10,806.10         Сýëýíãý Цàãààííó ó ð 5387531

751     ÒÇ Пàкèмîð 1 XV-015132 15132 Бó ëãèéí îâîî 4,193.46          Хýíòèé Мөðөí, Хýðëýí 5203643

    ÒÇ XV-008628 8628 Дөшèéí ãîë 170.81             Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý, Реí÷èíëõ¿мáý 5109345

    ÒÇ XV-008629 8629 Бýëòýсèéí ãîë 2,039.96          Хөâсãөë Уëààí-Уó ë 5109345

    ÒÇ XV-008630 8630 Өâөð мàðààò ãîë 1,027.17          Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý 5109345

    ÒÇ XV-010739 10739 Жàðãàëàíò 1,965.84          Бó ëãàí Òýшèã 5109345

753     ÒÇ Пàðàííàðàé 1 XV-013862 13862 Хөõ òîëãîé 43,630.32         Уâс Ç¿¿íãîâь, Òýс 5143497

    ÒÇ XV-014567 14567 Бó õò-1 37,400.32         Дîðíîд, С¿õáààòàð Мàòàд, С¿õáààòàð, Эðдýíýцàãààí 5149703

    ÒÇ XV-013402 13402 Мөíãөò 2,086.89          Àðõàíãàé Иõòàмèð 5149703

    ÒÇ XV-014794 14794 Дàëàé 2 15,170.50         Дó íдãîâь Лó ó с, Хó ëд 5149703

    ÒÇ XV-014795 14795 Дàëàé 1 13,243.05         Дó íдãîâь Лó ó с 5149703

755     ÒÇ Пеíòàòеððà 1 XV-016787 16787 Нàðàí ãîë 204.66             Сýëýíãý Бàÿíãîë 5364116

756     ÒÇ Пеòðîкîàë 1 XV-012377 12377 Хîâèëèéí õîîëîé 994.64             Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5155827

757     ÒÇ Пè Àð Эé÷ Эм Ө¿ Эí 1 XV-013657 13657 Хàðààò 4,005.89          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5430372

758     ÒÇ Пè Эé Àð Эé Эí 1 XV-006714 6714 Бàÿí-Ус 1,782.89          Дîðíîд Мàòàд 5295777

    ÒÇ XV-004522 4522 Нîмãîí 52,023.94         Өмíөãîâь Нîмãîí, Хàíõîíãîð 5170672

    ÒÇ XV-004520 4520 Бàðó ó í íîёí ó ó ë 30,107.53         Өмíөãîâь Нîёí 5170672

    ÒÇ XV-005254 5254 Иõ ó ó ë 20,574.25         Өмíөãîâь Нîмãîí, Хàíõîíãîð 5170672

    ÒÇ XV-007457 7457 Хàшààò õó дàã 132.81             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5170672

    ÒÇ XV-007590 7590 Чó ëó ó ò 102.43             Уâс Òàðèàëàí 5170672

    ÒÇ XV-007715 7715 Цàéдàм íó ó ð 624.77             Òөâ Бàÿí 5170672

    ÒÇ XV-009068 9068 Эðýýëæ òîëãîé 31,366.74         Дîðíîãîâь Иõ õýò 5170672

    ÒÇ XV-009739 9739 ¯зýã 23,446.82         Дîðíîãîâь, Хýíòèé Àëòàíшèðýý, Иõ õýò, Гàëшàð 5170672

    ÒÇ XV-009237 9237 Шàíд 48.76               Òөâ Бàÿí 5170672

    ÒÇ XV-010413 10413 Н¿¿ðсò òîëãîé 72,928.82         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Цîãòцýцèé 5170672

    ÒÇ XV-009837 9837 Цàõèð дàâàà 3,001.41          Уâс Өмíөãîâь 5170672

    ÒÇ XV-009884 9884 Цàéдàм 65.37               Òөâ Бàÿí 5170672

    ÒÇ XV-010715 10715 Шàíàãàí-2 486.77             Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5170672

    ÒÇ XV-011353 11353 Бàéшèíò 1,919.65          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5170672

    ÒÇ XV-011468 11468 Иõ ó ó ë 72,382.73         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5170672

    ÒÇ XV-011063 11063 Рàшààíò 11.06               С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5170672

    ÒÇ XV-011162 11162 Àëòàí шèðýý-1 19,875.92         Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5170672

    ÒÇ XV-011180 11180 Òîâîíãèéí òàë 58,737.19         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5170672

    ÒÇ XV-012483 12483 Бàðó ó í íîёí ó ó ë 22,071.01         Өмíөãîâь Нîёí 5170672

    ÒÇ XV-012764 12764 Эðýýí 21,485.63         Бó ëãàí Бàÿí-Àãò, Сàéõàí 5170672

    ÒÇ XV-013601 13601 Бàÿí ó ó ë 15,381.25         Өмíөãîâь Нîёí 5170672

    ÒÇ XV-013692 13692 Хàð îâîî 26,720.18         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5170672

    ÒÇ XV-013380 13380 Бàÿíд¿¿ðýõ 683.52             Бó ëãàí Гó ðâàíáó ëàã 5170672

    ÒÇ XV-013381 13381 Бàÿíд¿¿ðýõ-1 1,752.84          Бó ëãàí Гó ðâàíáó ëàã 5170672

    ÒÇ XV-012930 12930 Б¿ðãýд ó õàà 1,147.01          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5170672

    ÒÇ XV-013045 13045 Эíãýðèéí òîëãîд 8,310.70          Дîðíîãîâь Àëòàíшèðýý 5170672

    ÒÇ XV-013521 13521 Өмíөд ÿâàð 4,881.22          Уâс Өëãèé, Өмíөãîâь 5170672

760     ÒÇ Пèк-Уðàë 1 XV-011500 11500 Жèâõýýсò 1,351.56          Хýíòèé Дàдàë 2806479

761     ÒÇ Пèкюðèс 1 XV-012965 12965 Бó ðãàсò 871.61             Дîðíîд Дàшáàëáàð 5198038

762     ÒÇ Пèðîп-Эðдýíý 1 XV-013748 13748 Сýðâýí 105.51             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5122414

763     ÒÇ Пëèмó ò 1 XV-010996 10996 Дàðãàéò ó ó ë 1,301.49          Àðõàíãàé Цàõèð 5108675

764     ÒÇ Пîëàðèс 1 XV-013044 13044 Нîðîâëèí îâîî 10,843.50         Хýíòèé Нîðîâëèí 5413222

765     ÒÇ Пðешèó смàó íòèí 1 XV-005887 5887 Цàãààí õÿð 44.95               Хýíòèé Нîðîâëèí 2767562

    ÒÇ XV-011036 11036 Иëðýë-1 3,278.58          Гîâь-Àëòàé Òîíõèë 5324777

    ÒÇ XV-010640 10640 Бîð õàéðõàí 557.84             Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 5324777
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт
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Эзэмшигчийн 

регистр #

767     ÒÇ П¿æè-¯æè 1 XV-014740 14740 Мàðàë 900.20             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5241936

    ÒÇ XV-015578 15578 Б¿ðýãèéí õàíãàé 33,709.37         Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé, Оðõîí 5504783

    ÒÇ XV-015536 15536 Дîîд дó íд өíãөò òîëãîé 7,689.64          Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Оðõîí, Хîíãîð, Жàâõëàíò 5504783

    ÒÇ XV-011970 11970 Хөõ өíдөð 354.30             С¿õáààòàð Мөíõõààí 5036496

    ÒÇ XV-013471 13471 Хөõ өíдөð 433.64             С¿õáààòàð Мөíõõààí 5036496

    ÒÇ XV-011076 11076 Оíãîí õàéðõàí 4,373.17          Òөâ Б¿ðýí 5054249

    ÒÇ XV-013255 13255 Оíãîí õàéðõàí-1 1,895.64          Òөâ Б¿ðýí 5054249

    ÒÇ XV-014901 14901 Иõ íàðò 2,238.34          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5191823

    ÒÇ XV-014902 14902 Цàãààí ó ó ë 2,164.31          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5191823

772     ÒÇ Реî 1 XV-011122 11122 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ó ó ë 1,091.35          Òөâ Бàÿí 5018056

    ÒÇ XV-013929 13929 Дó ãшèõ ó ó ë 887.20             Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5427347

    ÒÇ XV-014405 14405 Өãөөмөð 2,402.20          Àðõàíãàé Өëзèéò 5427347

    ÒÇ XV-014052 14052 Эõýí ÷ó ëó ó ò 1,120.49          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5427347

    ÒÇ XV-014053 14053 Бó ó ðàë 6,428.56          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5427347

    ÒÇ XV-014826 14826 Нàðàí 71.11               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 5219523

    ÒÇ XV-015544 15544 Хÿëãàíàò 7,635.37          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Чîéáàëсàí 5219523

775     ÒÇ Рèëмàéк 1 XV-015556 15556 Эðдýíèéí òîëãîé 1,331.82          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 5233321

    ÒÇ XV-008968 8968 Цàãдó ó ëò ó ó ë 24,882.77         Гîâь-Àëòàé Òөãðөã, Цýýë 5324998

    ÒÇ XV-010308 10308 Сýðýýãèéí өíдөð 9,043.53          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5324998

    ÒÇ XV-010398 10398 Àцûí àм 55.93               Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ XV-010401 10401 Н¿дýí 19.71               Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ XV-010429 10429 Х¿ðýí ãîë 240.03             Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ XV-010135 10135 Х¿ðýíãèéí òàëáàé 2,077.40          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5294495

    ÒÇ XV-006847 6847 Òîсîíãèéí îâîî 1,055.52          Хýíòèé Бàÿí-Оâîî 5102081

    ÒÇ XV-006848 6848 Шàð-Өíдөð 2,116.99          Хýíòèé Нîðîâëèí 5102081

    ÒÇ XV-006849 6849 Хөõ-Өíдөð 805.42             Хýíòèé Бàÿí-Оâîî, Нîðîâëèí 5102081

    ÒÇ XV-007171 7171 Цàãààí-Өíдөð-3 158.07             Хýíòèé Дàðõàí 5102081

    ÒÇ XV-011139 11139 Иõ цàãààí дýë 253.77             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5102081

    ÒÇ XV-012233 12233 Мөðөí 9,869.68          Хýíòèé Бàÿíмөíõ, Мөðөí 5102081

    ÒÇ XV-012109 12109 Шó âó ó ò 2,044.02          Хýíòèé Бàòíîðîâ 5102081

779     ÒÇ Рó íãàîãó îæè 1 XV-015477 15477 Эðýýí òîëãîé 7,181.18          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5495083

780     ÒÇ Рó сскèéкîíсòðàкшí 1 XV-015239 15239 Шàâàðò õөíдèé 109.78             Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5126932

    ÒÇ XV-012654 12654 Цàãààí цàõèð 407.51             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5492122

    ÒÇ XV-014484 14484 Цîõèîò 30.86               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5492122

    ÒÇ XV-015250 15250 Уëààííó ó ð 1,003.46          Дîðíîãîâь Àéðàã 5492122

    ÒÇ XV-013093 13093 Сàëõèò 9,874.95          Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 2881942

    ÒÇ XV-015483 15483 Бàÿí сàëõèò 12,462.94         Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 2881942

    ÒÇ XV-006831 6831 Òөмөðòýé БХ-13 2,382.81          Сýëýíãý Ò¿шèã 5068827

    ÒÇ XV-006832 6832 Òөмөðòýé БХ-17 2,059.88          Сýëýíãý Ò¿шèã 5068827

    ÒÇ XV-012170 12170 Хөөò 4,957.08          Сýëýíãý Ò¿шèã 5068827

    ÒÇ XV-014156 14156 Хó æèðò-1 7,385.23          Сýëýíãý Ò¿шèã 5068827

784     ÒÇ СÀБ¯ 1 XV-014791 14791 Цàãààí дýë-2 138.34             Дîðíîãîâь Àéðàã 2708965

785
    ÒÇ

Сàãсàéмèíеðàë 

ðесó ðс
1

XV-015628 15628 Эíãýðò 3,949.08          Бàÿí-Өëãèé Àëòàé 5516455

786     ÒÇ Сàéí меíеæмеíò 1 XV-013217 13217 Бàмáàð-2 452.14             Хýíòèé Гàëшàð 2763567

787     ÒÇ Сàéíзàëó ó с 1 XV-012621 12621 Бàðó ó í ãîðõèéí õөíдèé 1,951.08          Хýíòèé Бèíдýð 5315891

    ÒÇ XV-008707 8707 Бàãà õàëáàãàíò-1 14,410.54         Бàÿíõîíãîð Бàÿíëèã 5158915

    ÒÇ XV-012271 12271 Бàãà õàëáàãàíò 26,098.81         Бàÿíõîíãîð Бàÿíëèã 5158915

789
    ÒÇ

Сàéõàíдýëãýð 

кîíсòðàкшí
1

XV-015221 15221 Х¿ðýí-Өíдөð 5,673.50          Өâөðõàíãàé Ç¿¿íáàÿí-Уëààí, Өëзèéò 5314534

790     ÒÇ Сàéõàíмèшýýë 1 XV-014749 14749 Эðдýíý 21,995.21         Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ, Эðдýíý 5261104

    ÒÇ XV-006630 6630 Бàÿí ó ó ë 2,497.62          Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã, Дàдàë 5103304

    ÒÇ XV-012149 12149 Òàëûí òîëãîé 499.73             Òөâ Өíдөðшèðýý 5103304

792     ÒÇ Сàéõàí-Оðдîс 1 XV-014670 14670 Өâөð 1,990.01          Өмíөãîâь Мàíëàé 5256437

793     ÒÇ Сàëõèò-Àëòàé 1 XV-014836 14836 Хîíõîð зàã 1,623.80          Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Бó ãàò 2679868

794     ÒÇ Сàëюò-Àðò 1 XV-011153 11153 Òîîðîéí шàíд 2,513.11          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2893207

    ÒÇ XV-007173 7173 Оюó ò òîëãîé 10,729.40         Çàâõàí Бàÿíõàéðõàí, Сîíãèíî 5078253

    ÒÇ XV-007176 7176 Àð áýë 4,772.78          Çàâõàí Бàÿíõàéðõàí 5078253

    ÒÇ XV-013189 13189 Дýëãýð 5,992.58          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5078253

    ÒÇ XV-013661 13661 Дýëãýð-2 1,578.34          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5078253

    ÒÇ XV-013662 13662 Дýëãýð-3 6,503.50          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5078253

796     ÒÇ Сàмсó íãõîó м мàéíèíã 1 XV-015072 15072 Нàðсò 17,892.15         Дîðíîд Бàÿí-Уó ë, Цàãààí-Оâîî 5294045

    ÒÇ XV-006275 6275 Уëààí ó ó ë 79.14               Гîâь-Àëòàé Шàðãà 5143926

    ÒÇ XV-012782 12782 Хàð òîëãîé 14,149.02         Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 5143926

    ÒÇ XV-014544 14544 Хàéðõàí-2 23,905.99         Çàâõàí Дөðâөëæèí 5143926

    ÒÇ XV-014626 14626 Цàãààíòîëãîé 56,386.96         Бàÿíõîíãîð Бààцàãààí, Бàÿíцàãààí 5143926

    ÒÇ XV-014225 14225 Х¿ðýýò 16,759.94         Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 5143926

    ÒÇ XV-014275 14275 Хàéðõàí-2 69,431.10         Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь, Бàÿíцàãààí, Жèíсò, Шèíýæèíсò5143926

    ÒÇ XV-012915 12915 Оâîîò õÿð 12,039.98         Гîâь-Àëòàé Бèãýð, Чàíдмàíь 5143926

    ÒÇ XV-012967 12967 С¿íдýð 3,386.47          Уâс Нàðàíáó ëàã 5143926

    ÒÇ XV-012968 12968 Хàâцàë 15,425.02         Дîðíîд Бàÿíдó í 5143926

    ÒÇ XV-013002 13002 Цàâ÷èð 4,778.33          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5143926

    ÒÇ XV-013010 13010 Хàéðõàí 25,041.15         Çàâõàí Эðдýíýõàéðõàí 5143926

    ÒÇ XV-013011 13011 Мîдîò 3,166.46          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5143926

    ÒÇ XV-013563 13563 Хàéðõàí 33,989.98         Бàÿíõîíãîð Бààцàãààí, Бàÿíцàãààí 5143926

    ÒÇ XV-013137 13137 Дàâсò 30,182.65         Өâөðõàíãàé Бàÿí-Өíдөð, Есөíз¿éë 5143926

    ÒÇ XV-009845 9845 Бààдàéí àм 886.68             Уâс Ò¿ðãýí 5119499

    ÒÇ XV-016845 16845 Бó ÿíò 129.33             Сýëýíãý Бàÿíãîë 5119499

    ÒÇ XV-010236 10236 Хó ëсòàéí àм 1,123.07          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2645556

    ÒÇ XV-012288 12288 Бó ðõàíòûí áó ëàã 1,436.19          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî, Гàëó ó ò 2645556

    ÒÇ XV-012286 12286 Шàíд áó ëàã 1,783.29          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 2645556

800     ÒÇ Сàí÷ó àí шàíьðó é 1 XV-012727 12727 Чó ëó ó ò 3,404.45          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5401577

801     ÒÇ Сàðмàéдýýëò 1 XV-015330 15330 Ò¿шýц 235.49             Дîðíîãîâь Àéðàã, Дàëàíæàðãàëàí 5303486

    ÒÇ XV-014587 14587 Нàðàí ó ó ë 626.49             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5057043

    ÒÇ XV-015043 15043 Гó ðâàí õàð òîëãîé 11,371.77         Дîðíîãîâь Хөâсãөë 5057043

    ÒÇ XV-014851 14851 Уó шèã 7,889.73          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5057043

803     ÒÇ Сàðó ó ëсàíсàð 1 XV-014162 14162 Цàãààí îâîî 3,771.56          Дó íдãîâь Сàéõàí-Оâîî 5103576

804     ÒÇ Сàòèðем 1 XV-014956 14956 Хөõ èшèã ó ó ë 20,997.08         Хîâд Àëòàé 5184908

    ÒÇ XV-014105 14105 Х¿¿ш 682.95             Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã 5358264

    ÒÇ XV-012956 12956 Àсàðûí шàíд 23,736.40         Өмíөãîâь Мàíëàé 5358264

    ÒÇ XV-012957 12957 Хàðààò ó ó ë 7,524.05          Өмíөãîâь Мàíëàé 5358264

    ÒÇ XV-014797 14797 ¯ðëèéí îâîî 684.28             Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë 5358264

806     ÒÇ Сàó д ãîáè кîýë òðàíс 1 XV-011187 11187 Гàшó ó  òîëãîé-1 66,228.31         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5358221

    ÒÇ XV-012989 12989 Çөãèéò 199.99             Òөâ Өíдөðшèðýý 5402204

    ÒÇ XV-012990 12990 Òîãîîò 7,717.94          Өмíөãîâь Нîмãîí 5402204

    ÒÇ XV-005275 5275 Гîёò ó ó ë 38,017.13         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð, Цîãòцýцèé 5084555

    ÒÇ XV-005267 5267 Òîâîí ó ó ë 33,295.56         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5084555

    ÒÇ XV-005277 5277 Цýцèé ó ó ë 61,385.85         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Цîãòцýцèé 5084555

    ÒÇ XV-005278 5278 Бó ðõàíò ó ó ë 10,624.58         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5084555

    ÒÇ XV-006359 6359 Нàðèéí өâөëæөө 8,578.63          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5084555

    ÒÇ XV-007262 7262 Àæëûí òàëáàé 30,690.17         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5084555

    ÒÇ XV-009442 9442 Хөâã¿¿í-1 27,340.51         Өмíөãîâь Нîёí 5084555

    ÒÇ XV-009446 9446 Иõ ó ó ë-1 13,748.62         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíõîíãîð 5084555

    ÒÇ XV-009449 9449 Гàëûí îâîî-1 168,538.79       Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5084555

    ÒÇ XV-009443 9443 Өâөëæөө ó ó ë-1 23,970.20         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5084555

    ÒÇ XV-013779 13779 Хîëíãèë ó ó ë-1 67,868.95         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5084555

    ÒÇ XV-013916 13916 Өëзèéò 26,487.88         Дó íдãîâь, Өмíөãîâь Өëзèéò, Мàíëàé, Цîãòцýцèé 5084555

    ÒÇ XV-014381 14381 Хàëзàí õîшó ó 2,890.72          Çàâõàí Дөðâөëæèí 2888696

    ÒÇ XV-014871 14871 Өëзèéò òîëãîé 1,379.30          С¿õáààòàð Мөíõõààí 2888696

810     ÒÇ Сеëеíàсèáèðь 1 XV-005328 5328 Шîðãîîëæ ó ó ë 1,792.64          Сýëýíãý Еðөө, Х¿дýð 5085764
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-005311 5311 Чàíдàãòàé-3 6,554.67          Сýëýíãý Бàÿíãîë, Мàíдàë 2108291

    ÒÇ XV-006727 6727 Уðд цàãààí îâîî 23,597.51         Дîðíîд Цàãààí-Оâîî 2108291

    ÒÇ XV-007429 7429 Өíдөð ó ó ë 3,156.02          Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бîðíó ó ð 2108291

    ÒÇ XV-007430 7430 Хàдàò 4,378.89          Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ XV-007431 7431 Х¿¿ш ó ó ë 2,064.56          Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ XV-007080 7080 Хөшèã ó ó ë 2,635.21          Сýëýíãý Еðөө, Мàíдàë 2108291

    ÒÇ XV-007081 7081 Хàëзàí ó ó ë-2 1,668.60          Сýëýíãý Еðөө 2108291

    ÒÇ XV-009148 9148 Бýëò ó ó ë 1,542.52          Сýëýíãý Х¿дýð 2108291

    ÒÇ XV-011239 11239 Àмсàð õîîëîé 3,403.56          С¿õáààòàð Мөíõõààí 2108291

    ÒÇ XV-011242 11242 Уó ë áàÿí îâîî 22,087.87         С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 2108291

    ÒÇ XV-011545 11545 Àðцàò ó ó ë 5,399.74          Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ XV-011803 11803 Хàéëààсò 799.84             Сýëýíãý Мàíдàë 2108291

    ÒÇ XV-012632 12632 Цàãààí ÷ó ëó ó òûí ãîë 1,119.98          Сýëýíãý Еðөө 2108291

    ÒÇ XV-012641 12641 Бàðó ó í зýëò ó ó ë 6,441.83          Сýëýíãý Х¿дýð 2108291

    ÒÇ XV-013543 13543 Сàëáàðòàéí ãîë 3,091.65          Сýëýíãý Еðөө 2108291

    ÒÇ XV-014838 14838 Хөõ îâîî 10,002.64         С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 2108291

    ÒÇ XV-014839 14839 Òîëьò îâîî 18,274.12         С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý, Уó ëáàÿí 2108291

    ÒÇ XV-015503 15503 Òàðèàò 26,573.83         Дîðíîд Бàÿí-Уó ë, Цàãààí-Оâîî 2108291

    ÒÇ XV-015505 15505 Х¿ðýí òîëãîé 20,554.45         Дîðíîд Цàãààí-Оâîî 2108291

    ÒÇ XV-015504 15504 Дàâõàð òîëãîé 6,261.56          Дîðíîд Цàãààí-Оâîî 2108291

812     ÒÇ Сè Àé Жè 1 XV-015423 15423 Àëòàí 6,476.52          Дîðíîд Хàëõãîë 5327091

813     ÒÇ Сè Àð Эм Àé 1 XV-014894 14894 Дàë îâîîò 21,317.92         Хýíòèé Бàÿí-Оâîî, Нîðîâëèí 5214068

814     ÒÇ Сè Бè Жè Эм 1 XV-013699 13699 Сàëõèò 1,013.75          Òөâ Àëòàíáó ëàã 5158524

815     ÒÇ Сè Бè Эс Эí 1 XV-015118 15118 Шàíдàí òîëãîé 55.49               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5279771

    ÒÇ XV-011615 11615 Хөõ òîëãîé-1 125.56             Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5384982

    ÒÇ XV-011590 11590 Àð цàãààí 270.13             Òөâ Сýðãýëýí 5384982

    ÒÇ XV-011694 11694 Д¿¿ðýí 1,163.47          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíáîãд 5384982

    ÒÇ XV-012114 12114 Àð цàõèëдàã 1,427.55          С¿õáààòàð Àсãàò 5384982

    ÒÇ XV-014434 14434 Ç¿¿í ó ó дàâ 632.88             Хîâд Àëòàé 5384982

    ÒÇ XV-014951 14951 Уëààí áîðîã÷ 2,348.82          Хîâд Àëòàé, ¯еí÷ 5384982

    ÒÇ XV-014883 14883 Хó ëàíòàé ó ó ë 2,407.86          Хýíòèé Бèíдýð 5384982

    ÒÇ XV-015229 15229 Àðãàëàíò 934.99             Гîâь-Àëòàé, Хîâд Òîíõèë, Àëòàé 5384982

817     ÒÇ Сè Ө¿ Ө¿ Кеé 1 XV-013123 13123 Гàëó ó ò 444.41             Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5164125

    ÒÇ XV-014685 14685 Дîðíîãîâь-4 9,478.74          Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Хөâсãөë 5261198

    ÒÇ XV-016866 16866 Дîðíîãîâь-4 390.96             Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Хөâсãөë 5261198

819     ÒÇ Сè Сè И Эм 1 XV-012662 12662 Нàâòãàð ó ó ë 105,325.60       Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí, Хàíõîíãîð 5460093

820     ÒÇ Сè Сè Эм 1 XV-011257 11257 Хîíãîð 159,737.48       Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5044804

821     ÒÇ Сè Òè Àð 1 XV-015431 15431 Бààòàð 348.37             Хîâд Çýðýã 5173396

822     ÒÇ Сè Òè Эë Òè 1 XV-006107 6107 Өíæ¿¿ë, Хàð õîíãîð 443.06             Òөâ Б¿ðýí 5289424

    ÒÇ XV-011128 11128 Сàëõèò ó ó ë-1 1,437.89          Òөâ Жàðãàëàíò, С¿мáýð 5024226

    ÒÇ XV-011130 11130 Сàëõèò ó ó ë-3 12,181.25         Òөâ Жàðãàëàíò 5024226

    ÒÇ XV-011131 11131 Бó ó ðàë ó ó ë-3 695.32             Òөâ Жàðãàëàíò 5024226

    ÒÇ XV-011133 11133 Бó ó ðàë ó ó ë-2 2,653.85          Òөâ Жàðãàëàíò 5024226

    ÒÇ XV-011127 11127 Сàëõèò ó ó ë-3 5,838.30          Òөâ Жàðãàëàíò 5024226

824     ÒÇ Сè Эм Сè Эм 1 XV-013938 13938 Шèâýýãèéí ãîзãîð 2,105.68          Дó íдãîâь Өëзèéò 5370108

825     ÒÇ Сè ýм ýí ýм 1 XV-012323 12323 Уëààí òîëãîé 43,794.62         Өмíөãîâь Нîмãîí 5407575

826     ÒÇ Сèãмàáеòòà 1 XV-015394 15394 Àëòàí ýëс-2 51.83               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5123275

    ÒÇ XV-003586 3586 Оëîíãèéí ó õàà 1,108.57          Дîðíîãîâь Иõ õýò 5180945

    ÒÇ XV-012656 12656 Òөмөðòýé-2 237.61             Хýíòèé Дàðõàí 5180945

    ÒÇ XV-013496 13496 Бàÿíцîãò 30,659.73         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5180945

828     ÒÇ Сèëâеðõîðдý 1 XV-015374 15374 Уëààí áàдðàõ-4 995.93             Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 5325749

829     ÒÇ Сèëксòîó í 1 XV-015160 15160 Оâîîò ó ó ë 92.48               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5282608

830     ÒÇ Сèòè ДН сеðâèс 1 XV-013089 13089 Хîёð ÷ó ëó ó ò 11,390.23         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 2588862

    ÒÇ XV-014616 14616 Цàéдàмò 4,330.78          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5357748

    ÒÇ XV-014617 14617 Эëдýâ  шàíд 5,206.69          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5357748

    ÒÇ XV-015455 15455 Òөмөðò 5,810.41          Сýëýíãý Бàÿíãîë 5327628

    ÒÇ XV-015502 15502 Бàÿí-ó ó ë 2,309.69          Сýëýíãý Жàâõëàíò 5327628

833     ÒÇ Сîáòòðеéд 1 XV-006967 6967 Гàë áàÿí 352.96             Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 2650444

    ÒÇ XV-010439 10439 Өíдөð цàõèð 2,363.10          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5031974

    ÒÇ XV-009962 9962 Шàð дýë 4,898.97          Дîðíîд Мàòàд 5031974

    ÒÇ XV-009963 9963 Хөөò 6,859.51          Дîðíîд, С¿õáààòàð Мàòàд, С¿õáààòàð 5031974

    ÒÇ XV-009964 9964 Хөõ òîëãîé 1,959.42          Дîðíîд Мàòàд 5031974

    ÒÇ XV-011499 11499 Шàð õөíдèé 14.35               Сýëýíãý Х¿дýð 5031974

    ÒÇ XV-012861 12861 Хөõ òýýã 15,192.44         Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ, Өðãөí 5031974

    ÒÇ XV-012862 12862 Бàëò õөíдèé 7,733.31          Дîðíîãîâь Өðãөí 5031974

    ÒÇ XV-012867 12867 Уó ë ãàшó ó í 5,021.97          Өâөðõàíãàé, Өмíөãîâь Бîãд, Сýâðýé 5031974

    ÒÇ XV-013197 13197 Цàãààí ãîзãîð 1,105.57          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5031974

    ÒÇ XV-013201 13201 Бààцàãààí ó ó ë 8,709.09          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5031974

    ÒÇ XV-013437 13437 Хàð õ¿ðýý ó ó ë-2 10,926.44         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Х¿ðмýí 5031974

    ÒÇ XV-006499 6499 Дàâààíû áýë÷èðèéí ãîë 1,455.38          Àðõàíãàé, Хөâсãөë Òàðèàò, Гàëò 5108403

    ÒÇ XV-010013 10013 Хàðãàíàò 2,975.06          Уâс Нàðàíáó ëàã 5108403

836     ÒÇ Сîдмàðãàд 1 XV-014066 14066 Дó ó ò 31,617.97         Бàÿí-Өëãèé, Хîâд Дýë¿¿í, Дó ó ò 5032938

837     ÒÇ Сîёí-Од 1 XV-014729 14729 Өíдөð íàðàí 20,932.38         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 2831945

    ÒÇ XV-006326 6326 Сîíèí õàíãàé 153.35             Òөâ Бàÿíцîãò 5112885

    ÒÇ XV-010800 10800 Сîíèí õàд 947.65             Òөâ Àðãàëàíò, Бàÿíцîãò 5112885

    ÒÇ XV-012012 12012 Сîíèí õàíãàé-1 5,337.50          Òөâ Бàÿíцîãò 5112885

839     ÒÇ Сîð меòàëë 1 XV-010122 10122 Хîíдîíãèéí òàë 12,004.69         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 2777436

840     ÒÇ Сîðæîíш 1 XV-013472 13472 Өëзèéò 515.05             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5022959

841     ÒÇ Сîðîíзîíòîëãîé 1 XV-014974 14974 Сîðîíзîí òîëãîé 5,717.74          С¿õáààòàð Мөíõõààí, Ò¿âшèíшèðýý 5084903

842     ÒÇ Сîфòфëюîðèò 1 XV-014805 14805 Бàðó ó í 1,716.25          Бó ëãàí Òýшèã 5271533

843     ÒÇ Спеéсспèéд 1 XV-010855 10855 Хààëãàí ó ó ë 2,196.51          Дîðíîãîâь Сàéíшàíд, Сàéíшàíд 5066832

    ÒÇ XV-015493 15493 Ш¿¿ò 95.67               С¿õáààòàð Хàëзàí 5331064

    ÒÇ XV-015494 15494 Б¿ðд 931.17             С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5331064

845     ÒÇ Сòàмèíà 1 XV-015422 15422 Өëзèéò 5,223.72          Дó íдãîâь Өëзèéò 5330874

846     ÒÇ СÒБЛ 1 XV-013801 13801 Дýíдãýð îâîî 1,655.68          Òөâ Бàÿí 2762463

847     ÒÇ Сó мýðó 1 XV-014660 14660 Х¿ðýí òîëãîé 10,637.03         Дîðíîãîâь Хөâсãөë 5120365

848     ÒÇ Сó òàéдàÿí îðèã 1 XV-015057 15057 Нîёí 10,726.38         Өмíөãîâь Нîёí 5284481

849     ÒÇ Сó òàéí áàãàíà 1 XV-014678 14678 Шàð цîõèî 1,843.23          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5297494

850     ÒÇ Сó òàéíòýðã¿¿í 1 XV-014552 14552 Эëсòýéí цàãààí îâîî 33.43               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2063913

851     ÒÇ Сó òàéцýíд 1 XV-010326 10326 Òîсîíãèéí ãîë 4,937.77          Òөâ Çààмàð 5047706

    ÒÇ XV-011253 11253 Чó ëó ó ò 329.45             Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí, Хîíãîð 2041588

    ÒÇ XV-014001 14001 Гÿëãàðûí õөíдèé 1,137.36          Дîðíîãîâь Өðãөí 2041588

853     ÒÇ С¿мáýð-Оðд 1 XV-013473 13473 Өíдөð с¿¿æ 157.99             Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5134617

    ÒÇ XV-011599 11599 Б¿ðýíцîãò 4,015.68          С¿õáààòàð Мөíõõààí 5026857

    ÒÇ XV-011841 11841 Оðõîí-2 18,139.30         С¿õáààòàð Мөíõõààí, Ò¿âшèíшèðýý, Уó ëáàÿí 5026857

    ÒÇ XV-013610 13610 Б¿ðýíцîãò-1 3,193.49          С¿õáààòàð Мөíõõààí 5026857

855
    ÒÇ

С¿õáààòàð ó ó ë 

ó ó ðõàé
1

XV-016960 16960 Хөõ өíдөð 189.86             С¿õáààòàð Мөíõõààí 3675416

856     ÒÇ Сýëýáðó с 1 XV-014002 14002 Хàâ÷èðàíãà 244.35             Бó ëãàí Òýшèã 5163471

    ÒÇ XV-008948 8948 Àðãàíò 826.68             Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бàòс¿мáýð, Бîðíó ó ð 2890682

    ÒÇ XV-008949 8949 Хàðàà ãîë-2 6,503.97          Сýëýíãý, Òөâ Мàíдàë, Бîðíó ó ð 2890682

    ÒÇ XV-008950 8950 Нàðò ó ó ë 14,067.98         Сýëýíãý, Òөâ Бàÿíãîë, Мàíдàë, Бîðíó ó ð, Жàðãàëàíò 2890682

    ÒÇ XV-008947 8947 Бîðîî 11,002.68         Сýëýíãý, Òөâ Бàÿíãîë, Мàíдàë, С¿мáýð 2890682

    ÒÇ XV-008951 8951 Сàéð ó ó ë 3,499.72          Сýëýíãý, Òөâ Бàÿíãîë, Мàíдàë, Бîðíó ó ð 2890682

    ÒÇ XV-008668 8668 Бîðîî-2 1,001.95          Сýëýíãý Бàÿíãîë 2890682

    ÒÇ XV-008669 8669 Хàðàà ãîë-3 136.63             Сýëýíãý Мàíдàë 2890682

    ÒÇ XV-008670 8670 Шèâýðò 886.14             Сýëýíãý Мàíдàë 2890682

    ÒÇ XV-008780 8780 Àæèíàé 1,822.03          Сýëýíãý Мàíдàë 2890682

    ÒÇ XV-008781 8781 Хàðàà ãîë 7,859.61          Сýëýíãý Мàíдàë 2890682

    ÒÇ XV-008782 8782 Бîðîî-1 2,163.63          Сýëýíãý Бàÿíãîë 2890682

858     ÒÇ Сýëýíãýòàâàíõàí 1 XV-015230 15230 Нèéëýõ 4,713.59          Сýëýíãý Еðөө 3739236

859     ÒÇ Сýíдîм 1 XV-015439 15439 Эðдýíý 8,164.01          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë, Эðдýíýõàéðõàí 5287014

860     ÒÇ Сýíдсòîó í 1 XV-010103 10103 Хîëáîî òîëãîд-1 530.71             Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5059267

861     ÒÇ Сýðмè 1 XV-015512 15512 Иðýý 1,474.07          Хýíòèé Дàðõàí 5119006

862     ÒÇ Сýòãýëèéí ¿¿ð 1 XV-015468 15468 Дîðíîãîâь-1 7,136.27          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5318904
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

862     ÒÇ Сýòãýëèéí ¿¿ð 1 XV-015468 15468 Дîðíîãîâь-1 7,136.27          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5318904

863     ÒÇ Òàâàíòîëãîé òðàíс 1 XV-013281 13281 Àдàã áàÿíãèéí õó дàã 1,501.99          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5000505

864     ÒÇ Òàéæс¿õ 1 XV-015363 15363 Мîãîéò 4,501.65          Дó íдãîâь, Өмíөãîâь Өëзèéò, Цîãò-Оâîî 5325552

865     ÒÇ Òàéшèðûí õ¿дýð 1 XV-009180 9180 Бîð íó ó ð 8,526.13          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5243904

866     ÒÇ Òàéшýí деâеëîпмеíò 1 XV-005930 5930 Дàðцàãò 907.49             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2777223

    ÒÇ XV-013975 13975 Уõàà 962.51             Дîðíîãîâь Àéðàã, Дàëàíæàðãàëàí 5215331

    ÒÇ XV-013976 13976 Бàðó ó í цàãààí дýë 195.75             Дîðíîãîâь Àéðàã 5215331

    ÒÇ XV-014466 14466 Хàð îâîî 92.65               Дîðíîãîâь Àéðàã 5215331

    ÒÇ XV-014148 14148 Òөãөë 39.55               С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5105439

    ÒÇ XV-015592 15592 Цàõèð òîëãîд 254.36             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5105439

    ÒÇ XV-012634 12634 Б¿ðýíõààí-G 3,654.04          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2663813

    ÒÇ XV-012635 12635 Б¿ðýíõààí-H 1,214.29          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2663813

    ÒÇ XV-012636 12636 Б¿ðýíõààí-E 1,930.62          Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý, Àðáó ëàã 2663813

    ÒÇ XV-012637 12637 Б¿ðýíõààí-A 1,258.70          Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý, Б¿ðýíòîãòîõ, Ò¿íýë 2663813

    ÒÇ XV-012638 12638 Б¿ðýíõààí-D 332.45             Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý 2663813

    ÒÇ XV-012633 12633 Б¿ðýíõààí-1 277.89             Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 2663813

    ÒÇ XV-011400 11400 Ç¿¿íáó ëàã 2,663.27          Дîðíîд Мàòàд 2726378

    ÒÇ XV-012993 12993 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 28,489.12         Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Бó ëãàí 2726378

871     ÒÇ Òàëûí íó ó ц 1 XV-014900 14900 Àëàã òîëãîé 9,935.44          Дîðíîãîâь Эðдýíý 5268125

872     ÒÇ Òàëûí шèãòãýý 1 XV-015647 15647 Чîéð 34,267.07         Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Өíдөðшèë 5306361

    ÒÇ XV-013914 13914 Х¿ðýí ó ó ë 13,074.34         Дîðíîãîâь, С¿õáààòàð Дýëãýðýõ, Бàÿíдýëãýð, Ò¿âшèíшèðýý 5301769

    ÒÇ XV-016939 16939 Х¿ðýí ó ó ë 9,396.35          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5301769

874     ÒÇ Òàсò-Өëãèé 1 XV-008616 8616 Дîðíîдûí òàëáàé 7,072.57          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5247195

875     ÒÇ Òàõ 1 XV-005616 5616 Мîãîéòûí ãîë 1,554.45          Дîðíîд Бàÿíдó í, Бàÿí-Уó ë 2741997

876     ÒÇ Òàõàмò 1 XV-015145 15145 Дàâàà ó ó ë 4,912.73          Àðõàíãàé Хîòîíò 5279216

877
    ÒÇ

Òàõèëãàòãó ðâàí 

сàéõàí
1

XV-012227 12227 Нàðèéí õÿðèéí íó ðó ó 6,127.04          Хîâд Бó ëãàí 5011965

878     ÒÇ Òàõèëòмàíдàõ 1 XV-016830 16830 Шàíд õó дàã 4,019.28          Уâс Бөõмөðөí 2169878

879     ÒÇ ÒБЭС 1 XV-015338 15338 Àðãàëûí ó ó ë 1,212.38          Дîðíîãîâь Өðãөí 5322693

880     ÒÇ Òâèéíкðèсòàë 1 XV-014613 14613 Мàíõàí 9,460.01          Хîâд Çýðýã, Мàíõàí 5234956

    ÒÇ XV-013695 13695 Бîõîéí 950.64             Сýëýíãý Бàÿíãîë 5087023

    ÒÇ XV-014606 14606 Бàÿíãîë 919.23             Сýëýíãý Бàÿíãîë 5087023

    ÒÇ XV-013769 13769 Х¿ðýí ó ó ë 5,331.12          Çàâõàí Эðдýíýõàéðõàí 5087023

    ÒÇ XV-013953 13953 Хàðãàíàò 5,801.81          Уâс Нàðàíáó ëàã 5087023

882     ÒÇ Òеððà мàéíèíã 1 XV-016780 16780 Хó ó ðàé òàë 5,053.69          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5338085

    ÒÇ XV-012885 12885 Хàð õөíдèé 56,497.88         Өмíөãîâь Нîмãîí 5085276

    ÒÇ XV-012937 12937 Хàð òîëãîд 48,650.80         Өмíөãîâь Нîмãîí 5085276

884     ÒÇ Òеððàòó ð 1 XV-015220 15220 Иëðýë 389.87             Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 2680548

    ÒÇ XV-013352 13352 Шàð ó ó ë 19,101.67         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí, Сýâðýé 5430682

    ÒÇ XV-015466 15466 Цàõèó ðò ãîâь 4,927.76          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5430682

    ÒÇ XV-012929 12929 Цàõèó ðò ãîâь 32,023.08         Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé, Хó ëд, Эðдýíýдàëàé 5430682

    ÒÇ XV-007891 7891 Бó ëãàí 2,250.91          Бó ëãàí Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-007697 7697 Àãó éí дàâàà 6,419.10          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2807459

    ÒÇ XV-008072 8072 Иíдýðò 4,011.24          Уâс Бөõмөðөí, Хîâд 2807459

    ÒÇ XV-008073 8073 Иíдýðò-2 4,170.22          Уâс Бөõмөðөí 2807459

    ÒÇ XV-009127 9127 Бàðó ó íá¿ðýí-3 10,059.18         Бó ëãàí, Оðõîí, СýëýíãýОðõîí, Жàðãàëàíò, Бàðó ó íá¿ðýí, Оðõîíòó ó ë2807459

    ÒÇ XV-009128 9128 Бàðó ó íá¿ðýí-4 9,349.06          Сýëýíãý Бàðó ó íá¿ðýí, Оðõîíòó ó ë 2807459

    ÒÇ XV-009421 9421 Ç¿¿í дàëàí 9,292.03          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2807459

    ÒÇ XV-009422 9422 Çýýãò-2 5,058.60          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2807459

    ÒÇ XV-009520 9520 Бààòàðûí íó ðó ó -2 23,817.61         Хîâд Дàðâè, Çýðýã, Мөсò 2807459

    ÒÇ XV-009519 9519 Цàãààí àðûí дàâàà 16,321.13         Хîâд Дàðâè, Цýцýã 2807459

    ÒÇ XV-009711 9711 Шàð ÷ó ëó ó ò 7,531.49          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2807459

    ÒÇ XV-009720 9720 Òó ãàëãàòàé 6,726.61          Хýíòèé Мөðөí, Хýðëýí 2807459

    ÒÇ XV-009723 9723 Иëðýë 3,003.17          Çàâõàí Нөмðөã 2807459

    ÒÇ XV-010249 10249 Шó âó ó ò ó ó ë 721.72             Çàâõàí Ò¿дýâòýé 2807459

    ÒÇ XV-009710 9710 Àð òýýë ó ó ë 15,017.03         Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé, Оðõîí 2807459

    ÒÇ XV-010038 10038 Хàдàòûí áó ëàã 1,039.46          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2807459

    ÒÇ XV-010144 10144 Òó ãàëòàé-2 26,329.03         Хýíòèé Жàðãàëòõààí, Мөðөí, Хýðëýí 2807459

    ÒÇ XV-010923 10923 Ямààò 12,119.75         Уâс Бөõмөðөí 2807459

    ÒÇ XV-010961 10961 Уëààí 5,315.52          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-012801 12801 Уëààí õàéðõàí 9,970.27          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-012802 12802 Нó сõàéí  ¿з¿¿ð 1,394.98          Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Бó ãàò, Òөãðөã 2807459

    ÒÇ XV-012803 12803 Бèæèéí ãîë 15,003.73         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-012804 12804 С¿мòèéí õ¿ðýí ó ó ë 21,122.88         Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Цýýë 2807459

    ÒÇ XV-012823 12823 Òàсûí сó ó дàë 14,819.33         Хîâд Àëòàé, ¯еí÷ 2807459

    ÒÇ XV-012824 12824 Àëòàí ãàдàс 15,032.47         Хîâд Àëòàé 2807459

    ÒÇ XV-013286 13286 Хàéсòûí ó ó ë 7,583.72          Хîâд Àëòàé 2807459

    ÒÇ XV-013289 13289 Чàíдмàíь ó ó ë 9,967.01          Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 2807459

    ÒÇ XV-013290 13290 Цàãààí-Оâîî 13,118.30         Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 2807459

    ÒÇ XV-013291 13291 Дýëãýðýõ 30,252.94         Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 2807459

    ÒÇ XV-013292 13292 Мîдîò-Уõàà 68,191.31         Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 2807459

    ÒÇ XV-013293 13293 Мààíьò шàíд 20,441.83         Дîðíîãîâь Иõ õýò 2807459

    ÒÇ XV-013288 13288 Уõàà îâîî 18,126.34         Дîðíîãîâь Иõ õýò 2807459

    ÒÇ XV-013803 13803 Çýýãò-2-3 2,683.92          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2807459

    ÒÇ XV-013804 13804 Çýýãò-2-2 2,117.23          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2807459

    ÒÇ XV-013805 13805 Çýýãò-2-1 4,489.72          Гîâь-Àëòàé Чàíдмàíь 2807459

    ÒÇ XV-014295 14295 Ç¿¿í мàíдàë îâîî 2,641.96          Дîðíîãîâь, Хýíòèé Иõ õýò, Дàðõàí 2807459

    ÒÇ XV-014296 14296 Дó íд мàíдàë îâîî 6,012.46          Дîðíîãîâь, Хýíòèé Иõ õýò, Дàðõàí 2807459

    ÒÇ XV-014297 14297 Бàðó ó í мàíдàë îâîî 6,885.95          Дîðíîãîâь, Хýíòèé Иõ õýò, Дàðõàí 2807459

    ÒÇ XV-012942 12942 Àëòãàíû ãîë 8,187.22          Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý, Ò¿íýë 2807459

    ÒÇ XV-013480 13480 Цàãààí àéðàã 3,537.59          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2807459

    ÒÇ XV-013482 13482 Уó ëûí æàс 2,208.23          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2807459

    ÒÇ XV-013479 13479 Бîð áó ëãèéí õ¿¿ш 23,677.45         Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òөãðөã 2807459

    ÒÇ XV-014391 14391 Àãó éí дàâàà-1 12,139.51         Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé, Оðõîí 2807459

    ÒÇ XV-014939 14939 Иíдýðò 2,605.42          Уâс Бөõмөðөí, Хîâд 2807459

    ÒÇ XV-014940 14940 Ямààò 7,996.81          Уâс Бөõмөðөí 2807459

    ÒÇ XV-014942 14942 Òàсûí сó ó дàë 6,457.15          Хîâд Àëòàé, ¯еí÷ 2807459

    ÒÇ XV-014943 14943 Òàсûí сó ó дàë 12,661.24         Хîâд Àëòàé, ¯еí÷ 2807459

    ÒÇ XV-014944 14944 Уëààí õàéðõàí 3,024.06          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-014960 14960 Хàéсòûí ó ó ë 13,857.45         Хîâд Àëòàé 2807459

    ÒÇ XV-014961 14961 Хàéсòûí ó ó ë 4,612.26          Хîâд Àëòàé 2807459

    ÒÇ XV-014962 14962 Хàðãàíà ãîë 1,055.04          Çàâõàí Бàÿíõàéðõàí, Ò¿дýâòýé 2807459

    ÒÇ XV-014963 14963 Хàðãàíà ãîë 1,496.85          Çàâõàí Ò¿дýâòýé 2807459

    ÒÇ XV-014941 14941 Àëòàí ãàдàс 5,284.89          Хîâд Àëòàé 2807459

    ÒÇ XV-014967 14967 Шó âó ó ò 1,040.50          Çàâõàí Ò¿дýâòýé 2807459

    ÒÇ XV-014968 14968 Нó сõàéí ¿з¿¿ð 5,154.22          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òөãðөã 2807459

    ÒÇ XV-014969 14969 Бèæèéí ãîë 6,282.90          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òîíõèë 2807459

    ÒÇ XV-014970 14970 Бèæèéí ãîë 1,170.86          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-014971 14971 Бèæèéí ãîë 629.30             Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-014966 14966 Шó âó ó ò 4,120.35          Çàâõàí Бàÿíõàéðõàí, Ò¿дýâòýé 2807459

    ÒÇ XV-015084 15084 Хàð дýë 11,843.56         Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 2807459

    ÒÇ XV-014848 14848 Бó ëãàí 1,483.34          Бó ëãàí Бó ãàò 2807459

    ÒÇ XV-015524 15524 Эðдýíýò-1 5,960.74          Бó ëãàí Оðõîí 2807459

    ÒÇ XV-015537 15537 Эðдýíýò-2 6,102.30          Бó ëãàí, Оðõîí Оðõîí, Жàðãàëàíò 2807459

887     ÒÇ Òè Бè И 1 XV-013698 13698 Нàðèéí õàð 3,063.22          Хîâд Бó ëãàí 5144108

888     ÒÇ Òè Жè Вàé 1 XV-016788 16788 Иõ áó ëàã 5,745.24          Òөâ Бàÿí 5472989

889     ÒÇ Òè Эí ýíд Юó 1 XV-014164 14164 Нàëãàð 545.11             Òөâ Àëòàíáó ëàã 5118662

    ÒÇ XV-011837 11837 Òîсîí ó ó ë 4,095.32          Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí, Уëààíáàдðàõ 5001633

    ÒÇ XV-014525 14525 Бàÿíáó ëàã 2,411.72          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5001633

    ÒÇ XV-013654 13654 ¯íýãò 232.49             Òөâ Бàÿíдýëãýð 5001633

    ÒÇ XV-014184 14184 Дàëàíãèéí ãàшó ó í 291.45             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5001633

    ÒÇ XV-013809 13809 Бàÿíõîшó ó 267.91             Дîðíîãîâь Иõ õýò 5001633

    ÒÇ XV-012991 12991 Бàÿíцîãò 2,741.01          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5001633
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

891     ÒÇ Òèеíæèíсàíæî 1 XV-013111 13111 Нîмãîí-1 2,391.09          Өмíөãîâь Нîмãîí 5260183

892     ÒÇ Òèíàõà 1 XV-011680 11680 Бàëãàíû àð õîîëîé 71.15               Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 5021693

893     ÒÇ Òèòàí-Оðд 1 XV-013356 13356 Сàéðûí ó õàà 436.29             С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5112389

894     ÒÇ Òèòàíõîðдý 1 XV-015373 15373 Уëààí áàдðàõ-3 11,169.33         Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 5325765

895     ÒÇ ÒМОБ 1 XV-012980 12980 Иõ шàíдûí õó дàã 29,396.63         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5130042

896     ÒÇ ÒНЦ 1 XV-015342 15342 Хàðãàíàò 433.88             Сýëýíãý Еðөө 2884879

897     ÒÇ Òîâ  ýðдýíý áàÿí 1 XV-014682 14682 Хó дàã îâîî 1,294.99          Àðõàíãàé Өãèéíó ó ð, Хàшààò 5370728

    ÒÇ XV-008362 8362 Хөõòýéí íó ðó ó 450.81             С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5113008

    ÒÇ XV-008363 8363 Хөõòýéí íó ðó ó -1 362.38             С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5113008

899     ÒÇ Òîãîîòîëãîé 1 XV-014508 14508 Бîðíó ó ð 1,425.87          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 5230977

900     ÒÇ Òîãîс÷¿ëòýм 1 XV-013068 13068 Цîãò 2,259.51          Òөâ Эðдýíý 5156629

901     ÒÇ Òîãòîõмàíдàë 1 XV-015489 15489 Иëðýë 1,317.92          Дó íдãîâь Өëзèéò 2836327

902     ÒÇ Òîд-Àëмàз 1 XV-015261 15261 Бîð òîëãîé 913.99             Òөâ Сýðãýëýí 5164486

903     ÒÇ Òîдáàÿëàã îðд 1 XV-014366 14366 Нàðèéí-1 1,508.78          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5079829

    ÒÇ XV-009902 9902 Бàÿíãîëûí дýíæ-1 167.41             Òөâ Çààмàð 2872943

    ÒÇ XV-014662 14662 Бàÿíãîëûí дýíæ-1 78.33               Òөâ Çààмàð 2872943

    ÒÇ XV-014661 14661 Бàÿíãîëûí дýíæ-1 143.55             Òөâ Çààмàð 2872943

    ÒÇ XV-014663 14663 Бàÿíãîëûí дýíæ-1 39.66               Òөâ Çààмàð 2872943

905     ÒÇ Òîëãîд-¯¿д 1 XV-014460 14460 Бîð òîëãîé 3,428.47          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5255473

    ÒÇ XV-013210 13210 Дàëò 818.23             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5363136

    ÒÇ XV-016924 16924 Дàëò 698.78             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5363136

907     ÒÇ Òîíèмîíòàíà 1 XV-015224 15224 Чөмөãò 284.07             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4246373

    ÒÇ XV-012525 12525 Бîðæèíãèéí òàë-1 31,277.24         Өмíөãîâь Нîмãîí 5100178

    ÒÇ XV-015198 15198 Хîíãîð ó ó ë-2 28,506.93         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5100178

909     ÒÇ Òîп мàó íòàéí 1 XV-013877 13877 Нàмó ó í 50.31               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5310407

    ÒÇ XV-012100 12100 Мîдîò-2 3,155.71          Хөâсãөë Àðáó ëàã 5185181

    ÒÇ XV-012720 12720 Çàëàà 162.70             Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5185181

    ÒÇ XV-014108 14108 Хîíãîð-1 69,950.73         Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 5185181

    ÒÇ XV-014132 14132 Хîíãîð 5,040.98          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 5185181

    ÒÇ XV-010967 10967 Нó òãèéí áó ëàã 1,013.02          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5182093

    ÒÇ XV-011330 11330 Бàãà òýýã 2,374.89          Хөâсãөë Àëàã-Эðдýíý 5182093

912     ÒÇ Òîпсмàðò 1 XV-014897 14897 Бó ÿíò 763.26             Сýëýíãý Бàÿíãîë 5195136

913     ÒÇ ÒОУУ 1 XV-015319 15319 Бàÿíòîéðîã 60.87               Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 3369978

914     ÒÇ Òөâ  àзè èíòеðíýшíë 1 XV-012913 12913 Х¿ðèéí áó ëàí 5,935.21          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 2838311

915     ÒÇ Òөâ  ýðдýíý сàíò 1 XV-015296 15296 Бàÿí 376.24             Òөâ Сýðãýëýí 5263069

916     ÒÇ Òөâшèí-Эíõ 1 XV-007164 7164 Бàÿíãîë дýíæ-2 14.09               Òөâ Çààмàð 2550156

917     ÒÇ Òөãðөãòàë 1 XV-006704 6704 Òөãðөã 235.52             Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5101158

918     ÒÇ Òөмөðмөðөí 1 XV-016712 16712 Òàë 3,750.33          Өмíөãîâь Сýâðýé 5490901

919     ÒÇ Òөмөðòîëãîé 1 XV-013157 13157 Сîðîíзîí 2,440.44          Өмíөãîâь Бó ëãàí 5513243

920     ÒÇ Òðеæó ð-Экспëîðýéшí 1 XV-012704 12704 Гàíдàí шèë 22,476.22         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5515017

    ÒÇ XV-012707 12707 Сó âðàãà 3,663.20          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5269318

    ÒÇ XV-012778 12778 Шàð òîëãîé-1 5,040.67          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5269318

    ÒÇ XV-013247 13247 Àð íó ó ð 6,543.54          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5269318

    ÒÇ XV-015366 15366 Иëðýë-2 30,470.06         Дîðíîд, С¿õáààòàð Бó ëãàí, С¿õáààòàð 5269318

922     ÒÇ Òó ëãàòòðеéд 1 XV-015437 15437 Хөõòîëãîé 94.48               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2028239

923     ÒÇ Òó íàмàëкîм 1 XV-014247 14247 Нýðò 4,007.94          Хýíòèé Өмíөдýëãýð 2793075

    ÒÇ XV-014521 14521 Бó ó ðàë ó ó ë 5,647.69          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5070805

    ÒÇ XV-013700 13700 Сàéð 35,301.13         Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5070805

    ÒÇ XV-013395 13395 Çýсò 2,198.10          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5070805

    ÒÇ XV-014457 14457 Бàÿíáó ëàã 3,375.03          Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5070805

    ÒÇ XV-014458 14458 Шàð дýëèéí ó õàà 6,711.84          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5070805

    ÒÇ XV-014520 14520 Жàâõëàíòûí Уó ë 1,587.49          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5070805

    ÒÇ XV-015416 15416 Бàÿí 3,697.11          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5070805

    ÒÇ XV-015252 15252 ¯íýãò ó ó ë 43,952.34         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5070805

    ÒÇ XV-015253 15253 Хîíãîð òîëãîé 71,104.18         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5070805

    ÒÇ XV-015254 15254 Хýðсèéí òàë 48,165.19         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5070805

925     ÒÇ Òó íшàí шèàíдîí 1 XV-014091 14091 Хàðãàíû àм-1 1,073.84          Òөâ Бîðíó ó ð 5161975

926     ÒÇ Ò¿мýí-Àíó ð 1 XV-014485 14485 Гàшó ó í õó дàã 3,591.16          Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5197848

927     ÒÇ Ò¿мýí-Иâýýë 1 XV-009934 9934 Бó ÿíò 3,792.11          Хýíòèé Гàëшàð 5171873

928     ÒÇ Ò¿мýí-Цàцàë 1 XV-008946 8946 Çàмûí õó дàã 1,359.19          Òөâ Бàÿí 5108713

    ÒÇ XV-014461 14461 Иõ дàëàí 388.30             Дó íдãîâь Хó ëд 5257743

    ÒÇ XV-014919 14919 Иõ áó ëàã 2,090.90          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5257743

    ÒÇ XV-015067 15067 Òó ó ë 15.42               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5257743

930     ÒÇ Ò¿шèã-Иíòеðíýшíë 1 XV-011644 11644 Х¿дðèéí áèеò 16-2 28.07               Хýíòèé Дàðõàí 2714809

931     ÒÇ Ò¿шèã-Уó ë 1 XV-013820 13820 Х¿ðýí òîëãîé 6,909.82          Бàÿí-Өëãèé Àëòàíцөãц, Бó ãàò, Òîëáî 2024306

    ÒÇ XV-008833 8833 Ç¿ëýãò 1,967.96          Òөâ Бàÿí 2546574

    ÒÇ XV-010520 10520 Ç¿¿í дýíæ 3,234.05          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2546574

    ÒÇ XV-014477 14477 Ç¿¿íдýíæ-2 416.20             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2546574

    ÒÇ XV-008881 8881 Шàíд õó дàã-2 11.05               Òөâ Бàÿí 2063158

    ÒÇ XV-010825 10825 Шàíд õó дàã-2-1 22.11               Òөâ Бàÿí 2063158

    ÒÇ XV-013067 13067 Бó ó ðàë ó ó ë 34.80               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2063158

934     ÒÇ Òýâшèéí í¿¿ðс 1 XV-010203 10203 Òýâшèéí ãîâь 956.77             Дó íдãîâь Сàéíцàãààí 2880229

935     ÒÇ Òýãшпëàíò 1 XV-015497 15497 Òàшãàé ó ó ë îð÷èм 157.00             Òөâ , Уëààíáààòàð Àëòàíáó ëàã, Хàí-Уó ë 5320259

936     ÒÇ Òýãшõàí 1 XV-004318 4318 Бó ó ðàë-Уó ë 74.69               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2051273

937     ÒÇ ÒЭДЭӨ 1 XV-013503 13503 Хèмè-2 182.86             Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 5095034

    ÒÇ XV-012910 12910 Нàðàí 18,938.27         Çàâõàí Идýð, Òýëмýí 5163293

    ÒÇ XV-012934 12934 Хîíãîð 9,418.63          Дó íдãîâь Лó ó с 5163293

939     ÒÇ Òýмòýë 1 XV-013083 13083 Хó æèðò 2,963.42          Дó íдãîâь Àдààцàã 5098033

940     ÒÇ Òýм¿¿ëýí-Оðшèõ 1 XV-015195 15195 Бàдðàõ 9,912.25          Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ 5315204

    ÒÇ XV-008197 8197 Цàéдàм-6, 20, 21 1,994.07          Òөâ Бàÿí 5152542

    ÒÇ XV-008593 8593 Цàéдàм 3,071.14          Òөâ Бàÿí 5152542

    ÒÇ XV-008657 8657 Дàшáàëáàð 5,845.32          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë, Дàшáàëáàð 5321611

    ÒÇ XV-012350 12350 Хөмөã 1,982.30          Сýëýíãý Ò¿шèã, Цàãààííó ó ð 5321611

    ÒÇ XV-012352 12352 Уõàà ó ó ë 2,225.43          Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5321611

    ÒÇ XV-014545 14545 Хөõ өíдөð-2 19,193.23         Гîâь-Àëòàé Цýýë 5321611

    ÒÇ XV-014547 14547 Ямààò 75,347.55         Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Цýýë 5321611

    ÒÇ XV-014546 14546 Хөõ өíдөð-1 57,345.75         Гîâь-Àëòàé Цýýë 5321611

    ÒÇ XV-013325 13325 Оîðцîã 37,806.68         Дîðíîãîâь, Дó íдãîâь Мàíдàõ, Өëзèéò 5321611

    ÒÇ XV-013988 13988 Бýðõ ãîзãîð 36,315.94         Бó ëãàí Бàÿí-Àãò 5321611

    ÒÇ XV-013991 13991 Ò¿шëýã 69,209.56         Дîðíîãîâь Сàéíшàíд, Сàéíшàíд, Сàéõàíдó ëààí 5321611

    ÒÇ XV-014425 14425 Оюó ò íó ðó ó 14,217.15         Өмíөãîâь Нîмãîí 5321611

    ÒÇ XV-015071 15071 Çàëàà ó ó ë 49,728.84         Çàâõàí Àëдàðõààí, Дөðâөëæèí, Эðдýíýõàéðõàí, Яðó ó5321611

    ÒÇ XV-015130 15130 Хàíàí õîíãèë òîëãîé 5,591.37          Өмíөãîâь Нîмãîí 5321611

    ÒÇ XV-015131 15131 Хàíàí õîíãèë òîëãîé-1 24,369.11         Өмíөãîâь Нîмãîí 5321611

    ÒÇ XV-008020 8020 Òýмýýò òîëãîé 238.76             Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5057035

    ÒÇ XV-008957 8957 Çàðàà òîëãîé 3,893.16          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5057035

    ÒÇ XV-008582 8582 Шàðãà îâîî-1 1,324.49          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5057035

944     ÒÇ Òýí¿¿í áàéãàëь 1 XV-006705 6705 Çàëàà õó дàã-1 407.17             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2582457

945     ÒÇ Òýðã¿¿í зó ó í 1 XV-015568 15568 Иõ òàë 9,987.93          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5301963

946     ÒÇ Òýðã¿¿íсîд ýðдýм 1 XV-010532 10532 Хàâòãàé ó ó ë 2,062.89          Хýíòèé Мөðөí 4184211

947     ÒÇ Òýсî 1 XV-015500 15500 Цàãààí òîëãîé 1,432.25          Дîðíîãîâь Хөâсãөë 2293463

948     ÒÇ Òýсîòðеéд 1 XV-008272 8272 Òîсîíãèéí ãîëûí ýõ 590.54             Çàâõàí Оòãîí 2744333

949     ÒÇ Òýшèãëàíд 1 XV-013655 13655 Сàëõèò 589.71             Бó ëãàí Òýшèã 5494613

    ÒÇ XV-012542 12542 Òàðàãòûí õөíдèé 134.34             Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2848376

    ÒÇ XV-013221 13221 Дýâæèõ 529.73             Дîðíîãîâь Өðãөí 2848376

    ÒÇ XV-013054 13054 Àð ò¿íòãýð 29.12               Дàðõàí-Уó ë Дàðõàí, Хîíãîð 2848376

951     ÒÇ Уãàíîãîëд 1 XV-013419 13419 Шàð îâîî 43,389.90         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5203252

952     ÒÇ Уëààííà÷èí 1 XV-007474 7474 Хàðãàéò-1 1,232.89          Уâс Ò¿ðãýí 2121085

953     ÒÇ Уëààíõýцèéí шàíд 1 XV-014055 14055 Уëààí õýц 406.46             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5427967

954     ÒÇ Умàðдáàÿí 1 XV-007877 7877 Уëààí-¯¿д 4,236.10          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 5511712

955     ÒÇ Умàðдûí ãîâь 1 XV-015526 15526 Хàíàí шèðýýò 5,262.70          Çàâõàí Цàãààíõàéðõàí, Цàãààí÷ó ëó ó ò 5346738

956     ÒÇ Уðàãшëàõãîâь 1 XV-012712 12712 ¯íýýòèéí дýë 2,845.70          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5351324

    ÒÇ XV-013337 13337 Оëдâîð 65.51               Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5119243

    ÒÇ XV-013460 13460 Мîðèí дàâàà-2 215.71             Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5119243

958     ÒÇ Уðдõó òëàã ó ó ë 1 XV-012400 12400 Уðò õó òëàã ó ó ë 628.26             Çàâõàí, Уâс Òýс, Ç¿¿íõàíãàé 5444373

    ÒÇ XV-012241 12241 Шàâàðò 99.62               Сýëýíãý Еðөө 5073642

    ÒÇ XV-014109 14109 Уõàà 1,607.98          С¿õáààòàð Дàðьãàíãà, Оíãîí 5073642

    ÒÇ XV-013147 13147 Өмíөò 524.61             Дîðíîãîâь Өðãөí 5073642

960     ÒÇ Ус-Оð÷èí 1 XV-007089 7089 Өðãөí 2,387.69          Дîðíîãîâь Өðãөí 2657694
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

958     ÒÇ Уðдõó òëàã ó ó ë 1 XV-012400 12400 Уðò õó òëàã ó ó ë 628.26             Çàâõàí, Уâс Òýс, Ç¿¿íõàíãàé 5444373

    ÒÇ XV-012241 12241 Шàâàðò 99.62               Сýëýíãý Еðөө 5073642

    ÒÇ XV-014109 14109 Уõàà 1,607.98          С¿õáààòàð Дàðьãàíãà, Оíãîí 5073642

    ÒÇ XV-013147 13147 Өмíөò 524.61             Дîðíîãîâь Өðãөí 5073642

960     ÒÇ Ус-Оð÷èí 1 XV-007089 7089 Өðãөí 2,387.69          Дîðíîãîâь Өðãөí 2657694

    ÒÇ XV-014414 14414 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 195.32             Хýíòèé Бàÿí-Оâîî 5081335

    ÒÇ XV-015444 15444 Хàð òýýã 3,248.53          Өâөðõàíãàé Бàðó ó íáàÿí 5081335

962     ÒÇ УÒЖ 1 XV-015314 15314 Сýðòýí 1,692.91          Гîâь-Àëòàé Дýëãýð 5231256

963     ÒÇ Уó ëсàðàí 1 XV-004324 4324 Оâîîò õÿð 12,018.48         Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 2678144

964     ÒÇ Уó ëсíîёí 1 XV-009733 9733 Иõ íîёíû ãîë 838.18             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2868687

965     ÒÇ УУНК 1 XV-015190 15190 Бó ÿíòûí àð 1,639.25          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5264162

966     ÒÇ Уõàà÷ó ëó ó ò 1 XV-012150 12150 Ç¿¿í сөдөò 323.39             Өâөðõàíãàé Бàò-Өëзèé 2783762

967     ÒÇ Уýëò-Экспëîðýéшí 1 XV-012703 12703 Бîð òîëãîé 11,906.85         Дîðíîд Чîéáàëсàí 5514983

968     ÒÇ Уÿíõàéðõàí 1 XV-014005 14005 Нîмãîí 38.55               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2542838

969     ÒÇ ¯éëс кîíсòðàкшí 1 XV-015202 15202 Лàмûí õèéд 25.06               Оðõîí Бàÿí-Өíдөð 2725711

970     ÒÇ ¯ëýмæ îðãèë 1 XV-015540 15540 Оðõîíòó ó ë-1 135.91             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5306876

971     ÒÇ ¯íýãдèéí õ¿ðýí 1 XV-008739 8739 ¯íýãдèéí õ¿ðýí òîëãîд 2,156.70          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5440351

972     ÒÇ ¯íýíæàðãàëàí 1 XV-012969 12969 Хîëáîî цàãààí ó ó ë 12,351.25         Дó íдãîâь Өëзèéò 5103827

    ÒÇ XV-014496 14496 Х¿íõýýëò 3,118.24          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò, Òîíõèë 5075351

    ÒÇ XV-014899 14899 Шàíд 2,642.67          Дîðíîãîâь Өðãөí, Сàéíшàíд 5075351

    ÒÇ XV-015181 15181 Хó æèðò 816.69             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5019222

    ÒÇ XV-015182 15182 Хó æèðò 164.03             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5019222

    ÒÇ XV-009035 9035 Àð Өâãөíò 7,129.84          Òөâ Сýðãýëýí 2766868

    ÒÇ XV-012206 12206 Х¿ðзýò-1 70.15               Òөâ Сýðãýëýí 2766868

    ÒÇ XV-012205 12205 Өâãөíò-2 344.75             Òөâ Сýðãýëýí 2766868

976     ÒÇ Фàíдеðáîëò 1 XV-014730 14730 Хîâд-1 2,283.01          Хîâд Хîâд 5451876

977     ÒÇ Фàðãîкî 1 XV-015501 15501 Х¿ðýí цàâ 6,641.99          Дó íдãîâь Өëзèéò 5045584

    ÒÇ XV-015258 15258 Дîâцîã õó дàã 56,098.61         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5463718

    ÒÇ XV-015529 15529 Нîãîîí òàë 13,664.08         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5463718

    ÒÇ XV-015530 15530 Бó ÿíò Уó ë 20,019.19         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5463718

    ÒÇ XV-016714 16714 Бîð òîëãîд 131,245.67       Өмíөãîâь Мàíëàé 5463718

    ÒÇ XV-015128 15128 С¿¿æ ó ó ë 1,767.90          Өмíөãîâь Хàíáîãд 5258014

    ÒÇ XV-015127 15127 Шîâîíãèéí õÿð 1,935.67          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5258014

    ÒÇ XV-010910 10910 Оëãîé цàãààí 15,218.90         Гîâь-Àëòàé Шàðãà 2707578

    ÒÇ XV-011346 11346 Нàðèéí õýðс ó ó ë 1,557.58          Дîðíîãîâь Хөâсãөë 2707578

981     ÒÇ Фðèéã¿¿д ýðèí 1 XV-005635 5635 Өíдөð æàâõëàí 12,306.13         Дîðíîãîâь Сàéíшàíд, Сàéõàíдó ëààí 5298679

982     ÒÇ Фðèéзеð 1 XV-013677 13677 Çó ó í мîд 24.55               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2746565

983     ÒÇ Ф¿æèáèк 1 XV-013830 13830 Уðд òàë 307.07             Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5154766

    ÒÇ XV-014677 14677 Ю¿д¿ãèéí ãîë 5,250.70          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5196183

    ÒÇ XV-013930 13930 Мàíдàë 473.82             Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5196183

985     ÒÇ Хààдûí ýðдýíýс 1 XV-014927 14927 Бàãà õөõ цàâ 8,106.71          Дó íдãîâь Өëзèéò 5220378

986     ÒÇ Хààíãàðдè 1 XV-006103 6103 Çàмûí áó ëàã 437.91             Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2546434

    ÒÇ XV-013745 13745 Хàéðãàò 82.12               Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5062845

    ÒÇ XV-013771 13771 Өíдөð íó òàã 1,053.28          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5062845

    ÒÇ XV-013372 13372 Жîíшò òîëãîé 472.37             Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5062845

    ÒÇ XV-013491 13491 Хөõ дýë-1 83.34               Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5062845

988     ÒÇ Хààíòàëсò 1 XV-013928 13928 Уëààí õó æèðòûí áýë 136.35             Хөâсãөë Ò¿íýë 4124685

989     ÒÇ Хàâсãàéòíó ó ð 1 XV-014394 14394 Эðãèéí ó сíû õó дàã 27,890.40         Өмíөãîâь Хàíõîíãîð, Цîãòцýцèé 5224349

990     ÒÇ Хàâцãàéòðесîðсèз 1 XV-011845 11845 Хàâцãàéò 11,805.31         С¿õáààòàð Мөíõõààí 5210259

991     ÒÇ Хàâ÷ó ó ëýíд мîíãîëèà 1 XV-008835 8835 Хàâ÷ó ó 7,136.36          Сýëýíãý, Òөâ Бàÿíãîë, Жàðãàëàíò, С¿мáýð 5296307

992     ÒÇ Хàдàò өíдðèéí өãөөæ 1 XV-014092 14092 Мàéõàí цàõèð 159.11             Бàÿíõîíãîð Өëзèéò 3856259

    ÒÇ XV-014430 14430 Лó ãèéí òîëãîé 5,468.27          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5442265

    ÒÇ XV-015083 15083 Нîãîîí òîëãîé 1,786.08          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5442265

    ÒÇ XV-015143 15143 Òîõîм 545.15             Өмíөãîâь Хàíõîíãîð 5442265

994     ÒÇ Хàéðõàíòðеéд 1 XV-010758 10758 Бàÿí ó ó ë 79.31               Хýíòèé Дàðõàí 2043483

    ÒÇ XV-005498 5498 Цàõèð 698.42             Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 2883082

    ÒÇ XV-012320 12320 Бàãà áó ó ðàë-2 850.23             Çàâõàí Дөðâөëæèí 2883082

    ÒÇ XV-013855 13855 Хàðàà ó ó ë 3,293.65          Çàâõàí Дөðâөëæèí 2883082

    ÒÇ XV-012921 12921 Оâãîð õàð ó ó ë-1 8,721.46          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 2883082

996     ÒÇ Хàмàãмîíãîë ðесó ðс 1 XV-010822 10822 Бààцàãààí 4,252.54          Бàÿíõîíãîð Бààцàãààí, Бó ó цàãààí 5385555

997     ÒÇ Хàмòûí ýõ áó ëàã 1 XV-016892 16892 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 1,125.12          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5485932

998
    ÒÇ

Хàíà ãîëд ýíд æýм 

мîíãîëèà
1

XV-007472 7472 Хөõ òîëãîé 4,707.18          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2847558

999     ÒÇ Хàíàíсó âàðãà 1 XV-015492 15492 Жîíшò áó ëàã 733.21             Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 2626888

1000     ÒÇ Хàí-Àсó ð 1 XV-014399 14399 Х¿ðýí òîëãîé 1,483.80          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5232392

    ÒÇ XV-009007 9007 Гàëшàð-1 5,323.40          Хýíòèé Бàÿíõó òàã 2715694

    ÒÇ XV-009015 9015 ¯íýãò-1 4,010.15          Хýíòèé Бàÿíõó òàã 2715694

    ÒÇ XV-008678 8678 Цàãààí÷ó ëó ó ò 2,751.84          С¿õáààòàð, Хýíòèé Мөíõõààí, Ò¿мýíцîãò, Бàÿí-Оâîî 2715694

    ÒÇ XV-004326 4326 Цàéõàð õó дàã 90,772.55         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíõîíãîð, Цîãòцýцèé 2887134

    ÒÇ XV-014768 14768 Òýýã 7,860.74          Өмíөãîâь Нîмãîí 5240964

    ÒÇ XV-014769 14769 Дөõөм 4,558.83          Өмíөãîâь Нîмãîí 5240964

    ÒÇ XV-014767 14767 Бàÿí 12,182.07         Өмíөãîâь Нîмãîí 5240964

    ÒÇ XV-014571 14571 Хàð òîëãîé-3 44,444.24         Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5256623

    ÒÇ XV-014572 14572 Àëòàíòîëãîé 17,975.41         Дó íдãîâь Хó ëд 5256623

    ÒÇ XV-014573 14573 Хàð òîëãîé-2 1,672.23          Дó íдãîâь Àдààцàã, Лó ó с, Сàéíцàãààí 5256623

    ÒÇ XV-014574 14574 Хàð òîëãîé 7,314.25          Дó íдãîâь Лó ó с 5256623

1004     ÒÇ Хàíãèõ¿дýð 1 XV-013960 13960 Àãàð ó ó ë 2,728.22          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5244269

1005     ÒÇ Хàíдãàéòãîë 1 XV-014491 14491 Бàÿíãîëûí ýõ õөíдèé 6,092.45          Сýëýíãý Еðөө 2059681

1006     ÒÇ Хàííèáèé 1 XV-011485 11485 Хàð òîëãîé 2,528.70          Òөâ Àðõó сò, Эðдýíý 5117992

1007     ÒÇ Хàíõàíãàмæ 1 XV-015443 15443 Цàõèðûí æàс 5,221.38          Дó íдãîâь Дýëãýðцîãò, Дýðýí 2867796

    ÒÇ XV-015339 15339 Бàÿí мөíõ òîëãîé 853.60             Хýíòèé Мөðөí, Хýðëýí 5325412

    ÒÇ XV-015256 15256 Уíàãàí ó õàà 2,880.34          Хýíòèé Бàÿíõó òàã 5325412

1009     ÒÇ Хàíшàíд 1 XV-009846 9846 Бàò 81.39               Дîðíîãîâь Өðãөí 2798921

    ÒÇ XV-005440 5440 Дîæèð 300.96             Хýíòèé Бàÿí-Оâîî 2618176

    ÒÇ XV-016820 16820 Дîæèð 237.10             Хýíòèé Бàÿí-Оâîî 2618176

1011     ÒÇ Хàíûí мàòеðèàë 1 XV-014804 14804 Нàéðàмдàë-3 54.49               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2091291

1012     ÒÇ Хàð мөðөí Мîíãîë 1 XV-009463 9463 Бîð òîëãîé 2,829.39          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 2746239

1013     ÒÇ Хàðàíãàс¿мáýð 1 XV-014568 14568 С¿мáýð 6,467.48          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5412374

    ÒÇ XV-011338 11338 Хîíãîðûí íó ðó ó 21,752.34         Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Хîíãîð, Еðөө 5413877

    ÒÇ XV-011334 11334 Дàðцàãò îâîî 23,441.41         Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Хîíãîð, Еðөө 5413877

    ÒÇ XV-011335 11335 Иõ îâîîò 2,073.76          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5413877

    ÒÇ XV-011336 11336 Өëөíò 3,044.53          Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Хîíãîð, Еðөө 5413877

    ÒÇ XV-011337 11337 Цàãààí áèë÷èð 7,094.96          Сýëýíãý Еðөө 5413877

1015     ÒÇ Хàðàíãàшàâдàë 1 XV-014198 14198 Шàâдàë 6,620.03          С¿õáààòàð С¿õáààòàð, Хàëзàí 5412382

1016     ÒÇ Хàðàíãà-Эðдýíýс 1 XV-013867 13867 Хөíдëөí 2,564.49          Хýíòèé Бàÿí-Àдðàã, Дàдàë 5412404

1017     ÒÇ Хàðàõèð¿ãý 1 XV-015545 15545 Шàíд 594.00             Сýëýíãý Сàéõàí 5200032

1018     ÒÇ Хàðâесòдесеðò 1 XV-014746 14746 Өëзèéò 9,976.31          Дîðíîд Бàÿíò¿мýí, Чîéáàëсàí 5467748

1019     ÒÇ Хàðãàíà-Àсãàò 1 XV-014958 14958 Иõõýò 1,734.99          Дîðíîãîâь Иõ õýò 5151546

1020     ÒÇ Хàðõîðó м с¿ëд 1 XV-013124 13124 Иõ áó ëàã 785.60             Òөâ Бàÿí 3551075

1021     ÒÇ Хàсдàâàà 1 XV-013075 13075 Жàðãàëàíò ó ó ë 50.44               Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5116767

1022     ÒÇ Хàш-Àðàë 1 XV-015233 15233 Гàíц îâîî 16,536.96         Дîðíîãîâь Дýëãýðýõ 5248272

    ÒÇ XV-010958 10958 Нîмãîí ó ëààí îâîî 87,039.27         Дó íдãîâь Àдààцàã, Эðдýíýдàëàé 5503809

    ÒÇ XV-010960 10960 ¯íýãò ó ó ë 13,097.89         Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 5503809

1024     ÒÇ ХБУ 1 XV-014651 14651 Хàð өíдөð 12,096.70         Хýíòèé Дàðõàí 2781816

1024     ÒÇ Хеëèîсãîëд 1 XV-010763 10763 Бàÿíãîëûí дîîд õýсýã 722.97             Уâс Ç¿¿íõàíãàé 5068517

1024     ÒÇ Хеðà-Иíâесòмеíò 1 XV-013422 13422 Гèш¿¿í-2 29.55               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2787687

1024     ÒÇ Хèшèã-Оðãèëó ó í 1 XV-010515 10515 Өëөíò 451.30             Сýëýíãý Еðөө 5029066

1024     ÒÇ Хîæó ó ëûí ýõ 1 XV-013744 13744 Цàãààí сàëàà 21,722.08         Бàÿí-Өëãèé Бó ÿíò, Òîëáî 5132576

    ÒÇ XV-010484 10484 Сàëõèòûí àм 2,483.06          Бàÿíõîíãîð Бó ó цàãààí, Х¿ðýýмàðàë 5297052

    ÒÇ XV-014177 14177 Сàëõèòûí àм-1 75,635.91         Бàÿíõîíãîð Бó ó цàãààí, Х¿ðýýмàðàë 5297052

1025     ÒÇ Хîíã÷àíãëè 1 XV-013047 13047 Мàíдàë 83.27               Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5352959

    ÒÇ XV-015587 15587 Шàð ó ó ë 3,204.98          Уâс Хÿðãàс 5364884

    ÒÇ XV-015613 15613 Шàð ó ó ë 1,667.82          Уâс Хÿðãàс 5364884

2

2

5

2

2

2

2

2

2

4

3

4

4

3

4

3

2

2

2

3

4

¯íýò-Эðдýíý973

¯РÀ974

¯¿ðòãîó ëд975

Уðòõîшó ó959

Уòààòáîëîð961

Фýскî984

Хààííó òàã987

Хàдàòãîëдеí993

Фèðсòðесó ðс978

Фîксмàéíèíã979

Фîðс кîíсòðàкшí980

Хàíãèпðîспекòèíã1003

Хàíõýíòèéí õ¿дýð1008

Хàíшàшèð1010

Хàé÷èéí áó ëàã 

ýкспëîðýéшí
995

Хàíáîãд ýкспëîðýéшí1001

Хàíãàéëýíд1002

Хîðèкàâàмеòàëë1026

Хàðàíãàõ¿дýð1014

Хàÿãèéí ãîâь1023

Хîíãîðõàíãàé ýðдýíýс1024



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 
 

186  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-013936 13936 Бýðõ ó ó ë 1,594.16          Дàðõàí-Уó ë, Сýëýíãý Шàðûíãîë, Бàÿíãîë 5157145

    ÒÇ XV-015415 15415 Дó íãèéí îâîî 16,192.09         Бàÿíõîíãîð Бààцàãààí 5157145

    ÒÇ XV-015421 15421 Òó ó ëûí áàðó ó í дýíæ 254.68             Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5157145

1028     ÒÇ Хîс-Оð÷ëîí 1 XV-015534 15534 Иë õó дàã 55,912.12         Дîðíîãîâь Сàéõàíдó ëààí 5276233

1029     ÒÇ Хîсõàòàд 1 XV-012795 12795 Дîâ 1,342.39          Çàâõàí Яðó ó 5294126

    ÒÇ XV-014908 14908 Сîâîã 11,765.91         Уâс Бөõмөðөí, Хîâд 2662647

    ÒÇ XV-014990 14990 Шàíд 78.88               Уâс Бөõмөðөí 2662647

    ÒÇ XV-014979 14979 Дýðсò 204.97             Уâс Бөõмөðөí 2662647

    ÒÇ XV-013582 13582 Рàшààíò 96.09               Дîðíîд Бàÿíдó í 2763788

    ÒÇ XV-014064 14064 Òó ó ëûí дýíæ 316.67             Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2763788

1032     ÒÇ Хîш-Эðýã 1 XV-014489 14489 Хàð áó ó ðûí òàë 139.88             Уâс Сàãèë 5031206

1033
    ÒÇ

Хөõ òýíãýð èíòеðíýшíë 1
XV-014603 14603 Бèëýãò ó ó ë 2,340.78          Дó íдãîâь Эðдýíýдàëàé 2114232

    ÒÇ XV-010183 10183 Оâîîò 355.99             Хýíòèé Дàðõàí 2843234

    ÒÇ XV-012625 12625 Бîð òîëãîé 557.68             Хýíòèé Дàðõàí 2843234

1035     ÒÇ Хөõдýë-Иíâесò 1 XV-006653 6653 Хàð сýðâýí 1,515.57          Дîðíîд Мàòàд 2549832

1036     ÒÇ Хөõөмдөã ó ó ë 1 XV-007018 7018 Бөөíèé ÷ó ëó ó í í¿¿ðс 1,702.49          Хýíòèé Хýðëýí 5157277

1037     ÒÇ Хөõõàðõèðàà 1 XV-013536 13536 Хàð 1,032.89          Өмíөãîâь Нîмãîí 5157153

1038     ÒÇ Хөõõó шò 1 XV-014855 14855 Цó âðàà 5,905.69          Бàÿíõîíãîð Гó ðâàíáó ëàã 5282128

1039     ÒÇ Хөшèã-Уó ë 1 XV-014864 14864 Çó ðàé 43.27               Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5300894

    ÒÇ XV-015430 15430 Нàðèéí õýðýс ó ó ë-1 4,590.39          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã, Хөâсãөë 5232538

    ÒÇ XV-015520 15520 Сîíãèíîò ó ó ë 5,715.28          Àðõàíãàé Цàõèð 5232538

1041
    ÒÇ

Хó àсýííàíюàíюó шезе

ðеí
1

XV-012600 12600 Хàð сýðâýãýí 50,022.21         Өмíөãîâь Нîёí 5215889

1042     ÒÇ Хó àфýíãðó íдà 1 XV-012506 12506 Бàÿí 4,346.81          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 5153409

1043     ÒÇ Хó âьáèëýãò 1 XV-008718 8718 Сàëõèò-2 3,055.25          Дîðíîд Чîéáàëсàí 5180244

1044     ÒÇ Хó éдýмàéíèíã 1 XV-012437 12437 Өâөðцàãààí-2 4,161.54          Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5361982

1045     ÒÇ Хó ëд àéðîí 1 XV-015553 15553 Уãòààë 1,548.32          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5351308

1046     ÒÇ Хó ëдмàéíèíã ãðó пп 1 XV-016663 16663 Өíөõөõ 5,530.45          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5215129

1047     ÒÇ Хó ëд-Оëз 1 XV-008425 8425 Шèðýý ó ó ë 389.23             Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5101174

1048     ÒÇ Хó ëдцемеíò 1 XV-012897 12897 Хýц òîëãîé 3,936.80          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5488605

    ÒÇ XV-008460 8460 Жàâõëàíò 4,735.25          Òөâ Жàðãàëàíò, С¿мáýð 5009138

    ÒÇ XV-011033 11033 Жàðãàëàíò 1,933.78          Òөâ Жàðãàëàíò 5009138

    ÒÇ XV-012904 12904 Жàðãàëàíò 8,347.48          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гó ðâàíсàéõàí 5009138

    ÒÇ XV-016692 16692 Нîðîâ 3,927.20          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5009138

1050     ÒÇ Хó ëæ-Оðд 1 XV-013981 13981 Оюó ò òîëãîé 3,202.20          Бàÿí-Өëãèé Уëààíõó с 5165083

    ÒÇ XV-014843 14843 Хó ë мîðьò-1 309.35             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5353246

    ÒÇ XV-007337 7337 Уëààí òîëãîé 1,658.14          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5353246

    ÒÇ XV-010312 10312 Бàÿí Хàð-Уó ë 1,573.13          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5353246

    ÒÇ XV-007334 7334 Хó ë мîðьò 989.90             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5353246

    ÒÇ XV-015214 15214 Хó ëь мîðьò 494.93             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5353246

    ÒÇ XV-014061 14061 Ò¿шëýã 4,346.80          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5242916

    ÒÇ XV-013370 13370 Бîð òîëãîé 2,867.60          Өмíөãîâь Нîмãîí, Х¿ðмýí 5242916

    ÒÇ XV-013371 13371 Хàð îâîî 6,773.25          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5242916

    ÒÇ XV-014437 14437 Хàшààòûí òîëãîд 2,829.91          Хýíòèé Гàëшàð 5242916

    ÒÇ XV-014487 14487 Хó æèðòûí àдàã 227.59             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2019086

    ÒÇ XV-014488 14488 Цàãààí ãîзãîð 1,558.00          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2019086

    ÒÇ XV-013636 13636 Оâîîò 9,342.59          Хөâсãөë Цýцýðëýã 5104424

    ÒÇ XV-014636 14636 Цàõèó ðò 3,642.81          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5104424

    ÒÇ XV-014637 14637 Хó ðèмò-1 19,859.04         Хөâсãөë Цàãààí-Уó ë, Цýцýðëýã 5104424

    ÒÇ XV-014280 14280 Хөòөë 272.02             Сýëýíãý Оðõîí 5104424

    ÒÇ XV-014499 14499 Хàðãó éò 17,004.99         Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ, Òөмөðáó ëàã 5104424

    ÒÇ XV-014510 14510 Хó ðèмò-1 21,750.25         Хөâсãөë Цàãààí-Уó ë, Цýцýðëýã 5104424

    ÒÇ XV-014973 14973 Нó ðàмò 851.51             Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5104424

1055     ÒÇ Хó ðцõàðцàãà 1 XV-012492 12492 Дýë ó ó ë 17,723.53         Хөâсãөë Цàãààí-Уó ë 5182077

1056     ÒÇ Хó смîд 1 XV-012576 12576 Хó с мîд 248.26             Сýëýíãý Ò¿шèã 2577895

1057     ÒÇ Хó ó ÷èí-Àíдó ó д 1 XV-014505 14505 Хөөò 65.33               Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 2668505

1058     ÒÇ Х¿дðýíò 1 XV-011471 11471 Хîíãîð-3 24.93               Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2732521

1059     ÒÇ Х¿дýð-Оðд 1 XV-015350 15350 Бîð òîëãîé 3,433.48          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5320151

1060     ÒÇ Х¿мýí-Иíâесò 1 XV-005409 5409 Б¿с îâîî 3,217.20          Хýíòèé Мөðөí 5452929

1061     ÒÇ Х¿íí¿сòèéë 1 XV-015388 15388 Хó сòàé 84.73               Сýëýíãý Еðөө 5378834

1062     ÒÇ Х¿ðзýò 1 XV-008542 8542 Цàõèðûí õîîëîé 4,701.55          Өâөðõàíãàé Бàÿí-Өíдөð, Б¿ðд 2573245

    ÒÇ XV-009908 9908 Мàëь 419.61             Хýíòèé Бàòíîðîâ 2697734

    ÒÇ XV-012620 12620 Нîãîîí õөíдèé 84.72               Хýíòèé Бàòíîðîâ 2697734

    ÒÇ XV-012586 12586 Бàÿíõààí 309.73             Хýíòèé Бàòíîðîâ , Хýðëýí 2697734

    ÒÇ XV-012827 12827 Хàéðõàí 741.20             Хýíòèé Нîðîâëèí 2697734

1064     ÒÇ Х¿сëèéí ãÿëáàà 1 XV-013005 13005 Шîõîéò-2 4,488.12          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5126754

    ÒÇ XV-014252 14252 Çàõцàãèéí àм 1,135.95          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2872722

    ÒÇ XV-014258 14258 Òó ó ëûí з¿¿í дýíæ 2,174.20          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2872722

    ÒÇ XV-014930 14930 Мàéõàíò 16,687.42         Өмíөãîâь Хàíáîãд 2872722

    ÒÇ XV-012737 12737 Уðò-2 6,122.46          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5279291

    ÒÇ XV-014649 14649 Цàãààí ãîë 3,401.14          Гîâь-Àëòàé Хàëèó í, Цýýë 5279291

    ÒÇ XV-014648 14648 Хөөò 18,620.57         С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5279291

    ÒÇ XV-015096 15096 Хîéд õîòãîð 3,563.83          Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5285631

    ÒÇ XV-015097 15097 Мàíëàé-5 32,596.97         Өмíөãîâь Мàíëàé, Хàíáîãд 5285631

    ÒÇ XV-015257 15257 Жàðàí 500.30             Өмíөãîâь Сýâðýé 5285631

1068     ÒÇ Хýéâ¿¿д мîíãîëèà 1 XV-015204 15204 Бó ðãàсòàéí шèâýý 3,667.53          Уâс Òàðèàëàí 5482321

1069     ÒÇ Хýмæýýëшã¿é-Од 1 XV-015335 15335 Өëзèéò 2,206.81          Хýíòèé Хýðëýí 5387787

    ÒÇ XV-013345 13345 Дàðьò 2,252.89          Уâс Хîâд 5090822

    ÒÇ XV-013101 13101 Хî òîëãîé 2,608.57          Бàÿí-Өëãèé Àëòàíцөãц 5090822

    ÒÇ XV-015427 15427 Дýë õàð 7,627.57          Уâс Çàâõàí, Нàðàíáó ëàã 5090822

1071

    ÒÇ

Хýíòèé àéмàã дàõь 

Ш¿¿õèéí Шèéдâýð 

Бèеë¿¿ëýõ Àëáà

1

XV-012830 12830 Сîíдó ó ëò 150.17             Хýíòèé Бàÿíõó òàã 9073389

    ÒÇ XV-013405 13405 Хîéд õîíãîð 2,153.43          Дîðíîãîâь Àéðàã, Дàëàíæàðãàëàí 5476453

    ÒÇ XV-015340 15340 Бó ðæãàð-Х¿ðýí 2,332.31          Дîðíîãîâь Àéðàã 5476453

1073     ÒÇ Цàâдàí-èмпекс 1 XV-013425 13425 Цàâдàí-1 96.86               Уâс Ç¿¿íõàíãàé 2609533

1074     ÒÇ Цàãààí àëòàí ã¿¿ð 1 XV-014713 14713 Мàéõàí ó ëààí ó ó ë-3 31,633.23         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5220599

1075
    ÒÇ

Цàãààí ÷ó ëó ó ò ýëëîéс 1
XV-006747 6747 Цàãààí÷ó ëó ó ò 965.41             Хýíòèé Өмíөдýëãýð, Хýðëýí 5413702

    ÒÇ XV-005264 5264 Өâөëæөө ó ó ë 7,559.25          Өмíөãîâь Нîёí 5352827

    ÒÇ XV-014522 14522 Цàãààí ó ó ë 3,673.82          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5352827

    ÒÇ XV-013780 13780 Бàðó ó í íîёí ó ó ë-1 25,348.07         Өмíөãîâь Нîёí 5352827

1077     ÒÇ Цàãààíшîõîé 1 XV-015295 15295 Бàëèм 10,948.44         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5325234

1078     ÒÇ Цàãèéíõ¿÷ 1 XV-015411 15411 Гèш¿¿í òó ó ë 59.12               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 5214246

    ÒÇ XV-009766 9766 Òөмөðòèéí îâîî-2 634.06             С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2548747

    ÒÇ XV-013733 13733 Цîãò òîëãîé 10,838.00         С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2548747

    ÒÇ XV-011177 11177 Ç¿¿í цàãààí õîшó ó 1,736.64          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5179394

    ÒÇ XV-011947 11947 Оðõîíòó ó ë 3,733.41          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5179394

1081     ÒÇ Цàíòûí æèм 1 XV-008501 8501 Хàðààòûí îâîî 6,708.61          Òөâ Бàÿí 2291142

1082     ÒÇ Цàíòûí õàÿà 1 XV-015472 15472 Дýëãýð 2,798.11          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 2316013

1083     ÒÇ Цàсòõàíãàé 1 XV-015013 15013 Хàëзàí 3,899.47          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5249112

    ÒÇ XV-012082 12082 Цýíõýð ãîë 2,156.18          Хýíòèé Дàðõàí 5068053

    ÒÇ XV-014193 14193 Мàéõàí 511.99             Хýíòèé Дàðõàí 5068053

    ÒÇ XV-014235 14235 Бàðó ó í 371.00             Хýíòèé Дàðõàí 5068053

    ÒÇ XV-013901 13901 Бàðãèëòûí îâîî 1,283.75          Хýíòèé Дàðõàí 5068053

    ÒÇ XV-015129 15129 Б¿¿âýé 56.75               Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2737221

    ÒÇ XV-015188 15188 Б¿¿âýéò-1 170.24             Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 2737221

1086
    ÒÇ

Цеíòðàë ýшèà мàéíèíã 1
XV-005372 5372 Уëààí ÷ó ëó ó íû íó ðó ó 14,744.19         Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 5005094

    ÒÇ XV-014139 14139 Эíдýã ó ëààí 135.39             Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 2600161

    ÒÇ XV-014140 14140 Гàшó ó íû òàë 59.03               Òөâ , Уëààíáààòàð Бàÿí, Бàãàõàíãàé 2600161

1088     ÒÇ Цîãò-Оíîí 1 XV-014257 14257 Уðòûí дýíæ 539.09             Òөâ Сýðãýëýí 2097109

1089     ÒÇ Цîíëó í 1 XV-015567 15567 Оðõîí 830.71             Сýëýíãý Оðõîí 5295564

    ÒÇ XV-010856 10856 Сàëõèòàé 132.49             Òөâ Сýðãýëýí 2587025

    ÒÇ XV-012028 12028 Нàëãàðûí дýýд àм 610.25             Òөâ Сýðãýëýí 2587025

    ÒÇ XV-012168 12168 Өëèéí õөòөë 1,348.44          Òөâ Сýðãýëýí 2587025

1091     ÒÇ Цýëм¿¿íõàíãàé 1 XV-014409 14409 Нîёí 30,750.62         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5238366

    ÒÇ XV-011974 11974 Òàâàí òîëãîé 9,717.58          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5062888

    ÒÇ XV-012336 12336 Хó æõààí 85.45               Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5062888

1093     ÒÇ Цýíãàзàð 1 XV-011068 11068 Дөðâөëæèí 736.04             Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5086353

1094     ÒÇ Цýíãýãáàÿсàõ 1 XV-014262 14262 Шàâàðò 32.94               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5172543

1095     ÒÇ Цýíòðâèëë 1 XV-015591 15591 Оâîîò 12,657.72         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5241774

1096     ÒÇ Цýíõýðáó éð 1 XV-009907 9907 Өðмөãòýé 748.49             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5108314

    ÒÇ XV-013069 13069 Өãөөмөð 2,931.96          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5101573

    ÒÇ XV-013070 13070 Өãөөмөð-1 83.33               Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5101573

1098     ÒÇ Цýðýíáàдàм 1 XV-013964 13964 Дýëãýðýõ 5,567.70          Уâс Хÿðãàс 5166667

    ÒÇ XV-009855 9855 Цàéдàм íó ó ðûí дýíæ 1,782.74          Òөâ Бàÿí 5110742

    ÒÇ XV-013200 13200 Ç¿¿í цàéдàм 24,118.76         Òөâ Àðõó сò, Бàÿí, Бàÿíдýëãýð, Бàÿíæàðãàëàí 5110742

    ÒÇ XV-013050 13050 Ç¿¿í цàéдàм-2 4,225.10          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5110742
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-010856 10856 Сàëõèòàé 132.49             Òөâ Сýðãýëýí 2587025

    ÒÇ XV-012028 12028 Нàëãàðûí дýýд àм 610.25             Òөâ Сýðãýëýí 2587025

    ÒÇ XV-012168 12168 Өëèéí õөòөë 1,348.44          Òөâ Сýðãýëýí 2587025

1091     ÒÇ Цýëм¿¿íõàíãàé 1 XV-014409 14409 Нîёí 30,750.62         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5238366

    ÒÇ XV-011974 11974 Òàâàí òîëãîé 9,717.58          С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð 5062888

    ÒÇ XV-012336 12336 Хó æõààí 85.45               Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5062888

1093     ÒÇ Цýíãàзàð 1 XV-011068 11068 Дөðâөëæèí 736.04             Гîâь-Àëòàé Òàéшèð 5086353

1094     ÒÇ Цýíãýãáàÿсàõ 1 XV-014262 14262 Шàâàðò 32.94               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 5172543

1095     ÒÇ Цýíòðâèëë 1 XV-015591 15591 Оâîîò 12,657.72         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5241774

1096     ÒÇ Цýíõýðáó éð 1 XV-009907 9907 Өðмөãòýé 748.49             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5108314

    ÒÇ XV-013069 13069 Өãөөмөð 2,931.96          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5101573

    ÒÇ XV-013070 13070 Өãөөмөð-1 83.33               Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5101573

1098     ÒÇ Цýðýíáàдàм 1 XV-013964 13964 Дýëãýðýõ 5,567.70          Уâс Хÿðãàс 5166667

    ÒÇ XV-009855 9855 Цàéдàм íó ó ðûí дýíæ 1,782.74          Òөâ Бàÿí 5110742

    ÒÇ XV-013200 13200 Ç¿¿í цàéдàм 24,118.76         Òөâ Àðõó сò, Бàÿí, Бàÿíдýëãýð, Бàÿíæàðãàëàí 5110742

    ÒÇ XV-013050 13050 Ç¿¿í цàéдàм-2 4,225.10          Òөâ Бàÿíæàðãàëàí 5110742

    ÒÇ XV-007403 7403 Иõ дàëàé 9,564.11          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë 5482046

    ÒÇ XV-007155 7155 Ç¿¿í ãîë òîëãîé-Эðдýíýò 7,849.37          Хýíòèé Гàëшàð 5482046

    ÒÇ XV-008653 8653 Цàéдàм 79.16               Òөâ Бàÿí 5482046

    ÒÇ XV-008654 8654 Цàéдàм-1 9,800.89          Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5482046

    ÒÇ XV-015146 15146 Дàãàé-2 3,412.84          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë, Дàшáàëáàð 5482046

    ÒÇ XV-014834 14834 Дàãàé 3,233.17          Дîðíîд Гó ðâàíзàãàë 5482046

    ÒÇ XV-014835 14835 Дàãàé-1 3,058.20          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5482046

1101     ÒÇ Чàíдãàíàкîó ë 1 XV-011654 11654 Хàâòãàé ó ó ë 9,968.26          Хýíòèé Жàðãàëòõààí, Мөðөí 5183308

1102     ÒÇ Чàíдмàíь òàë 1 XV-015542 15542 Àâдàð õàðààò 2,744.24          Дîðíîд Чîéáàëсàí 2011328

1103     ÒÇ Чèë÷èããîë 1 XV-012816 12816 Чèë÷èãèéí ãîë 250.14             Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5421691

    ÒÇ XV-005820 5820 Гàшó ó  òîëãîé 2,450.10          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5133726

    ÒÇ XV-013638 13638 Шèâýðòèéí ðàшààí-2 3,481.62          Àðõàíãàé Бàòцýíãýë 5133726

    ÒÇ XV-014123 14123 Хàð òîëãîé 21,709.76         Өмíөãîâь Нîёí 5133726

    ÒÇ XV-014232 14232 Сàéðûí õөíдèé 5,459.86          Àðõàíãàé Хàéðõàí 5133726

    ÒÇ XV-014446 14446 Хó ëæèéí ãîë 9,440.01          Àðõàíãàé, Бó ëãàí Хàéðõàí, Сàéõàí 5133726

    ÒÇ XV-014975 14975 Бàÿí-1 908.83             Бó ëãàí Оðõîí 5133726

1105
    ÒÇ

Чèíãèсèéí õàðш 

цîãцîëáîð
1

XV-012250 12250 Çó ðàмòàéí íó ðó ó -1 7,536.72          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5020115

1106
    ÒÇ

Чèíãèсмèíеðàë 

деâеëîпмеíò
1

XV-014551 14551 Х¿íã¿éí íó ðó ó 15,768.52         Бàÿí-Өëãèé Бó ãàò, Òîëáî 5460581

1107     ÒÇ Чèíãèс-Уó ë 1 XV-014671 14671 Нàëó ó 4.84                Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2782065

1108     ÒÇ Чèíòөãс 1 XV-010335 10335 Àсãàòûí дàðõàд 4,843.62          Өâөðõàíãàé Ç¿¿íáàÿí-Уëààí, Уÿíãà 2816687

1109     ÒÇ Чèí-Удàм 1 XV-013705 13705 Сàéõàí ýëс 43.61               Сýëýíãý Сàéõàí 2819945

1110     ÒÇ Чèíõàш 1 XV-005007 5007 Ç¿¿í òîéðîм 4,772.94          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5374367

1111     ÒÇ Чèõó à î÷ 1 XV-014450 14450 Нîёí ó ó ë-2 9,304.45          Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé 5347831

    ÒÇ XV-015137 15137 Хàâцàë ó ó ë 4,075.58          Өмíөãîâь Нîмãîí 5248248

    ÒÇ XV-015203 15203 Дîâцîã õó дàã 6,349.91          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5248248

1113     ÒÇ Чó ëó ó íцàã 1 XV-013719 13719 Сàíò 3,949.11          Çàâõàí Сàíòмàðãàц 5469821

    ÒÇ XV-004167 4167 Òýëòèéí ãîë 1,787.25          Сýëýíãý Сàíò, Хó шààò 2693593

    ÒÇ XV-015341 15341 Òýëò 1,292.42          Сýëýíãý Сàíò 2693593

1115     ÒÇ Чó ëó ó ò-Иíòеðíýшíë 1 XV-014270 14270 Жîíш òîëãîé 563.49             Òөâ Бàÿíдýëãýð 2800497

1116     ÒÇ Чó ííîðîâ 1 XV-014444 14444 Дөðâөëæèí 99.26               Дîðíîãîâь, Хýíòèé Дàëàíæàðãàëàí, Дàðõàí 5076978

1117     ÒÇ Чýíãюàíь õó íã 1 XV-009838 9838 Жàðãàëàíò 6,882.69          Гîâьс¿мáýð, Òөâ Бàÿíòàë, С¿мáýð, Бàÿíæàðãàëàí 5501946

    ÒÇ XV-015185 15185 Хàÿíãèéí õàð òîëãîé 2,191.84          Гîâь-Àëòàé Цîãò 2837919

    ÒÇ XV-015184 15184 Сýíæòèéí õÿð 5,812.87          Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Цîãò 2837919

1119     ÒÇ Шàíæèí-Оðд 1 XV-008243 8243 Хîíãîðûí îâîî 1,422.55          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí, Гîâь-Уãòààë 5197325

1120     ÒÇ Шàðãà ýíеðæè 1 XV-014652 14652 Яшèëò-1 2,673.99          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5266513

    ÒÇ XV-015456 15456 Дýëãýð 9,487.67          Хýíòèé Бàÿíõó òàã 5090385

    ÒÇ XV-015547 15547 Бàÿí 779.92             Òөâ Бàÿí 5090385

1122     ÒÇ Шàðëàíãîë 1 XV-013937 13937 Хîíãîð îâîî 2,646.41          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5214629

    ÒÇ XV-010017 10017 Уðд ýëýýò 623.35             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2819031

    ÒÇ XV-010018 10018 Хàðãàíàò-2 156.56             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 2819031

    ÒÇ XV-005388 5388 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ó ó ë 581.46             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5106753

    ÒÇ XV-016941 16941 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ó ó ë 397.43             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5106753

    ÒÇ XV-012650 12650 Цàõèð Уó ë 365.43             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5254442

    ÒÇ XV-012649 12649 Цàãààí цàõèð ó ó ë 920.63             Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Оâîî 5254442

    ÒÇ XV-013213 13213 Шàðãà мîðьò 1,903.73          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5402638

    ÒÇ XV-013105 13105 Шàðãà мîðьò-1 2,548.82          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5402638

    ÒÇ XV-013106 13106 Òîсò-2 1,236.62          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5402638

    ÒÇ XV-015240 15240 Цîдîéí õó дàã 13,705.04         Дîðíîãîâь Иõ õýò 5402638

    ÒÇ XV-012581 12581 Шó ðãó ó ëãà 1,151.26          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5165407

    ÒÇ XV-012582 12582 Хàðààò 440.79             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5165407

1128     ÒÇ Шèæèðõàéðãà 1 XV-013207 13207 Дó íд áөõөã 94.57               Òөâ Àëòàíáó ëàã 5167256

1129     ÒÇ Шèæèòàéфýí 1 XV-010971 10971 Өâөð цàãààí 12,593.81         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5078229

1130     ÒÇ Шèëмýë-Уíдðàà 1 XV-010128 10128 Çàëààò ó ó ë-2 2,413.13          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5062179

1131     ÒÇ Шèмдýëýã 1 XV-014060 14060 Уó ë æàс 777.46             Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5195446

1132     ÒÇ Шèмзîðèã 1 XV-014068 14068 Сàéí ãàшó ó í 112.97             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5195578

1133     ÒÇ Шèмòîãòó ó í 1 XV-016856 16856 Мîãîéò õó дàã 2,075.73          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5195608

1134
    ÒÇ

Шèíсàíõөю¿сөкàíòàíь 1
XV-008549 8549 Х¿ðýí òîëãîé 16,043.03         Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 5309174

    ÒÇ XV-011158 11158 Иõ àëàã ó ó ë 84,400.04         Бàÿíõîíãîð, Өмíөãîâь Шèíýæèíсò, Гó ðâàíòýс 5305675

    ÒÇ XV-015324 15324 Хөâөө íó ó ð 27,920.37         Дîðíîд Мàòàд 5305675

    ÒÇ XV-015325 15325 Шèíý ó ó ë 33,805.76         Дîðíîд Хàëõãîë 5305675

    ÒÇ XV-009953 9953 Бàÿí áîð íó ðó ó 36,235.99         Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî, Цîãò-Оâîî 5250862

    ÒÇ XV-009957 9957 Хàðààò õýц 13,521.37         Өмíөãîâь Цîãò-Оâîî 5250862

1137     ÒÇ Шèíý мàíдàë өðãөө 1 XV-014256 14256 Бàÿí 2,226.45          Òөâ Бàÿí 5173442

1138     ÒÇ Шèíý-Àëмàс 1 XV-011173 11173 Òîâîí ó ó ë 34,190.58         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Нîёí 5281733

    ÒÇ XV-014566 14566 Гàõàéò 99.41               Сýëýíãý Еðөө, Х¿дýð 5201934

    ÒÇ XV-014632 14632 Бөõөã-2 144.20             Òөâ Àëòàíáó ëàã 5201934

    ÒÇ XV-013633 13633 Нýðã¿é 762.56             С¿õáààòàð Мөíõõààí 5276675

    ÒÇ XV-013747 13747 Шèâýýò 280.02             Гîâьс¿мáýð Шèâýýãîâь 5276675

    ÒÇ XV-013943 13943 Хîòãîð 5,295.38          Хýíòèé Бàÿíмөíõ, Жàðãàëòõààí, Мөðөí 5276675

    ÒÇ XV-013987 13987 Сàéíáó ëàã 30,386.83         Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Хàòàíáó ëàã, Хàíáîãд 5276675

    ÒÇ XV-013583 13583 Нýðã¿é 1,391.32          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5276675

    ÒÇ XV-013584 13584 Хàшààòûí õó дàã 11,484.56         Дîðíîãîâь Мàíдàõ, Хàòàíáó ëàã 5276675

    ÒÇ XV-013586 13586 Иëðýë-1 2,419.85          Дîðíîд Бó ëãàí, Хөëөíáó éð 5276675

    ÒÇ XV-013585 13585 Òîõîé 1,719.79          Дîðíîãîâь Сàéíшàíд 5276675

    ÒÇ XV-012179 12179 Сàéðàмáà 10,140.40         Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5164621

    ÒÇ XV-012180 12180 Шèëèéí îâîî 1,219.91          Өмíөãîâь Х¿ðмýí 5164621

    ÒÇ XV-014126 14126 Бîð òîëãîé 14,166.18         Дó íдãîâь, Өмíөãîâь Өëзèéò, Цîãò-Оâîî, Цîãòцýцèé 5164621

    ÒÇ XV-013998 13998 Цàãààí òîëãîé 43,506.13         Өмíөãîâь Мàíëàé 5164621

    ÒÇ XV-011601 11601 Иõ ýðýýëæ òîëãîé 404.77             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5032415

    ÒÇ XV-012111 12111 Бàÿí õàð ó ó ë 11,008.44         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Хàíáîãд 5032415

    ÒÇ XV-008294 8294 Шèâýýãîâь-1 9,075.86          Гîâьс¿мáýð, ДîðíîãîâьС¿мáýð, Шèâýýãîâь, Дàëàíæàðãàëàí 2858096

    ÒÇ XV-008296 8296 Х¿ðýí дó õ 43,295.09         Гîâьс¿мáýð С¿мáýð, Шèâýýãîâь 2858096

    ÒÇ XV-008297 8297 Шèâýýãîâь 22,103.74         Гîâьс¿мáýð С¿мáýð, Шèâýýãîâь 2858096

    ÒÇ XV-008829 8829 Шèâýý-2 653.84             Гîâьс¿мáýð С¿мáýð, Шèâýýãîâь 2858096

    ÒÇ XV-008830 8830 Шèâýý-1 879.70             Гîâьс¿мáýð С¿мáýð, Шèâýýãîâь 2858096

    ÒÇ XV-013250 13250 Шèâýý-2 612.70             Гîâьс¿мáýð Шèâýýãîâь 2858096

    ÒÇ XV-013251 13251 Шèâýý-1 549.41             Гîâьс¿мáýð, ДîðíîãîâьШèâýýãîâь, Дàëàíæàðãàëàí 2858096

1144     ÒÇ Шèíýшó ó дàí 1 XV-015433 15433 Нàðàíáó ëàã-1 10,620.53         Çàâõàí Òîсîíцýíãýë, Òýëмýí 2875926

1145     ÒÇ Шèíý-Эðдýс 1 XV-007373 7373 Бàÿíдó í 31,185.35         Дîðíîд Бàÿíдó í 2870312

1146     ÒÇ Шèðýýãèéí шó ãó é 1 XV-013248 13248 Хөõ òîëãîé 107.60             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2110903
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-015451 15451 Жàâõëàíò 9,932.39          Өмíөãîâь Хàíáîãд 2767694

    ÒÇ XV-015452 15452 Бàÿí 19,708.40         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî 2767694

1148     ÒÇ Шó âó ó í õàð ó ó ë 1 XV-013224 13224 Бàÿí õàéðõàí 4,217.39          Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 5320607

1149     ÒÇ Шó âó ó í-Уó ë 1 XV-013416 13416 Бàÿíõàéðõàí 449.08             Çàâõàí Çàâõàíмàíдàë 3491544

1150     ÒÇ ЭББН 1 XV-013173 13173 ¯éзýí 27,589.59         Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí, Өëзèéò 5507995

    ÒÇ XV-011727 11727 Цàãààí îâîî-1 324.97             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5102189

    ÒÇ XV-011728 11728 Цàãààí îâîî 675.76             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5102189

    ÒÇ XV-013400 13400 Шàð õàд-1 194.58             Хýíòèé Бàòíîðîâ 5102189

1152     ÒÇ Эâеðмèíеðàë 1 XV-015073 15073 Уëзûí ãîë 1,220.74          Дîðíîд, Хýíòèé Бàÿí-Уó ë, Дàдàë 5293006

1153     ÒÇ Эâýéðèé÷ ãîó ëд 1 XV-014845 14845 Мîãîéí àм 562.30             Сýëýíãý Еðөө 5392276

1154     ÒÇ Эâýíòпëýííýð 1 XV-011206 11206 ¯íýãò 981.35             Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë, Бàÿíцàãààí 2893053

1155     ÒÇ Эã-Àðâàé 1 XV-013969 13969 Шàâàð 1,222.27          Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5117577

    ÒÇ XV-013211 13211 Хàð ÷ó ëó ó ò 10,940.38         Дîðíîãîâь Өðãөí 5107776

    ÒÇ XV-014031 14031 Хàðòàí îâîî 12,900.62         Дîðíîãîâь, С¿õáààòàð Өðãөí, Бàÿíдýëãýð 5107776

    ÒÇ XV-005138 5138 Àðцàò ц¿íõýã 1,031.29          Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5258774

    ÒÇ XV-005137 5137 Уëààí õàæó ó 1,146.47          Бàÿí-Өëãèé Òîëáî 5258774

    ÒÇ XV-004788 4788 Эðдýíý òîëãîé 35.51               Дîðíîд Дàшáàëáàð 5315603

    ÒÇ XV-007501 7501 Өâөð òîãòîð 22,841.61         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5315603

1159     ÒÇ Эæ-Эðдýíý 1 XV-011163 11163 Дýðсò õîíõîð 2,139.80          Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 2649098

    ÒÇ XV-015384 15384 Нó ðàмò 1,715.12          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5409683

    ÒÇ XV-015006 15006 Хàâ÷èã 3,300.15          Хөâсãөë Б¿ðýíòîãòîõ 5409683

    ÒÇ XV-010229 10229 С¿âýýò 4,305.06          Өмíөãîâь Нîмãîí 2848856

    ÒÇ XV-010561 10561 Бàíзàò õàéðõàí 33,930.96         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 2848856

1162     ÒÇ Эé Кýé Эм Юó 1 XV-006564 6564 Оíãè-Уëèàсòàé 1,660.53          Хýíòèé Дàдàë 5098181

1163
    ÒÇ

Эé Эé÷ Жè меòàëëс 

ãðó пп
1

XV-012304 12304 Бàÿíмîд 2,428.70          Хýíòèé Цýíõýðмàíдàë 5420172

    ÒÇ XV-014221 14221 Шèâýðèéí ó ó ë 5,479.27          Бàÿí-Өëãèé Дýë¿¿í 5130662

    ÒÇ XV-014789 14789 Бîîðîíãèéí дөðөëæ 351.20             Гîâь-Àëòàé Бàÿí-Уó ë 5130662

1165     ÒÇ Эé Эм Жýé Эс Эс 1 XV-011523 11523 Òөãðөã íó ó ð 3,173.16          Òөâ Бàÿí, Бàÿíæàðãàëàí 5112893

    ÒÇ XV-012898 12898 Өíөõөõ 15,335.99         Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5192412

    ÒÇ XV-012900 12900 Уãòààë 1,118.99          Дó íдãîâь Гîâь-Уãòààë 5192412

1167
    ÒÇ

Эéæèà èíòеðсепò 

мîíãîëèà
1

XV-005536 5536 Шîðãîîëæèéí ãîë 449.00             Сýëýíãý Х¿дýð 5094054

    ÒÇ XV-013604 13604 Бó ðãàсòàé ãîë 3,895.90          Уâс Òàðèàëàí 5012287

    ÒÇ XV-015354 15354 Хàð òîëãîé 6,238.20          Уâс Òàðèàëàí 5012287

    ÒÇ XV-015005 15005 Çýýã 7,437.84          Дîðíîд Дàшáàëáàð 5012287

    ÒÇ XV-015387 15387 Хàшààòûí õàð 2,341.45          Уâс Нàðàíáó ëàã 5012287

1169     ÒÇ Эé÷ Дè Эë 1 XV-015491 15491 Уëààíáàдðàõ-2 10,082.14         Дîðíîãîâь Уëààíáàдðàõ, Хөâсãөë 5325706

    ÒÇ XV-015407 15407 Бó дàðãàíà 4,919.13          Дó íдãîâь Лó ó с 5005698

    ÒÇ XV-015134 15134 Чàíдãàíà 11,133.86         Хýíòèé Жàðãàëòõààí, Хýðëýí 5005698

    ÒÇ XV-011983 11983 Хîòãîð 5,552.58          Хîâд Дөðãөí 5346886

    ÒÇ XV-012769 12769 Өíдөð 7,610.88          Хîâд Дөðãөí 5346886

    ÒÇ XV-012652 12652 Òîëãîд 4,973.81          Хîâд Дөðãөí 5346886

1172     ÒÇ Эé÷ Эм Сè Сè 1 XV-012588 12588 Иíдýðò 8,606.88          Уâс Хîâд 5242045

    ÒÇ XV-014290 14290 Çýðõýí ó ó ë 916.77             Сýëýíãý Еðөө, Х¿дýð 5232961

    ÒÇ XV-014293 14293 Цîãò өíдөð ó ó ë 225.43             Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5232961

    ÒÇ XV-014294 14294 Хàдàòûí àð 170.41             Сýëýíãý Х¿дýð 5232961

1174     ÒÇ ЭКÒУ 1 XV-015629 15629 Эëсòýé 2,731.94          Дîðíîãîâь Хàòàíáó ëàã 5376637

1175     ÒÇ Эë Вè Òè 1 XV-016928 16928 Сîёîò 21,447.55         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5503787

1176     ÒÇ Эëáýã-îðд 1 XV-014145 14145 Уëààí сàéð 8,397.73          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5493781

1177     ÒÇ Эëèòòàó í 1 XV-014498 14498 Òîсîí áó ëàã 1,306.55          Уâс Хîâд 5217849

1178     ÒÇ Эëýýò 1 XV-012614 12614 Сýë 1,772.96          Сýëýíãý Мàíдàë 2744511

1179     ÒÇ Эм Àð И 1 XV-015495 15495 Шèâýðò ãîë 11,760.71         Сýëýíãý Мàíдàë 5346541

    ÒÇ XV-006868 6868 Бàéшèíò òîëãîé 403.94             Бó ëãàí Хèшèã-Өíдөð 5402166

    ÒÇ XV-006980 6980 Уãòààë 562.61             Сýëýíãý Еðөө 5402166

    ÒÇ XV-009340 9340 Бîð õîшó ó 959.05             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5402166

    ÒÇ XV-009432 9432 Бàãà àæèð 25.03               Сýëýíãý Еðөө 5402166

    ÒÇ XV-009433 9433 Бàãà àæèð-1 307.48             Сýëýíãý Еðөө 5402166

    ÒÇ XV-009434 9434 Àëòàдûí õîíõîð 78.62               Сýëýíãý Еðөө 5402166

    ÒÇ XV-009681 9681 Хó ó ðàé 70.00               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5402166

    ÒÇ XV-010226 10226 Хîíãîð ó ó ë 31.74               Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 5402166

    ÒÇ XV-013140 13140 Сөдөò 3,246.62          Àðõàíãàé, Өâөðõàíãàé Цýíõýð, Бàò-Өëзèé 5402166

    ÒÇ XV-013393 13393 Çýсò òîëãîé 9,407.95          Өмíөãîâь Мàíëàé 5402166

    ÒÇ XV-013394 13394 Бîãд ó ó ë 2,069.42          Өмíөãîâь Мàíëàé 5402166

    ÒÇ XV-012970 12970 Иëðýë-24 2,254.00          Òөâ Бîðíó ó ð 5402166

1181     ÒÇ Эм Бè Сè /MBC/ 1 XV-013682 13682 Цàãààí õөíдèé 25.64               Уëààíáààòàð Хàí-Уó ë 2637731

    ÒÇ XV-008139 8139 Цàãààí-Өíдөð 4,251.26          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5504767

    ÒÇ XV-016931 16931 Цàãààí-Өíдөð 2,155.28          Дó íдãîâь Өíдөðшèë 5504767

1183     ÒÇ Эм Жè Сè Кýé 1 XV-013110 13110 Нîмãîí-3 1,762.06          Өмíөãîâь Нîмãîí, Х¿ðмýí 5456061

    ÒÇ XV-014024 14024 Ç¿¿í õ¿ðýí ÷ó ëó ó ò 809.45             Хөâсãөë Àðáó ëàã 5257557

    ÒÇ XV-014026 14026 Бó ÿíò 2,478.88          Хөâсãөë Àðáó ëàã, Б¿ðýíòîãòîõ 5257557

    ÒÇ XV-014027 14027 Нó ó ðûí 2,379.01          Хөâсãөë Àðáó ëàã 5257557

    ÒÇ XV-015351 15351 Бàðèцàí ¿з¿¿ð 587.80             Хөâсãөë Àðáó ëàã 5257557

1185     ÒÇ Эм Жè Эé÷ 1 XV-007387 7387 Г¿¿ò 5,693.89          Àðõàíãàé, Өâөðõàíãàé Цýíõýð, Бàò-Өëзèé 2740451

1186     ÒÇ Эм Жè Эë ðесó ðс 1 XV-012356 12356 Цîцãîíû мó õàð 2,243.48          Òөâ Çààмàð 5353998

    ÒÇ XV-004947 4947 Òөмөðòîëãîé Х-1 4,319.30          Сýëýíãý Жàâõëàíò 5196043

    ÒÇ XV-010567 10567 Òөмөðòîëãîé Х-3 921.68             Сýëýíãý Жàâõëàíò 5196043

1188     ÒÇ Эм И Эé 1 XV-012955 12955 Хөõ дýë 59.91               Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5110041

1189     ÒÇ Эм Икс Сè 1 XV-014696 14696 Цàõèð 11,081.48         Хîâд Мÿíãàд 5240344

1190     ÒÇ Эм Кýé Эм Эí 1 XV-004282 4282 Хàðààò ó ó ë 20,673.32         Дîðíîãîâь Мàíдàõ 5287227

    ÒÇ XV-012691 12691 Сàéðûí àм 11,295.95         Хîâд Çýðýã 5137977

    ÒÇ XV-013594 13594 Çýãýсòýéí òàë 14,143.93         Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5137977

    ÒÇ XV-012998 12998 Уëààí õàâцãàé 46,609.04         Хîâд Дàðâè, Çýðýã 5137977

    ÒÇ XV-012999 12999 Бîòãîí 50,683.49         Хîâд Çýðýã, Мàíõàí, Мөíõõàéðõàí, Мөсò 5137977

    ÒÇ XV-013593 13593 Çөөëөí òîëãîé 121,227.35       Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Цîãò, Цýýë 5137977

    ÒÇ XV-013595 13595 Çàðàà òîëãîé 32,947.78         Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5137977

    ÒÇ XV-013596 13596 Хөõ өíдөð 7,966.60          Гîâь-Àëòàé Цýýë 5137977

    ÒÇ XV-013597 13597 Çөөëөí 82,135.74         Гîâь-Àëòàé Àëòàé, Бó ãàò, Òөãðөã, Цýýë 5137977

    ÒÇ XV-013598 13598 Çýãýсòýé 183,145.40       Гîâь-Àëòàé Àëòàé 5137977

    ÒÇ XV-013599 13599 Бîдûí ¿з¿¿ð 11,312.05         Хîâд Дàðâè 5137977

1192     ÒÇ Эм Сè Жè Òè 1 XV-008596 8596 Цàãààí ó с 608.39             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5148146

1193     ÒÇ Эм Сè Икс Жè 1 XV-011075 11075 Хèàòàé 2,109.01          Òөâ Мөíãөíмîðь 5386659

1194     ÒÇ Эм Сè Сè Эм 1 XV-012793 12793 Àðâèæèõ 7,057.67          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5138175

1195     ÒÇ Эм Сè Эé Дè 1 XV-015432 15432 Х¿дýðò 11,435.67         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5297117

1196     ÒÇ Эм Òè Вè Эс 1 XV-014313 14313 Цàãààí ÷ó ëó ó ò 4,287.23          Òөâ Àðãàëàíò 5112923

1197     ÒÇ Эм Эé Юó  И 1 XV-015414 15414 Цîãò 133.86             Өмíөãîâь Цîãòцýцèé 5217296

1198     ÒÇ Эм Эé÷ Жè 1 XV-014431 14431 Дó íд ó ó ë 2,326.93          Хýíòèé Жàðãàëòõààí 5195209

    ÒÇ XV-012932 12932 Àсãàò-2 917.58             С¿õáààòàð Хàëзàí 5452503

    ÒÇ XV-010153 10153 Цàõèó ðò îâîî 1,876.14          С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 5452503

    ÒÇ XV-015612 15612 Цàõèó ðò îâîî 487.39             С¿õáààòàð Уó ëáàÿí 5452503

    ÒÇ XV-009750 9750 Цàãààí ó ó ë 1,441.86          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5099986

    ÒÇ XV-010523 10523 Дó ëààí ó ó ëûí òàëáàé 1,630.59          Хýíòèé Бàÿíмөíõ 5099986

    ÒÇ XV-006397 6397 Дýëãýðýõ 1,391.05          Хýíòèé Хýðëýí 5355966

    ÒÇ XV-008222 8222 Дýëãýðýõ-2 2,320.47          Хýíòèé Мөðөí, Хýðëýí 5355966

    ÒÇ XV-014541 14541 Хîëáîîãèéí дîâцîã 1,103.46          Àðõàíãàé Цýцýðëýã 5310679

    ÒÇ XV-014400 14400 Çîсò òîëãîé 1,212.43          Àðõàíãàé Эðдýíýмàíдàë 5310679

    ÒÇ XV-013428 13428 Мîãîéòûí àð 2,067.45          Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 5159407

    ÒÇ XV-014411 14411 Шèðýýãèéí õөíдèé 425.30             Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5159407

    ÒÇ XV-016705 16705 Уó ëзâàð-3 9,571.23          Хөâсãөë Òîсîíцýíãýë 5400082

    ÒÇ XV-016706 16706 Уó ëзâàð-2 21,531.24         Хөâсãөë Òîсîíцýíãýë 5400082

1205     ÒÇ Эм Эí Сè Àð Àé 1 XV-011843 11843 Өâөðцàãààí-1 20,723.19         Өмíөãîâь Бàÿí-Оâîî, Нîмãîí 5137438

1206     ÒÇ Эм Эí Эë Жè 1 XV-013986 13986 Эëãýíèé õó дàã 1,396.12          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5154715
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Хавсралт Ч – Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт 

 Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

    ÒÇ XV-012818 12818 Мó õàð 2,604.74          Дîðíîд Дàшáàëáàð 2674866

    ÒÇ XV-013198 13198 Мó õàð-2 727.91             Дîðíîд Дàшáàëáàð 2674866

    ÒÇ XV-013497 13497 Мýðãýí шó âó ó ò-1 3,203.59          Сýëýíãý Бàÿíãîë, Оðõîí 5154634

    ÒÇ XV-013498 13498 Мýðãýí шó âó ó ò-2 1,558.59          Сýëýíãý Оðõîí 5154634

1209     ÒÇ Эмèðàëдмàó íòèí 1 XV-015260 15260 Нîãîîí дàðь ó ó ë 6,412.99          Çàâõàí Дөðâөëæèí 5106486

    ÒÇ XV-015138 15138 Хàð àò ó ó ë 7,137.81          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5291364

    ÒÇ XV-015139 15139 Уëààí ýðýã 9,548.87          Бàÿíõîíãîð Бààцàãààí, Бөмáөãөð 5291364

    ÒÇ XV-015141 15141 Цîãò õàéðõàí ó ó ë 1,886.64          Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5291364

    ÒÇ XV-015140 15140 Àíãàðõàé àм 287.27             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5291364

1211     ÒÇ Эмýýëòмàéíз 1 XV-009106 9106 Бàÿíáó ëàã-1 229.91             Дîðíîд Бàÿíò¿мýí 2776804

1212     ÒÇ Эí Бè Эм Юó 1 XV-015564 15564 Òөõөм 60.60               С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5340861

1213     ÒÇ Эí Сè Àð Àé 1 XV-014879 14879 Гàшó ó í 9,283.38          Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5115426

    ÒÇ XV-015511 15511 Нàðèéí õàðãàéò 3,710.13          Хîâд Бó ëãàí 5192994

    ÒÇ XV-015510 15510 Àð õàдíû îâîî 5,017.65          Хîâд Бó ëãàí, ¯еí÷ 5192994

1215     ÒÇ Эí Эé Пè Эë 1 XV-012659 12659 Бàÿíõîшó ó 645.73             Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5232937

    ÒÇ XV-013012 13012 Хàðààò-1 1,758.57          Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5098858

    ÒÇ XV-013027 13027 Бó ÿíò ó ó ë 1,585.68          Дó íдãîâь Гó ðâàíсàéõàí 5098858

    ÒÇ XV-013113 13113 Хàðààò-2 642.25             Дó íдãîâь Бàÿíæàðãàëàí 5098858

1217     ÒÇ Эí Эс Дàáëю Òè И 1 XV-014810 14810 Оíãèéí ãîë 13,717.45         Дó íдãîâь Сàéõàí-Оâîî 5248558

1218     ÒÇ ЭНГИС 1 XV-014938 14938 Дàëàé áó ëàã 7,692.11          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5075491

    ÒÇ XV-006981 6981 Мөíãөí òîëãîé 1,865.95          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2834421

    ÒÇ XV-014539 14539 Оíãîí-Уëààí ó ó ë 3,954.23          Бàÿíõîíãîð Шèíýæèíсò 2834421

1220     ÒÇ Эíцýð 1 XV-013974 13974 Оâîîò 15,913.17         Уâс, Хîâд Өëãèé, Мÿíãàд 5108446

1221     ÒÇ Эпèдîò 1 XV-010351 10351 Àмàí ãîë 6,373.82          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 5103169

1222     ÒÇ ЭРБЖЭР 1 XV-014032 14032 Òîëãîд 73,690.75         Өмíөãîâь Бàÿíдàëàé, Гó ðâàíòýс, Нîёí 5195381

1223     ÒÇ Эðдõó ë 1 XV-014952 14952 Шàâàðò 25.94               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2721643

1224     ÒÇ Эðдýíèéí áîсãî 1 XV-014743 14743 Хó ëмàí íó ó ð 15,673.38         С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5211859

1225     ÒÇ Эðдýíèéí ãÿëòãàíó ó ð 1 XV-014614 14614 Х¿ðýí õàд-1 357.30             Гîâь-Àëòàé Есөíáó ëàã, Òàéшèð 5197996

1226     ÒÇ Эðдýíèéí îпàë 1 XV-013335 13335 Уëààí өíдөð 815.16             Хýíòèé Бàÿí-Оâîî 5109523

    ÒÇ XV-015039 15039 Ямààò 2,778.99          Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5105579

    ÒÇ XV-016731 16731 Өëò-2 31.17               Өâөðõàíãàé Уÿíãà 5105579

1228
    ÒÇ

Эðдýíèéí цàõèðмàà 

òàë
1

XV-013795 13795 Өíдөð 701.15             Òөâ Бàÿí 5183154

1229     ÒÇ Эðдýíèéí ýðдýíýс 1 XV-010616 10616 Хàð òîëãîé 5,110.79          Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 5350557

    ÒÇ XV-011101 11101 Цàãààí îâîî 51.78               Òөâ Сýðãýëýí 2006057

    ÒÇ XV-011951 11951 Çó ó í мîд 27.32               Уëààíáààòàð Нàëàéõ 2006057

1231     ÒÇ Эðдýíýãèпс 1 XV-013386 13386 Шèðýýãèéí õөíдèé 2,386.41          Дó íдãîâь Дýëãýðõàíãàé 5405335

    ÒÇ XV-005304 5304 Мөðөãцөã õó дàã 850.71             Òөâ Б¿ðýí 2715619

    ÒÇ XV-004787 4787 Иõ сàëàà 9,940.26          Дó íдãîâь, Òөâ Àдààцàã, Эðдýíýдàëàé, Б¿ðýí 2715619

    ÒÇ XV-004789 4789 Бàðãèëò õàéðõàí 7,095.05          Дó íдãîâь, Òөâ Эðдýíýдàëàé, Б¿ðýí 2715619

    ÒÇ XV-005305 5305 Бó ðõàíòûí õÿð 2,412.52          Òөâ Б¿ðýí 2715619

    ÒÇ XV-006906 6906 Òàëûí áó ëàã 14,211.85         Òөâ Б¿ðýí, Дýëãýðõààí 2715619

    ÒÇ XV-006668 6668 Хөõ ó ó ë 16,227.40         Бàÿí-Өëãèé Бó ÿíò, Өëãèé, Сàãсàé 2715619

    ÒÇ XV-006990 6990 Оюó ò òîëãîé 587.56             Çàâõàí Бàÿíõàéðõàí 2715619

    ÒÇ XV-007973 7973 Çàðààãèéí òàë 2,354.82          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 2715619

    ÒÇ XV-007974 7974 Хàòàâ÷èéí өíдөð ó ó ë 795.16             Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 2715619

    ÒÇ XV-008061 8061 Дýëãýð íó ó ð 4,739.63          Дó íдãîâь Дýëãýðцîãò 2715619

    ÒÇ XV-009311 9311 Хàãèéí òàë 2,297.26          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 2715619

    ÒÇ XV-009392 9392 Хàðó ó ë îâîî 5,140.78          Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 2715619

    ÒÇ XV-012369 12369 Бó ðõàíòûí õÿð 7,353.76          Òөâ Б¿ðýí 2715619

    ÒÇ XV-012370 12370 Бó ðõàíòûí õÿð-3 8,270.33          Òөâ Б¿ðýí 2715619

    ÒÇ XV-012391 12391 Хàðó ó ë îâîî-2 861.64             Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 2715619

    ÒÇ XV-012394 12394 Хàðó ó ë îâîî-5 14,373.59         Òөâ Àëòàíáó ëàã, Бàÿí-Өíæ¿¿ë 2715619

    ÒÇ XV-012392 12392 Хàðó ó ë îâîî-3 17,625.31         Òөâ Бàÿí-Өíæ¿¿ë 2715619

    ÒÇ XV-014726 14726 Бàÿí-1 3,806.99          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð 2718243

    ÒÇ XV-015356 15356 Цýíõýð Нîмèí 49,431.42         Бàÿíõîíãîð, Гîâь-ÀëòàéБàÿí-Өíдөð, Эðдýíý 2718243

    ÒÇ XV-014792 14792 ¯íýýò 1,976.34          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 2718243

    ÒÇ XV-015237 15237 Гàíц мîд 11,996.05         Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 2718243

    ÒÇ XV-015238 15238 Òýýã ó ó ë 41,421.59         Гîâь-Àëòàé Эðдýíý 2718243

    ÒÇ XV-015235 15235 Çàðмàí 105,663.37       Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 2718243

    ÒÇ XV-015569 15569 Хөíдèé 19,936.34         Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 2718243

    ÒÇ XV-016956 16956 Цýíõýð Нîмèí 4,668.64          Бàÿíõîíãîð Бàÿí-Өíдөð, Шèíýæèíсò 2718243

    ÒÇ XV-015087 15087 Мàíëàé-1 7,261.58          Өмíөãîâь Мàíëàé 5517028

    ÒÇ XV-015086 15086 Мàíëàé-8 24,078.01         Өмíөãîâь Мàíëàé, Хàíáîãд 5517028

    ÒÇ XV-015098 15098 Мàéõàíò 17,446.67         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5517028

1235     ÒÇ Эðдýíýс-Эðдýíýс 1 XV-010785 10785 Цîãò өíдөð 1,014.70          Дàðõàí-Уó ë Хîíãîð 4248201

    ÒÇ XV-002602 2602 Бàðó ó í-Эðдýíýò-4 37,840.85         Бó ëãàí, Оðõîí Оðõîí, Жàðãàëàíò 2074192

    ÒÇ XV-002604 2604 Бàðó ó í-Эðдýíýò-2 122,344.65       Бó ëãàí, Оðõîí Бó ãàò, Оðõîí, Сýëýíãý, Бàÿí-Өíдөð 2074192

    ÒÇ XV-002605 2605 Бàðó ó í-Эðдýíýò-1 39,213.94         Бó ëãàí Бó ãàò, Бó ëãàí, Оðõîí 2074192

    ÒÇ XV-002606 2606 Бàðó ó í-Эðдýíýò-5 35,705.47         Бó ëãàí, Оðõîí Оðõîí, Бàÿí-Өíдөð, Жàðãàëàíò 2074192

    ÒÇ XV-002607 2607 Бàðó ó í-Эðдýíýò-6 67,246.43         Бó ëãàí Оðõîí, Сàéõàí 2074192

1237     ÒÇ Эðдýс-Импýкс 1 XV-014635 14635 Àëàãò 114.98             Òөâ Бàÿíõàíãàé, Бàÿíцîãò 5084261

1238     ÒÇ Эðдýсíàëàéõ 1 XV-014829 14829 Хөðөөãèéí ¿з¿¿ð 3,386.63          Àðõàíãàé Иõòàмèð 2025752

1239     ÒÇ Эðдýспëàзм 1 XV-014755 14755 Мààíьò 41.16               Уëààíáààòàð Бàãàõàíãàé 5070899

1240     ÒÇ Эðдýсõîëдèíã 1 XV-007875 7875 Бàÿí цàõèð 1,653.66          Бàÿíõîíãîð Бàÿíáó ëàã 2655772

1241     ÒÇ Эðõýò-Эðм¿¿í 1 XV-015060 15060 Оíãîí áó ëàã 2,373.07          Өмíөãîâь Нîмãîí 5461758

    ÒÇ XV-012287 12287 Х¿ðýí ÷ó ëó ó ò 1,394.66          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2654806

    ÒÇ XV-012289 12289 Ç¿¿í дàâàà 1,944.78          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 2654806

    ÒÇ XV-013720 13720 Хөíдëөíãèéí àм 1,276.47          Дîðíîд Бàÿí-Уó ë 2654806

1243     ÒÇ Эðýë 1 XV-013164 13164 Иõ өâõөөдөã ó ó ëûí õөíдèé 5,121.82          Хîâд Бó ëãàí 2027194

1244     ÒÇ Эðýíскàé 1 XV-014982 14982 Эðдýíýòîëãîé-1 12,972.27         Дîðíîд Дàшáàëáàð 5298784

1245     ÒÇ Эс Бè Эм Жè Эë 1 XV-014238 14238 Оюó ò мàíëàé 64,975.04         Өмíөãîâь Мàíëàé 5170435

    ÒÇ XV-005300 5300 Цàãààí÷ó ëó ó ò-4 131.65             Дîðíîд Бàÿíдó í 5381584

    ÒÇ XV-007388 7388 Уõàà шàð ó ó ë 2,725.63          Дîðíîд Бàÿíдó í 5381584

1247     ÒÇ Эс Жè Эë Эс 1 XV-005226 5226 Дàëàí шàð ó ó ë 881.86             Өмíөãîâь Хàíáîãд 5347734

1248     ÒÇ Эс И Эм Сè 1 XV-014863 14863 Х¿дýðò 4,782.48          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5360498

    ÒÇ XV-015346 15346 Жàðãàëàíòûí íó ðó ó 1,527.18          Бàÿíõîíãîð Гàëó ó ò 5189128

    ÒÇ XV-015347 15347 Òîâцîã õàéðõàí ó ó ë 20,717.35         Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð, Гàëó ó ò 5189128

    ÒÇ XV-015349 15349 Хàшààòûí õөíдèé 26,221.04         Бàÿíõîíãîð Бөмáөãөð 5189128

    ÒÇ XV-015104 15104 Х¿ðýí òîëãîé 5,069.06          Уâс, Хîâд Өëãèé, Мÿíãàд 5189128

    ÒÇ XV-015105 15105 Òàëûí õ¿ðýí òîëãîé 4,764.03          Уâс, Хîâд Өëãèé, Мÿíãàд 5189128

    ÒÇ XV-015106 15106 Сýð¿¿íèé õàã 934.69             Уâс Өмíөãîâь 5189128

    ÒÇ XV-015113 15113 Нàðèéí íó ðó ó 19,765.29         Бàÿí-Өëãèé Бó ãàò, Бó ÿíò, Сàãсàé 5189128

    ÒÇ XV-015148 15148 Уõàà-1 7,120.27          Өмíөãîâь Мàíдàë-Оâîî 5189128

1250     ÒÇ Эс Кýé Жè 1 XV-013127 13127 Яшèë 8,751.96          Сýëýíãý Оðõîíòó ó ë 5170982

    ÒÇ XV-007240 7240 Хîðò ó ó ë 1,623.95          Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 5428904

    ÒÇ XV-014175 14175 Хîðõîéòûí зààã 1,441.27          Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 5428904

    ÒÇ XV-013686 13686 ЭЭ-55 26,208.49         Дîðíîд Мàòàд 5168775

    ÒÇ XV-013364 13364 ЭЭ-52 16,903.04         Дîðíîãîâь Àéðàã 5168775

    ÒÇ XV-013886 13886 ЭЭ-22 7,121.24          С¿õáààòàð Àсãàò 5168775

    ÒÇ XV-013887 13887 ЭЭ-16 21,560.32         С¿õáààòàð Бàÿíдýëãýð, Ò¿âшèíшèðýý 5168775

    ÒÇ XV-013565 13565 ЭЭ-50 3,735.18          Гîâьс¿мáýð Бàÿíòàë 5168775

    ÒÇ XV-013612 13612 ЭЭ-35 1,738.49          Гîâьс¿мáýð Бàÿíòàë 5168775

1253     ÒÇ Эс Òè Эé 1 XV-013163 13163 Оîðцîã òîëãîé 563.01             Дîðíîãîâь Дàëàíæàðãàëàí 2037998

1254     ÒÇ Эс Эé÷ Юó  Òè 1 XV-016674 16674 Бàòшèðýýò-1 1,829.44          Хýíòèé Бàòшèðýýò, Өмíөдýëãýð 5208181

1255     ÒÇ Эс Эм Àé 1 XV-013436 13436 Бîð õîîëîé 1,151.59          Бó ëãàí Сàéõàí 5182212

    ÒÇ XV-015401 15401 Уëз 583.41             Дîðíîд Бàÿíдó í 5298903

    ÒÇ XV-015179 15179 Дàâõàð ó ó ë 56.56               Бó ëãàí Б¿ðýãõàíãàé 5298903

1257     ÒÇ Эс Эс Эс мàкс 1 XV-015056 15056 Мîéëò 22,885.56         Дîðíîд Бàÿíдó í 5228131

1258     ÒÇ Эòðàíс 1 XV-013734 13734 Сààëь òîëãîé 467.03             Òөâ , Уëààíáààòàð Бàÿí, Бàãàõàíãàé 2546485
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Хавсралт Ц-Хайгуулын лиценз эзэмшигч ААН-ийн жагсаалт

Нийт 

тоо
Үе шат Эзэмшигч

Эзэмшиж 

буй 

лицензийн 

тоо

Жагсаалт Үндсэн # Талбайн нэр
 Талбайн 

хэмжээ (га) 
Аймаг Дүүрэг

Эзэмшигчийн 

регистр #

1259     ÒÇ Эò¿ãýí-Эе 1 XV-012648 12648 Дàëàí 56,162.05         Өмíөãîâь Нîмãîí 5109078

1260     ÒÇ Эф Àð Эф Эм 1 XV-011698 11698 Гàëûí îâîî 14,405.99         Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс, Нîёí 5101093

    ÒÇ XV-005408 5408 Бó ðãàсòàéí ãîë 1,398.98          Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 5428939

    ÒÇ XV-007393 7393 Бó ðãàсòàéí ãîë-2 207.34             Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 5428939

1262     ÒÇ Эф Жè Пè Эм 1 XV-012829 12829 Шàð õàд 1,002.76          С¿õáààòàð Ò¿мýíцîãò 5105501

    ÒÇ XV-012891 12891 Хîëáîî òîëãîé 8,763.00          Гîâь-Àëòàé Цîãò 5085152

    ÒÇ XV-013659 13659 Бàãà дàðâè ó ó ë 8,710.82          Гîâь-Àëòàé Дàðâè 5085152

    ÒÇ XV-013314 13314 Àëàã ó ó ë 8,118.00          Гîâь-Àëòàé Шàðãà 5085152

    ÒÇ XV-013315 13315 Өëзèéò ó ó ë 2,583.43          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5085152

    ÒÇ XV-013316 13316 Уãàëзûí õөíдèé 7,673.74          Гîâь-Àëòàé Òөãðөã 5085152

    ÒÇ XV-014690 14690 Гàëó ó ò 2,832.30          С¿õáààòàð Àсãàò 5102243

    ÒÇ XV-014693 14693 Өãөөмөð 5,797.78          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5102243

    ÒÇ XV-011614 11614 Хàâцàë 4,239.88          С¿õáààòàð Ò¿âшèíшèðýý 5209552

    ÒÇ XV-012115 12115 Àëàã ó ó ë 251.08             Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5209552

    ÒÇ XV-012472 12472 Дýëèéí õÿð 753.28             Өмíөãîâь Гó ðâàíòýс 5209552

    ÒÇ XV-012536 12536 Цàãààí дýë 5,039.21          С¿õáààòàð Эðдýíýцàãààí 5209552

    ÒÇ XV-012540 12540 Өâөð òàë 4,057.47          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5209552

    ÒÇ XV-012589 12589 Бó õò 1,184.36          С¿õáààòàð С¿õáààòàð 5209552

    ÒÇ XV-013551 13551 Уëààí îâîî 9,675.13          Дîðíîãîâь, Өмíөãîâь Мàíдàõ, Мàíëàé 5209552

    ÒÇ XV-013552 13552 Хөõ îâîîò 5,629.26          Өмíөãîâь Мàíëàé 5209552

1266
    ÒÇ

Эф Эм Жè Эс Эé÷ Àé 

Эí Вè Ө¿ Эí
1

XV-010297 10297 Хàéðõàí Б¿ðд ó ó ë 32,067.75         Òөâ Àëòàíáó ëàã, Сýðãýëýí 5403618

1267     ÒÇ Эф Эф Эм 1 XV-013750 13750 Гàíãàí 15,298.19         Дîðíîд Мàòàд 5105897

1268     ÒÇ Эõ ¿ðсèéí æàðãàëàí 1 XV-016858 16858 Ç¿¿í шàðûí ó с 15,322.10         Өмíөãîâь Хàíáîãд 5403197

1269     ÒÇ Эõдýëõèé шèíòàé 1 XV-012713 12713 Дîîд íàðèéí ãîë 4,363.84          Хîâд Бó ëãàí 5118832

    ÒÇ XV-014216 14216 Цàâ÷èð 1,575.22          Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5115779

    ÒÇ XV-014371 14371 Çàмûí ó ëààí 855.64             Дó íдãîâь Цàãààíдýëãýð 5115779

1271     ÒÇ Эýмдý 1 XV-014166 14166 Бөõөãèéí õөíдèé 102.99             Òөâ Àëòàíáó ëàã 2658704

1272     ÒÇ Эýðмýë 1 XV-013990 13990 Шàíд õó дàã 36.42               Òөâ Бàÿí 2075768

1273     ÒÇ Юм-Àãàà 1 XV-013837 13837 Оðëîãûí ãîë 1,087.73          Уâс Өмíөãîâь, Òàðèàëàí 5079527

1274     ÒÇ Юíàéòедмèíеðàëс 1 XV-013827 13827 Бó мáàò ó ó ë 6,661.92          Хөâсãөë Ò¿íýë 5150949

    ÒÇ XV-014534 14534 Бó ëàã шàíд 139.75             Хýíòèé Гàëшàð 2829134

    ÒÇ XV-014867 14867 Өíдөð òîëãîé 116.24             Дîðíîãîâь, Хýíòèé Дýëãýðýõ, Гàëшàð 2829134

    ÒÇ XV-005774 5774 Хàð òîëãîé 2,931.07          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-007814 7814 Оîðцîã-2 8,051.79          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-008965 8965 Оîðцîãèéí õàð òîëãîé 1,594.75          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-009414 9414 Яãààíû õó дàã 4,395.97          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-009896 9896 Өðõөò 5,300.54          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-009897 9897 Çàõèð òîëãîé 2,686.97          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-011494 11494 Сýýðèéí íó ðó ó íû àð 8,060.87          Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 2875578

    ÒÇ XV-005381 5381 Хөíдëөí ó ó ë 1,482.40          Гîâь-Àëòàé Òîíõèë 5485312

    ÒÇ XV-012966 12966 Бàðó ó í õөíдëөí 11,746.19         Гîâь-Àëòàé Òîíõèë 5485312

1278     ÒÇ Юíèâеðсàëðесîðсèз 1 XV-012253 12253 Өðõөò 26,310.32         Бàÿíõîíãîð Бàÿíãîâь 5468213

1279     ÒÇ Юíèâеðсàëьмèíеðàëз 1 XV-015559 15559 Чàíòó ó ãèéí õөíдèé 13,777.85         Гîâь-Àëòàé Òîíõèë 2091984

1280     ÒÇ ЮП мàéíèíã 1 XV-015648 15648 Сîãîîò 5,736.12          Хîâд Хîâд 5455995

1281     ÒÇ Юó  Эë Òè Дè 1 XV-015315 15315 Àëàã õàéðõàí 9,210.27          Гîâь-Àëòàé Бó ãàò 5249791

1282     ÒÇ Ю¿шýíãмèíã 1 XV-014717 14717 Дó ëààí õàð ó ó ë 561.64             Бàÿí-Өëãèé Нîãîîííó ó ð 5382475

1283     ÒÇ Яëãó ó í-Иíòеðíýéшíë 1 XV-014195 14195 Ò¿шèã ó ó ë 107.55             Дîðíîãîâь Өðãөí 2569477

1284     ÒÇ Яëãó ó сàí 1 XV-014533 14533 Уëààí ÷ó ëó ó ò 55.81               Уëààíáààòàð Сîíãèíîõàéðõàí 2112663

1285     ÒÇ Яðãàéòûí ó íàãà 1 XV-012843 12843 Дýëãýðýõ 4,923.58          Дó íдãîâь, Òөâ Цàãààíдýëãýð, Бàÿíцàãààí 2867575

Дүн 2576
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Эф Жè Пè1261

1277
Юíèâеðсàëмèíеðàë 

ýкспëîðеéшí

1270 Эõëýë-Уðãàц

Юíæó í1275

Юíèâеðсàëкîппеð1276

Эф Эé÷ Эë1263

Эф Эë Эм Эм1264

Эф Эм Àé1265
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Хавсралт Ш – Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн товчоо Хавсралт Ч - Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн товчоо

Компанийн нэрс Огноо
Хандив, дэмжлэг авсан 

байгууллагын нэр
Утга/тайлбар

 Дүн (мянган 

төгрөгөөр) 
Аймгийн нэр Хасагдсан шалтгаан

"Бóмáàò Ресîðсес" ХХК 2011.01.25 Г. Бóÿíáàдðàõ Хàíдèâ                      500.0 Àðõàíãàé Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.01.25 Эëáýãзàÿà Сóðãàëòûí òөëáөð                      820.0 Бàÿíõîíãîð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.05.16 Шèíýæèíсò
Х¿¿õдèéí òîëãîéí õàãàëãààíû 

ýм÷èëãýýíд õàíдèâ 
                  3,333.0 Бàÿíõîíãîð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.10.21 Çàсàã дàðãà 
Гóðâàí òóс сóмûí зàсàã дàðãûã 

ãàдààдàд àæèëëàõàд õàíдèâ 
                  1,000.0 Өмíөãîâь Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.11.07 О. Бÿмáàòîãîî Мàсòеðèéí сóðãàëòûí òөëáөð                   1,500.0 Бàÿíõîíãîð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.12.12 Гóðâàíòýс

Àðд÷èëсýí ýмýãòýé÷¿¿дèéí 

õîëáîîíд ãàð áөмáөãèéí àâðàãà  

шàëãàðóóëàõ òýмцýýíд õàíдèâ 

                     200.0 Өмíөãîâь Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.12.15 Шèíýæèíсò Дîòóóð áàéðíû õ¿¿õд¿¿дýд áýëýã                       250.0 Бàÿíõîíãîð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Гîáè кîóë ýíд ýíеðæè" ХХК 2011.02.22
Мîíãîëûí ¯éëдâýðëýã÷дûí ãеîëîãè÷дûí 

õîëáîî 
Хàíдèâ                   1,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

"Гîëдеíсèé пеòðîëèóм" ХХК 2011.05.02
Мîíãîëûí ¯éëдâýðëýã÷дûí ãеîëîãè÷дûí 

õîëáîî 
Хàíдèâ                   3,600.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

"Лóò÷óëóó" ХХК 2011.06.27 Àмьòàí õàмãààëàõ íèéãýмëýã Хàíдèâ                   1,000.0 Хýíòèé àéмàã Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

"Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз" ХХК 2011.08.30 Сóðãàëòûí òөëáөð Оюóòíû òýòãýëýãò                   4,400.0 Бàÿí-Өëãèé Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Мîíãîë àëòàé ðесîðсèз" ХХК 2011.10.05 Сóðãàëòûí òөëáөð Оюóòíû òýòãýëýãò                 10,810.8 Бàÿí-Өëãèé Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.09.27 Бàÿíæàðãàëàí Шèíý æèëýýð áýëýã                   1,375.0 Òөâ Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.09.27 Бàÿíæàðãàëàí Шèíý æèëýýð áýëýã                      316.0 Òөâ Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.10.24 Сàéõàí Шèíý æèëýýð áýëýã                        57.3 Бóëãàí Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.11.24 Бàÿíæàðãàëàí
Òөðèéí àëáàí õààã÷дûí  óíààíû  

зàðдàë
                     330.0 Òөâ Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.10.07 Бàÿíæàðãàëàí Шèíý æèëýýð áýëýã                        95.8 Гîâьс¿мáýð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.10.20 Уëсûí àсðàмæûí ãàзàð
Àсðàмæûí ãàзðûí õ¿¿õд¿¿дýд 

áýëýã
                       87.7 Уëààíáààòàð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.08.09 116-ð сóðãóóëь Бàãшèд  мөíãөí òýòãýмæ                      800.0 Òөâ Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

"Пèáîдè âèíсâýé ðесîðсèз" ХХК 2011.11.24 Удèðдëàãûí àкàдемè

Òөâ àéмàã Бàÿíæàðãàëàí сóмûí 

òөðèéí  àëáàí  õààã÷дûí 2-

өдðèéí сóðãàëòûí  òөëáөð

                     880.0 Òөâ Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Àëòàéí õ¿дýð ХХК 2011.06.14 Цýýë 5-í õ¿íд íөõөí îëãîâîð îëãîсîí                 16,500.0 Гîâь-Àëòàé Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Àëòàéí õ¿дýð ХХК 2011.08.31 Цàãдààãèéí òàсàã Ө.Бîëдáààòàðò Хàíдèâ                   1,500.0 Гîâь-Àëòàé Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Àëòàéí õ¿дýð ХХК 2011.10.07 Дàíàà Дàðæààëàí õèéд õàíдèâ                   3,000.0 Гîâь-Àëòàé Хóâèéí áàéãóóëëàãà

Бîðîî ãîóëд ХХК 2011.05.07
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
Хàíдèâ                   1,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Бîðîî ãîóëд ХХК 2012.01.05 Бàÿíãîë  õàíдèâ                 69,367.4 Сýëýíãý

Бîðîî ãîóëд ХХК 2011.05.07 МУИС  ýкîëîãèéí îëèмп з/á õàíдèâ                   2,068.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Бîðîî ãîóëд ХХК 2011.10.17 Чàмèíãîî сýòã¿¿ë
 Х¿÷ спîðò õîðîîíû òàíõèмûí 

òîõèæèëò 
                  2,000.0 Уëààíáààòàð Хóâèéí áàéãóóëëàãà

Бîðîî ãîóëд ХХК 2011.11.11 Ньюсîíèк ХХК  Кîмпьюòеð, õýðýãсýë                   1,666.8 Хóâèéí кîмпàíè

Бîðîî ãîóëд ХХК 2011.11.12 Ньюсîíèк ХХК  Кîмпьюòеð, õýðýãсýë                   6,250.0 Хóâèéí кîмпàíè

Бîðîî ãîóëд ХХК 2011.11.13 Ньюсîíèк ХХК  Кîмпьюòеð, õýðýãсýë                      163.0 Хóâèéí кîмпàíè

Бîðîî ãîóëд ХХК 2012.01.25 Мàíдàë  Ò¿íõýë áàãèéí èðãýдýд                   4,100.0 Сýëýíãý Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Гàцóóðò ХХК 2011.04.21
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
Хàíдèâ                   1,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Гàцóóðò ХХК 2011.08.12
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
Òàòâàðûí õýëòýсò õàíдèâ                      200.0 Өâөðõàíãàé Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Гàцóóðò ХХК 2011.10.29 Шààмàð Хàíдèâ-Ж .Гàíáîëдûã шàãíàсàí                   2,500.0 Сýëýíãý Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Гàцóóðò ХХК 2011.10.17 ЦЕГ-О÷èðõóÿãèéí Çîðèãò Хàíдèâ                   5,000.0 Уëààíáààòàð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Гàцóóðò ХХК 2011.11.11 Уëсûí дðàмûí ýðдмèéí òеàòð
õàíдèâ-Чèмýãëýëèéí ýðõëýã÷ 

Н.Бàòáèëýãèéã шàãíàсàí
                     425.0 Уëààíáààòàð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Гàцóóðò ХХК 2011.11.11 Àéмàã
Цàãдààãèéí àæèëòàí О.Çîðèãòûã 

шàãíàсàí
                     500.0 Сýëýíãý Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Дàцàí òðеéд ХХК 2011.05.25
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
õàíдèâ                   1,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Ж еé Кеé Эм Кеé ХХК 2011.04.26
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
õàíдèâ /íîм/                   1,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Мөíõ íîёí сóâàðãà ХХК 2011.09.05 Эëáýã сàí ÒББ Мөíãөí áóс õàíдèâ                   2,200.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Оюó òîëãîé ХХК 2011.03.10 Дàëàíзàдãàд Britanica òîëь                      410.0 Уëààíáààòàð Дàâõàðдсàí

Оюó òîëãîé ХХК 2011.07.05 Дàëàíзàдãàд Britanica òîëь                      410.0 Уëààíáààòàð Дàâõàðдсàí

Оюó òîëãîé ХХК 2011.08.19 Хàíáîãд Пîîшèã èðãýдýд                      225.0 Уëààíáààòàð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Өðмөí-Уóë ХХК 2011.02.21 Àéмàã  Àõмàдóóдûí áàÿðò õàíдèâ                   2,100.0 Уëààíáààòàð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Редõèë Мîíãîëèà ХХК 2011.12.23 ШУÒИС Оëèмпèîдûí зàðдàëд õàíдèâ                      300.0 Уëààíáààòàð Хóâèéí сóðãóóëь

Сàóсãîáè сýíдс ХХК 2011.08.02 Шèâýý õ¿ðýí дýõ ãààëь-д 24 õ¿íèé áàéð               191,387.2 Өмíөãîâь

Òóõàéí áàéðûã ò¿ð 

àшèãëàæ áàéãàà, èðýõ îíд 

кîмпàíèд áóцààæ өãíө.

Сàóсãîáè сýíдс ХХК 2011.11.30 Сýâðýé Хàíдèâ-í¿¿ðс 155 òîíí-11 сàð                   4,997.0 Өмíөãîâь Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Сàóсãîáè сýíдс ХХК 2011.12.31 Сýâðýé Хàíдèâ í¿¿ðс-160 òîíí-12 сàð                   5,158.2 Өмíөãîâь Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Сеíòеððà ãîóëд Мîíãîëèà ХХК 2011.06.27 Хýâëýëèéí õóâèéí кîмпàíè Хýâëýë                 12,640.0 Дîðíîд Хóâèéí кîмпàíè

Сîд ãàзàð ХХК 2011.05.09 С¿õáààòàð Сóм õөãæëèéí сàíд                      100.0 С¿õáààòàð
БОНС áàéсàíûã 

шèëæ¿¿ëсýí

Òýí õóí ХХК 2011.12.11 Ж àðãàëàíò сóмûí 3 áàãèéí зàсàã дàðãà Мөíãөí õàíдèâ, дýмæëýã                      500.0 Òөâ Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Òýí õóí ХХК 2011.01.12
Ж àðãàëàíò сóмûí МÀХН-ûí õîðîîíд 

õàíдèâ өãсөí.
Мөíãөí õàíдèâ, дýмæëýã                   4,500.0 Òөâ Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Òýí õóí ХХК 2011.11.22 ММНБИ-èéí Òөâ àéмãèéí сàëáàð Мөíãөí õàíдèâ, дýмæëýã                   1,000.0 Òөâ Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Òýí õóí ХХК 2011.12.30 Уëààí зàãàëмàéí íèéãýмëýã Мөíãөí õàíдèâ, дýмæëýã                   1,000.0 Òөâ Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Х¿ðýýдýë ХХК 2011 Уëààí зàãàëмàéí íèéãýмëýã Хàíдèâ                   1,000.0 Өмíөãîâь Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Цàéðòмèíеðàë ХХК 2011.04.12 МУ-д сóóãàà Хÿòàд óëсûí  ЭСЯ Хàíдèâ                      490.1 С¿õáààòàð Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Цàéðòмèíеðàë ХХК 2011.04.28
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
Нîмûí õàíдèâ                   1,000.0 С¿õáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Цàéðòмèíеðàë ХХК 2011.07.28
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
Нîмûí õàíдèâ                   4,000.0 С¿õáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Чèíõóà МÀК íàðèéí сóõàéò ХХК 2011.06.22 Уóë óóðõàéí àссîàцèàцè Хàíдèâ                   1,000.0 Өмíөãîâь Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Чèíõóà МÀК íàðèéí сóõàéò ХХК 2011.10.27 У. Нÿмс¿ðýí сóðãàëòûí òөëáөð Хàíдèâ                      820.0 Өмíөãîâь Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Шàíëóí ХХК 2011.05.12
Мîíãîëûí мýðãýшсýí зөâëөõ õóóëь÷дûí 

íèéãýмëýã ÒББ
Нîмûí õàíдèâ                   1,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Шèâýý Оâîî ХХК 2011.03.16 Мîíãîë óëсàд сóóãàà Япîí óëсûí  ЭСЯ Япîíû àðд ò¿мýíд òóсëàмæ                 10,000.0 Уëààíáààòàð Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Шèæèð àëò ХХК 2011.05.30 Хóâèéí кîмпàíè Хàíдèâ                      300.0 Уëààíáààòàð Хóâèéí кîмпàíè

Шèíь Шèíь ХХК 2011.07.30 ММНБИ Спîðòûí íààдàмд õàíдèâ                      500.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Шèíь Шèíь ХХК 2011.10.29 Эм õàíãàí íèéë¿¿ëýõ òөâ Хàíдèâ                      600.0 Дîðíîд Хóâèéí кîмпàíè

Шèíý Шèâýý ХХК 2011.06.07 2-ð áàãèéí дàðãà Оòãîíáààòàð Хàíдèâ                      500.0 Гîâьс¿мáýð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Шèíý Шèâýý ХХК 2011.06.29 Òàðâàëèí õèéд Хèéдèéã сýðãýýõ                 30,000.0 Гîâьс¿мáýð Хóâèéí кîмпàíè

Шèíý Шèâýý ХХК 2011.08.09 Òàðâàëèí õèéд Хèéдèéã сýðãýýõ                 30,000.0 Гîâьс¿мáýð Хóâèéí кîмпàíè

Шèíý Шèâýý ХХК 2011.10.11 Òàðâàëèí õèéд Хèéдèéã сýðãýýõ                 32,000.0 Гîâьс¿мáýð Хóâèéí кîмпàíè

Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ ХХК 2011.05.17 Çàсàã дàðãà Сàéí дóðûí õàíдèâ                   1,500.0 Дîðíîд Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Эм Сè Òè Òè ХХК 2011.06.09 Лõàмæàâ Хàíдèâ                 50,000.0 Гîâьс¿мáýð Хóâь  õ¿íд өãсөí õàíдèâ  

Эм Сè Òè Òè ХХК 2011.07.22 Òеõíîëîãè áèзíес èíкóáàòîð òөâ Хàíдèâ /áàðèëãûí àæèë/                   1,000.0 Гîâьс¿мáýð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðâýí õ¿дýð ХХК 2011.07.08 Дàмдèíû С¿õáààòàð сàí Хàíдèâ                 10,000.0 С¿õáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.01.03 УБ Оðîсûí ШУ-íû òөâ Хàíдèâ                   1,500.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.06.30 "Мîíãîë îðíû õөãæèë" ÷óóëãàí Хàíдèâ                   1,028.4 Лîíдîí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.06.30 БНХÀУ ЭСЯàм Хàíдèâ                   2,490.7 БНХÀУ

Хÿòàд óëсàд áàéðëàõ 

өөðèéí òөëөөëөã÷èéí ãàзàð 

өãсөí мàðкеòèíãèéí зàðдàë

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.06.30 Мîскâà Эë÷èí сàéд Хàíдèâ                   1,245.4 ОХУ

Оðîс óëсàд áàéðëàõ 

өөðèéí òөëөөëөã÷èéí ãàзàð 

өãсөí мàðкеòèíãèéí зàðдàë

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.06.30 Япîíû àðд ò¿мýíд Хàíдèâ                 20,685.8 Япîí óëс Нýãòãýëд õàмðààðàëã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.10.24 "Metals Mongolia" ÷óóëãàí Хàíдèâ                 38,569.2 Оðõîí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.11.30 МУ-д сóóãàà БНХÀУ-ûí ЭСЯàм Хàíдèâ                   2,595.3 БНХÀУ Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 МУ-д сóóãàà БНХÀУ-ûí ЭСЯàм Шèíý æèëèéí àðãà õýмæýýíд                   1,924.2 БНХÀУ Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 МУ-д сóóãàà ОХУ-ûí ЭСЯàм Шèíý æèëèéí àðãà õýмæýýíд                   1,340.9 ОХУ Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 Òàëáàéí òеííèсíû õîëáîî Хàíдèâ                 46,931.5 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 Мîскâà îюóòûí õîëáîî Òýмцýýíд õàíдèâ                   1,964.6 ОХУ Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.09.30 Òàмèðûí õóðд óðàëдààí Хàíдèâ                 33,010.0 Àðõàíãàé Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.01.01 Çàëóó÷óóдûí òеàòð Хàíдèâ                      300.0 Дàðõàí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.04.01 Х¿¿õдèéí ýðõèéã õàãààëàõ õîëáîî Хàíдèâ                      500.0 Дàðõàí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.04.01 Мîíãîëûí өмãөөëөã÷дèéí õîëáîî Хàíдèâ                      500.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.04.01
Мîíãîë óëсàд сóóãàà Япîí óëсûí 

ЭСЯàм
Хàíдèâ                 10,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.11.16 Нèéсëýëèéí өмãөөëөã÷дèéí õîëáîî Хàíдèâ                      500.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Дүн             719,319.35 
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Хавсралт Ч - Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн товчоо

Компанийн нэрс Огноо
Хандив, дэмжлэг авсан 

байгууллагын нэр
Утга/тайлбар

 Дүн (мянган 

төгрөгөөр) 
Аймгийн нэр Хасагдсан шалтгаан

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.10.24 "Metals Mongolia" ÷óóëãàí Хàíдèâ                 38,569.2 Оðõîí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.11.30 МУ-д сóóãàà БНХÀУ-ûí ЭСЯàм Хàíдèâ                   2,595.3 БНХÀУ Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 МУ-д сóóãàà БНХÀУ-ûí ЭСЯàм Шèíý æèëèéí àðãà õýмæýýíд                   1,924.2 БНХÀУ Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 МУ-д сóóãàà ОХУ-ûí ЭСЯàм Шèíý æèëèéí àðãà õýмæýýíд                   1,340.9 ОХУ Òөсâөөс сàíõ¿¿æдýãã¿é

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 Òàëáàéí òеííèсíû õîëáîî Хàíдèâ                 46,931.5 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.12.31 Мîскâà îюóòûí õîëáîî Òýмцýýíд õàíдèâ                   1,964.6 ОХУ Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðдýíýò ¿éëдâýð ХХК 2011.09.30 Òàмèðûí õóðд óðàëдààí Хàíдèâ                 33,010.0 Àðõàíãàé Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.01.01 Çàëóó÷óóдûí òеàòð Хàíдèâ                      300.0 Дàðõàí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.04.01 Х¿¿õдèéí ýðõèéã õàãààëàõ õîëáîî Хàíдèâ                      500.0 Дàðõàí Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.04.01 Мîíãîëûí өмãөөëөã÷дèéí õîëáîî Хàíдèâ                      500.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.04.01
Мîíãîë óëсàд сóóãàà Япîí óëсûí 

ЭСЯàм
Хàíдèâ                 10,000.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Эðýë ХХК 2011.11.16 Нèéсëýëèéí өмãөөëөã÷дèéí õîëáîî Хàíдèâ                      500.0 Уëààíáààòàð Òөðèéí áóс áàéãóóëëàãà

Дүн             719,319.35 
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Хавсралт Щ – Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа 

 Хавсралт Ш -Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа
Нийт 

тоо
Лиценз эзэмшигч компани Эзэмшигчийн регистр 

Эзэмшиж буй 

лицензийн тоо

ЗГ-ын тайланд нэгтгэгдсэн 

компани

ОҮИТБС-ын ажлын албанд 

тайлангаа гаргасан компани

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1 Àáсîëюòмàéíèíã 5358841 1

2 Àâàðãà òîсîí õýíòèé 2644495 3

3 Àâãà èõ òàéæ 5302447 1

4 Àâдàðáàÿí 2040239 3 Àâдàðáàÿí Àâдàðáàÿí Àâдàðáàÿí

5 Àâдðàíòõàéðõàí 2683857 1

6 Àâзàãàíàëàéõ 4488954 1

7 Àãàðмàíõàí 5110351 1

8 Àãèáàãè 5237378 2

9 Àãèòõàíãàé 2597977 2

10 Àãммàéíèíã 5176727 3 Àãммàéíèíã Àãммàéíèíã

11 Àãðîкîðп 2678713 1

12 Àãьáó ÿíò 2724286 1

13 Àдàмàсмàéíèíã 2672146 7 Àдàмàсмàéíèíã

14 Àдàмàсмàó íòèí 5106508 6 Àдàмàсмàó íòèí

15 Àдèë-О÷ 2707969 1 Àдèë-О÷ Àдèë-О÷ Àдèë-О÷

16 Àдèëцàã 5070554 1

17 Àдó ó í÷ó ëó ó í 2011239 1 Àдó ó í÷ó ëó ó í Àдó ó í÷ó ëó ó í Àдó ó í÷ó ëó ó í

18 Àзàðãûí ãîë ÷îíîò 5097517 4 Àзàðãûí ãîë ÷îíîò Àзàðãûí ãîë ÷îíîò

19 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà 2678179 4 Àзèàãîó ëд мîíãîëèà Àзèàãîó ëд мîíãîëèà Àзèàãîó ëд мîíãîëèà

20 Àзèéí áîëîð 5061954 1 Àзèéí áîëîð

21 Àзèéí өíдөð дàâàà 5250595 1

22 Àзèéí ýðдýíý 2073714 1

23 Àзèÿфеððó м 5210232 1

24 Àé Àð И Àé Эí Òè Эë 5346339 1

25 Àé Эë Сè Àé 5150876 1

26 Àé Эм Жè Сè 5457602 1

27 Àé Эí Дè 5083265 2 Àé Эí Дè

28 Àé Эс Òè кîíсòðàкшí 2766272 1 Àé Эс Òè кîíсòðàкшí

29 Àé Эф сîîíс 2741288 1 Àé Эф сîîíс

30 Àéáексëýíд мîíãîëèà 5249333 9

31 Àéâàîðó 5234522 1

32 Àéâó ó íòýс 5093902 1 Àéâó ó íòýс Àéâó ó íòýс Àéâó ó íòýс

33 Àéðàã-Иíдмèí 5234751 2

34 Àéðîíâàëëè 5250285 2

35 Àксèспðîæекò 5178649 1

36 Àëàãòàéцýцýí 2872544 2

37 Àëàãòýâш 5161312 3

38 Àëëÿíсãîëд 5006201 5

39 Àëмàзãðó пп 5153379 2 Àëмàзãðó пп

40 Àëòàé õàéðõàí ó ó ë 5325714 1

41 Àëòàéãîëд 2877694 4 Àëòàéãîëд

42 Àëòàéкîíсòðàкшí 2761165 6 Àëòàéкîíсòðàкшí

43 Àëòàéëýíд ðèсîðсýс 5191882 1

44 Àëòàéíãó ðâàí зààí 5017394 1

45 ÀЛÒÀЙНГЯНÒ 5155053 1

46 Àëòàéíõ¿дýð 5095549 4 Àëòàéíõ¿дýð Àëòàéíõ¿дýð

47 Àëòàéíõÿзãààð 5306884 1

48 Àëòàéòó ð 2634015 1

49 Àëòàéõàíãàé á¿ðд 5029953 1 Àëòàéõàíãàé á¿ðд Àëòàéõàíãàé á¿ðд

50 Àëòàéõөõèé íó ó ð 5151562 1

51 Àëòàí шàãàé ãðó пп 2692562 2 Àëòàí шàãàé ãðó пп

52 Àëòàí ýëс 2638266 1

53 Àëòàí ýðдýíèéí îðд 5317312 1

54 Àëòàí ýðдýíý ãàзàð 5311918 2 Àëòàí ýðдýíý ãàзàð

55 Àëòàí-Àó ðàã кîíсòðàкшí 5181836 1 Àëòàí-Àó ðàã кîíсòðàкшí

56 Àëòàíáàðãà 5259673 1

57 Àëòàíãîë ýкспëîðýéшí 2784165 2 Àëòàíãîë ýкспëîðýéшí

58 Àëòàíдèíàð 5209358 1

59 Àëòàíдîðíîд мîíãîë 2112868 35 Àëòàíдîðíîд мîíãîë Àëòàíдîðíîд мîíãîë Àëòàíдîðíîд мîíãîë

60 Àëòàíзàíàдó 5345626 2

61 Àëòàíðèî мîíãîëèÿ 5121175 7 Àëòàíðèî мîíãîëèÿ

62 Àëòàíс¿ëæýý сèсòемîс 2726793 1

63 Àëòàíòàõь 2860708 2 Àëòàíòàõь Àëòàíòàõь

64 Àëòàíòîéã 5164443 1

65 Àëòàíõөíдèé 2662213 1

66 Àëòàíõó í÷èð 2862522 1

67 Àëòàðãàíàõàéðõàí 5133351 1

68 ÀЛÒЕК 5322294 1

69 Àëòðàã-Àõàс 2742039 4

70 Àëьòàèðãîó ëд 5267994 1 Àëьòàèðãîó ëд

71 Àëьшààõàéðõàí 2869594 2 Àëьшààõàéðõàí Àëьшààõàéðõàí

72 Àм Tà Ò¿ 2633086 1

73 Àмàðáàÿсãàëàí áó ÿíò 5308453 2

74 Àмàðдàëàé òðеéд 2005522 1

75 Àмеðèкàíсòàíдàðò 5063906 2

76 Àмèкàãîëд 5104483 1

77 Àмèðëàíãó é-¯æèí 5111676 1

78 Àмîíдà 2036703 1

79 Àмюó ëеò 5219477 2

80 Àíàíдáàÿí òàë 5218624 1

81 Àíàýëь 2798441 1

82 Àíдсө¿ðâýé 5244501 2 Àíдсө¿ðâýé

83 Àíдõó éшàí 5109795 1 Àíдõó éшàí

84 Àíдûí èë÷ 5051118 1 Àíдûí èë÷ Àíдûí èë÷ Àíдûí èë÷

85 Àíдûí òýм¿¿ëýë 5205581 2 Àíдûí òýм¿¿ëýë Àíдûí òýм¿¿ëýë Àíдûí òýм¿¿ëýë

86 Àíèàíðесîðсèз 2874229 2 Àíèàíðесîðсèз

87 Àíèðдýëõèé 5472695 1

88 Àíèш 2587815 2

89 Àíкàíã шèíшèí 5275989 4

90 Àíîдáàíк 2579235 1

91 Àíîмà 2056763 2 Àíîмà

92 Àíòðàцèò 2711818 1

93 Àíó ðãîó ëд 5201578 1 Àíó ðãîó ëд

94 Àíó ó íсó âд 5160375 1
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95 Àíõàé-Иíòеðíýшíë 2863847 2 Àíõàé-Иíòеðíýшíë Àíõàé-Иíòеðíýшíë Àíõàé-Иíòеðíýшíë

96 ÀНЭÀ 534547 1

97 Àðâèæèõкàð 2817039 1

98 Àðâèæèõмàíдàë 4247949 1 Àðâèæèõмàíдàë Àðâèæèõмàíдàë

99 Àðâèíæîíш 5201896 1

100 Àðâèíõàд 2683083 1

101 Àðãàòàé 2012677 2

102 Àðãàòá¿ë 5208807 2

103 Àðãîæàâõëàí 2642344 1

104 Àðз¿¿íãîë 5106559 2

105 Àðèó íмàíдàë шèâàà 5219515 1

106 Àðèó í-Өðíөõ 2816555 3

107 Àðèó íõàéðõàí 2007916 2

108 Àðмîíãîë òðýâë 2562499 2

109 Àðîмà àмò 5122856 7

110 Àðсëàíòðеéд 2085399 1

111 Àð-Эðõýс 5333865 1

112 Àсãàòцýíõýð ó ó ëс 5100763 1

113 Àсãàò-Эðдýíý 5266386 1

114 Àòëàíòàсòàð 5168619 1

115 Àòëàíòèкòðеéд 2793016 2

116 ÀУМ 5056721 3 ÀУМ ÀУМ

117 Àó ðàсîîðс 5266238 3

118 Àó ðó мëàíд 2785994 1

119 Àфðî àзèÿ мèíеðàëз 5089263 2 Àфðî àзèÿ мèíеðàëз

120 ÀХХ 5113636 1

121 À÷мàíдàë 2586371 2

122 ÀШБ 2555409 1 ÀШБ ÀШБ

123 Àшèàíëèéд 5237696 2

124 Àшèãò-Эðдýс 5029848 1

125 Бàãàдөш 5203848 1

126 Бàãàíó ó ð 2008572 3 Бàãàíó ó ð Бàãàíó ó ð Бàãàíó ó ð

127 Бàãàòàÿí 2099551 1 Бàãàòàÿí

128 Бàãсàмæîíшèí 2614561 2

129 Бàдàмëàõ-О÷èð 5149843 1

130 Бàдмààðàãõàш 5215919 2

131 Бàдðàëëàéí 5155568 2

132 Бàëèíòîëãîé мàéíèíã 5353319 3

133 Бàðèëãà-Оðд 2640635 2

134 Бàðмàòãàðàм 5266637 1

135 Бàðсмàéíèíã 5455375 1

136 Бàðó ó í мîíãîëûí меòàëë 2626454 1

137 БÀСИС 5237408 2

138 Бàò-Àдàð 2844923 1 Бàò-Àдàð

139 Бàò-Àëò òөâ 2574233 1

140 Бàòáýõ пýèíò 5296641 1

141 Бàòãîâь 2738961 1

142 Бàòсó ó ðь кîíсòðàкшí 2807904 1

143 Бàòòөð ãýðýë 5168317 1

144 Бàòòðèпеë 5141907 1

145 Бàòò¿шèã áàáó 5073537 1

146 Бàòó  мàéíèíã мîíãîë 2786826 15 Бàòó  мàéíèíã мîíãîë Бàòó  мàéíèíã мîíãîë

147 Бàòó кîíсòðàкшí 2843617 1

148 Бàòцàãààí õàéðõàí 5111986 1

149 Бàòшàíдàс 5208513 1

150 Бàюó д мàéíèíã 5468574 1

151 Бàÿàсîó ðс 5057418 1

152 Бàÿæàò 2806517 1

153 Бàÿæèõòîîíîò өðãөө 5303257 1

154 Бàÿæмàë-Àëò 2861429 4 Бàÿæмàë-Àëò Бàÿæмàë-Àëò Бàÿæмàë-Àëò

155 Бàÿæòàòó 5167329 3

156 Бàÿëàãáèéëд èíâесò 2071495 2 Бàÿëàãáèéëд èíâесò

157 Бàÿëàãáîãд 3122212 1

158 Бàÿëàããàзàð 2774534 2

159 Бàÿëàãæîíш 2874482 3 Бàÿëàãæîíш

160 Бàÿëàã-Оðд 2007126 1 Бàÿëàã-Оðд Бàÿëàã-Оðд Бàÿëàã-Оðд

161 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí 2708701 2 Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí Бàÿí àéðàã ýкспëîðýéшí

162 Бàÿí өëзèéò áîëд 3307085 1

163 Бàÿíãàзàð 2561999 1 Бàÿíãàзàð

164 Бàÿíãèéí ãîâь 2709244 1

165 Бàÿíæîíш 2696304 2 Бàÿíæîíш

166 Бàÿíмîдîò ó ó ë 5068762 1 Бàÿíмîдîò ó ó ë

167 Бàÿííөмðөã ó ó ë 5437326 1

168 Бàÿíí¿¿ðãýсòýé 5113342 2 Бàÿíí¿¿ðãýсòýé

169 Бàÿí-Өíдөð õàéðõàí 5234255 1

170 Бàÿíðесîðсèз 5234735 1 Бàÿíðесîðсèз

171 Бàÿíðè÷ 5228506 1

172 Бàÿíсó ó ò 5301866 2

173 Бàÿíс¿мáýð Бîãд 5065844 1

174 Бàÿíòýãш èмпекс 2609436 4 Бàÿíòýãш èмпекс Бàÿíòýãш èмпекс Бàÿíòýãш èмпекс

175 Бàÿíòýýã 2014491 1 Бàÿíòýýã Бàÿíòýýã Бàÿíòýýã

176 Бàÿí-Уíдðó ó ë 2728478 1

177 Бàÿí-Уó дàм òàë 5102316 2

178 Бàÿí-Уÿíãà 3550567 1

179 Бàÿíцýã¿¿д 2736527 1

180 Бàÿí-Эðдýс 2551764 2

181 Бàÿí-Эð÷ 5023998 3 Бàÿí-Эð÷ Бàÿí-Эð÷ Бàÿí-Эð÷

182 Бàÿðààм 2578077 3

183 Бàÿðсãîó ëд 5099854 5

184 Бàÿðскîíсòðàкшí 2061899 11 Бàÿðскîíсòðàкшí

185 Беíефèòâîðëд ýíеðæè 5496454 1

186
БЕСÒ КОППЕР ГОУЛД 

КОРПОРЕЙШН
5434254 8

187 Бè Бè ýíд Эс 2550075 1

188 Бè Вàé Эé÷ 5190479 2
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188 Бè Вàé Эé÷ 5190479 2

189 Бè Дè Бè Эë 5519004 8

190 Бè Жè àé 2545578 2

191 Бè Сè Эм Эм 5315425 2

192 Бè Эé Пè 5219779 2 Бè Эé Пè

193 Бè Эé÷ Эм 2657449 2 Бè Эé÷ Эм

194 Бè Эм Бè Бè 5172055 3 Бè Эм Бè Бè Бè Эм Бè Бè

195 Бè Эí Бè ðесó ðс 5432839 2

196 Бè Эс Àé 5035503 2

197 Бèã мîãó ë кîó ë ýíд ýíеðæè 5369223 3 Бèã мîãó ë кîó ë ýíд ýíеðæè Бèã мîãó ë кîó ë ýíд ýíеðæè Бèã мîãó ë кîó ë ýíд ýíеðæè

198 Бèãýðõàéðõàí 5103916 8

199 Бèдâèкýí 5194571 1

200 БИЛГ¯¯НÒРЕЙД 2088967 3 БИЛГ¯¯НÒРЕЙД БИЛГ¯¯НÒРЕЙД

201 Бèëëèîíпîèíò 5089727 1

202 Бèë¿¿òмàéíèíã 5211956 1

203 Бèëýã-Оðд 5479029 1

204 Бèëýãòáè÷ýý 5094208 1

205 Бèëýãòзó ðâàс 5111668 2

206 Бèëýãòõàéðõàí ó ó ë 5376467 3

207 Бèëýãõөòөë 5106478 1

208 Бëеãðàâèÿмàéíèíã 5189616 1 Бëеãðàâèÿмàéíèíã Бëеãðàâèÿмàéíèíã Бëеãðàâèÿмàéíèíã

209 Бëýкпëàíеò 5513766 1

210 Бëýкðîк 5150167 2

211 Бëюãýéò 5332311 1

212 Бëюскàé мàéíèíã 5106303 1 Бëюскàé мàéíèíã Бëюскàé мàéíèíã

213 Бëюскàé õîðс 5192269 1 Бëюскàé õîðс

214 БММЖ 5097428 2

215 БМШ 5109019 2

216 Бîãдàõîëдèíã 2613239 1 Бîãдàõîëдèíã

217 Бîãдûí àëò 5106923 1

218 Бîдîí÷-Àíàð 5113113 2

219 Бîëдëàí 5456266 1

220 Бîëдòөмөð еðөө ãîë 2855119 4 Бîëдòөмөð еðөө ãîë Бîëдòөмөð еðөө ãîë Бîëдòөмөð еðөө ãîë

221 Бîëдфîðдà 5095638 2 Бîëдфîðдà Бîëдфîðдà Бîëдфîðдà

222 Бîëдцýí 2859785 1

223 Бîëîð-Àíàð 5107849 1

224 Бîëîðãîë 3307808 1

225 Бîëîðдàéмîíд 5477239 1

226 Бîëîðæîíш 2830701 1

227 Бîëîðëàà 5275946 1

228 Бîëîðш¿ð 5199174 1

229 Бîíæó ð 2806703 1

230 Бîîõó í 5053803 1

231 Бîðãàí÷àí 5116031 1 Бîðãàí÷àí

232 Бîðæãîíû òàë 2778378 1 Бîðæãîíû òàë

233 Бîðæèãò 2603365 1

234 Бîðæ-Оâîîò 5241359 2

235 Бîðîëзîé 2085976 1

236 Бîðîîãîó ëд 2094533 11 Бîðîîãîó ëд Бîðîîãîó ëд Бîðîîãîó ëд

237 Бîð-Өíдөð ó ó ë 5025397 3

238 Бîðцýцýã 4371267 1

239 Бîðûí õөíдèé 5315514 1

240 Бîссòîí-Иíòеðíýшíë 2665093 5 Бîссòîí-Иíòеðíýшíë

241 БОУО 5337275 1

242 Бîшèãòõàéðõàí 5128137 1 Бîшèãòõàéðõàí

243 Бөãò-èðýýд¿é 5056519 1

244 Бөõөã ò¿ðãýí 2822601 1

245 Бөõөãõөðс 5271215 1

246 Бðèдæкîíсòðàкшí 2593009 2 Бðèдæкîíсòðàкшí Бðèдæкîíсòðàкшí

247 Бðèкс 2867702 1

248 Бðèëëèàíò 2764563 1 Бðèëëèàíò

249 Бðèò îсèàíс кó àíèе 5209307 1

250 Бðîàд 5024323 1 Бðîàд Бðîàд

251 Бðîíзõîðдý 5325722 1

252 Бðýéâõàðò ðесîðсèз 2878992 8 Бðýéâõàðò ðесîðсèз

253 БС Сàí÷èð 2550873 1 БС Сàí÷èð

254 БСОН 2797836 1

255 БÒМГ 5197376 2

256 Бó ддàáàð 5079942 2

257 Бó д-Иíâесò 2100754 1 Бó д-Иíâесò Бó д-Иíâесò Бó д-Иíâесò

258 Бó д-Уíдðàм 3553779 1 Бó д-Уíдðàм

259 Бó æãàð-Оðд 5222443 1 Бó æãàð-Оðд

260 Бó кîðп 5209196 1

261 Бó ë áó ë 2090082 1

262
Бó ëãàí àéмãèéí õîðèõ 439-

ð àíãè
9011706 1

263 Бó ëãàí-Àëò 2780712 1

264 Бó ëãàíãàíãàò 5091462 2 Бó ëãàíãàíãàò Бó ëãàíãàíãàò

265 Бó ëãàíãîó ëд 5101891 5

266 Бó ëãàí-Иíâесò 2736381 2 Бó ëãàí-Иíâесò

267 Бó ëãàíòàéõàð 5172314 1

268 Бó ëãàí-Эðдýс 2877589 1

269 Бó ëíàéíò¿шèã 5013844 1

270 Бó мàí-Оëз 5108799 2 Бó мàí-Оëз Бó мàí-Оëз

271 Бó м-Àðâàé-Иíâесò 2562219 1

272 БУМБ 2865912 1

273 Бó мáàò 2075652 6 Бó мáàò Бó мáàò Бó мáàò

274 Бó мáàòкîíсîëèдеòед 5264448 2 Бó мáàòкîíсîëèдеòед

275 Бó мáàòðесîðсес 5193443 7 Бó мáàòðесîðсес Бó мáàòðесîðсес Бó мáàòðесîðсес

276 Бó мáàòûí ãîë 2542714 2

277 Бó ðõàíõàëдó í ãðó пп 2740257 1

278 БУУЛБЛ 5060419 1

279 Бó ó ðàëсòîó í 5111803 1

280 Бó ó ðàëûí àð áó ëàã 5194199 1

281 Бó шó î-Уó ë 5152518 1

282 Бó ÿí 9999995 1
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281 Бó шó î-Уó ë 5152518 1

282 Бó ÿí 9999995 1

283 Бó ÿíзîðèã 5140013 1 Бó ÿíзîðèã

284 Б¿ëýýí дàâàà 5052297 1 Б¿ëýýí дàâàà

285 Б¿ëýýí-Уíдðàãà 5101468 1

286 Б¿ëýýíõөíдèé 5356725 1

287 Б¿ðкèò кîðпîðàцè 2003732 4

288 Б¿сò-Оðãèë 5263506 1

289 Б¿¿ðãýíò 2019205 3 Б¿¿ðãýíò Б¿¿ðãýíò Б¿¿ðãýíò

290 Б¿¿õ 2088428 1 Б¿¿õ

291 БХХБ 5090423 5 БХХБ

292 БЧБ 2862778 1

293 Бýéкó àíæè òó àí 5416736 1

294 Бýëã¿¿í-Àíàð 2788101 1

295 Бýðëýãмàéíèíã 5007127 1

296 Бýðõèéí íó ðàмò 5111145 1

297 Бýðõðесîðсèз 5210402 13 Бýðõðесîðсèз Бýðõðесîðсèз Бýðõðесîðсèз

298 Бýðõ-Уó ë 2643928 6 Бýðõ-Уó ë Бýðõ-Уó ë

299 Бýðõýòòîëãîé 5116414 1

300 Бýðýíãðó пп 2063182 2 Бýðýíãðó пп Бýðýíãðó пп Бýðýíãðó пп

301 Бýðýíмàéíèíã 2886219 5 Бýðýíмàéíèíã Бýðýíмàéíèíã Бýðýíмàéíèíã

302 Бýсòâàéò 2827891 1

303 Бýсò-Оðд 2825643 1

304 Бýцòðеéд 2677121 1

305 ВÀБК 5210941 5

306 Вàé Иé Эí Эф Юó 5089034 2

307 Вàéëèíк 5136512 1

308 Вàíãю¿íшèíã 5061032 2

309 Вàíòàæе 5247462 1 Вàíòàæе

310 Вàðòáó ðã 5258464 1

311 Веíеðà-Àëòàé 5097657 1 Веíеðà-Àëòàé

312 Вýí÷өí 5250218 1

313
Весòеðí пðîспекòîð 

мîíãîëèÿ
2834812 1 Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèÿ Весòеðí пðîспекòîð мîíãîëèÿ

314 Весòеðíмèíýкс 5297206 1 Весòеðíмèíýкс

315 Весòеðíпðîспекòîð 5044669 1

316 Весòеðíðесó ðс 2848066 4 Весòеðíðесó ðс

317 ВЖВМ 5210852 1 ВЖВМ

318 Вè Юó  И И 5108802 1

319 Вèâèдсòàð 5142636 1

320 Вèëëõó íã 5264707 1

321 Вîðëдмàéíèíã 5026016 1

322 Вîÿæеð Мèíеðàë Ресó ðсес 5502292 1 Вîÿæеð Мèíеðàë Ресó ðсес

323 Вîÿæеðãîëд 5202744 1 Вîÿæеðãîëд Вîÿæеðãîëд

324
В¿¿дсòàð ðесîðсес 

èíòеðíýшíë 
5437903 1

325 Вýí÷өí 5250218 10 Вýí÷өí

326 Гàзàð-Оðд 2694204 1

327 Гàзàðõýâëèé 4247434 2

328 Гàзðûí сó âд 5070244 1

329 Гàзðûí-ýðдýíýс 2714701 2

330 Гàëëàíòсòàðò 5023033 2 Гàëëàíòсòàðò

331 Гàëõèàò 5130549 1

332 Гàíãàíãÿëáàà 5139538 1 Гàíãàíãÿëáàà

333 Гàíãàð-Иíâесò 2095092 2 Гàíãàð-Иíâесò

334 Гàíãàðõàш 5003105 1

335 Гàí-Иë÷ 2544695 1 Гàí-Иë÷

336 Гàíòèã-Уó ë 2085844 1

337 Гàíõèéц 2090988 1 Гàíõèéц

338 Гàððèсîí-Àзè 5122392 9 Гàððèсîí-Àзè

339 Гàðòààм-Оюó 2561352 1

340 Гàцó ó ðò 2054701 21 Гàцó ó ðò Гàцó ó ðò Гàцó ó ðò

341 ГБНБ 2615797 1 ГБНБ ГБНБ

342 Геîãîó ëд 2885425 1

343 Геî-Иíфî 2773589 1 Геî-Иíфî

344 Геîкàíîí òөâ 2069318 1

345 Геîмàсòеð 2630478 1 Геîмàсòеð

346 Геîмèí 2866773 3 Геîмèí Геîмèí

347 Геîмèí шпàò 5099595 1

348 Геîпðî мîíãîë 5185874 1

349 Геîсèãíàëс 5168635 1 Геîсèãíàëс

350 Геî-Эðèí 2867931 2

351 Геðмесãàõèó ð 5209447 1 Геðмесãàõèó ð

352
Гëîáàë èсòеðí мèíеðàëз 

ðèсе÷
5144396 8

Гëîáàë èсòеðí мèíеðàëз 

ðèсе÷
Гëîáàë èсòеðí мèíеðàëз ðèсе÷

353 Гëîáàëáàëьш 5347548 1

354 Гëîáàëòîó í 5197414 1 Гëîáàëòîó í

355 Гëîáàë-Эíеðæè 5160162 1

356 ГМЦ 5071275 1

357 Гî Сè Çý 5428955 1

358 Гîàë òîàâàðд мàéíèíã 5530172 1

359 Гîáè ýíд мîðе 2583798 1

360 Гîáèкîíсîëèдеòед 5426952 18 Гîáèкîíсîëèдеòед Гîáèкîíсîëèдеòед Гîáèкîíсîëèдеòед

361 Гîáèкîó ë ýíд ýíеðæè 2862468 32 Гîáèкîó ë ýíд ýíеðæè Гîáèкîó ë ýíд ýíеðæè Гîáèкîó ë ýíд ýíеðæè

362 Гîáè-Экспëîðýéшí 2785129 6 Гîáè-Экспëîðýéшí Гîáè-Экспëîðýéшí

363 Гîáè-Эíòеðпðàéз 5113024 9 Гîáè-Эíòеðпðàéз

364 Гîâèéí еðòөíц 5106648 1

365 Гîâèéí õөãæèë ðесîðс 5434041 1

366 Гîâь íó òãèéí áàÿëàã 5540437 1

367 Гîâь ýðдýíý мàðàë 5362407 1

368 Гîâьãеî 2004976 11 Гîâьãеî

369 Гîâьмàíõàí 2577992 1

370 Гîâьмàðàë 5212448 1

371 Гîâьмàсòеð 5095719 1

372 Гîâьíàðàí ó ó ë 5355133 2
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Нийт 

тоо
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Эзэмшиж буй 
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компани

ОҮИТБС-ын ажлын албанд 

тайлангаа гаргасан компани

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

371 Гîâьмàсòеð 5095719 1

372 Гîâьíàðàí ó ó ë 5355133 2

373 Гîâьðезеðâ 5390966 1

374 Гîâьòó ãàëãà 5288894 2

375 Гîâьфàéíдеðс 5238862 1

376 Гîâьõó ðàõ 5218101 1 Гîâьõó ðàõ

377 Гîâьшîî 5060338 2

378 Гîâь-Эðýýí 5260833 3

379 Гîзãîðãîó ëд 5137195 1

380 Гîкáó ëãàí ó ó ë 5236517 1

381
Гîëдеí сòðèéм 

èíòеðíýéшíë
5461197 2 Гîëдеí сòðèéм èíòеðíýéшíë

382 Гîëдеíâèíã 5129184 1

383 Гîëдеíãîáè мàéíèíã 5340624 5 Гîëдеíãîáè мàéíèíã

384 Гîëдеíãîáëеò 5150752 4

385 Гîëдеíãðîó з 5310598 2 Гîëдеíãðîó з

386 Гîëдеíкàсòë 5103878 1

387 Гîëдеíкðîс 5200881 10 Гîëдеíкðîс Гîëдеíкðîс Гîëдеíкðîс

388 Гîëдеíмèðàæ ãîáè 5146712 1

389 Гîëдеíпèéк 5101492 1 Гîëдеíпèéк

390 Гîëдеíпîãàдà 5111625 1 Гîëдеíпîãàдà

391 Гîëдеíсàâе 5396166 1 Гîëдеíсàâе

392 Гîëдеíõеéëс 5060222 3 Гîëдеíõеéëс

393 Гîðíÿк 5006813 1

394 Гîó ëдеí ýссýíс мîíãîëèà 5444012 2 Гîó ëдеí ýссýíс мîíãîëèà

395 Гîó ëдëàíд 2668548 1

396 Гîó ëд-Опòèâеëë 5097215 1

397 Гîó ëдсýíûí мîíãîëèà 2871505 1

398 Гîó ëдýííàð 5301351 1

399 Гө¿ëдýííýсò 4377443 1

400 Гðàâеëсòîó í 5194512 3

401 Гðàíдмîíòàíà мàéíèíã 5436176 7

402 Гðàíдфîðмó ëà 5212669 1 Гðàíдфîðмó ëà

403 Гðàíдõàскè èíòеðíýшíë 5426634 1

404 Гðеéò áàéòàð 5359252 1

405 Гðеéòмîíãîëèà мàó íòàéí 5405645 1 Гðеéòмîíãîëèà мàó íòàéí

406 Гðèéíáîкс 5386179 1

407 Гðèéíðèâеð 5084458 2 Гðèéíðèâеð

408 Гðèéíсòеéшí 2650436 1 Гðèéíсòеéшí

409 Гðèéò èéсò меíеðàëс 5440092 3 Гðèéò èéсò меíеðàëс

410 Гó îсýí 2890542 1

411 Гó ðàâò 2024594 2 Гó ðàâò

412 Гó ðâàí-Àðãàëàíò 5097266 2

413 Гó ðâàíзàм 5026628 1 Гó ðâàíзàм Гó ðâàíзàм

414 Гó ðâàíòàëсò 2022796 2

415 Гó ðâàíòàмãà 2091798 1

416 Гó ðâàíòîсîí 3368564 1

417 Гó ðâàíòөõөм 2086166 3 Гó ðâàíòөõөм Гó ðâàíòөõөм

418 Гó ðâàí-Эâòýí 2087472 1 Гó ðâàí-Эâòýí

419 Гó òàéíдàâàà 5205107 2

420 Гó ÷èíдýëãýð 5103274 1

421 Г¿íáèëýã ãîó ëд 5215757 3 Г¿íáèëýã ãîó ëд Г¿íáèëýã ãîó ëд

422 Г¿íáèëýã îðд 5402247 2

423 Г¿íáèëýã òðеéд 2765853 1 Г¿íáèëýã òðеéд Г¿íáèëýã òðеéд Г¿íáèëýã òðеéд

424 Г¿íæèéí дàâàà 5260744 1

425 Г¿íò¿шèã 5112842 1

426 Г¿ðâýëæèíãîî 5308917 1

427 Г¿ðýí 2845458 1

428 Г¿¿дàéс 5193605 1

429 Гýðýë-Àðèâæèõ 5221447 1

430 Гýðýëò-Оðд 2152924 1 Гýðýëò-Оðд

431 Гýðýëòшèíý÷ëýë 5046483 1

432 Гÿëàëзàõ-Эðдýíýс 5234018 1

433 Дààãàòûí сàëàà 5319072 3

434 Дàáëьмөíõ 5004063 2

435 Дàáëьшòó òце 5088321 1

436 Дàâàà-Àðâèæèõ 5204496 2

437 Дàâààò 2143097 2

438 Дàâсò-Оðãèë 2293323 1

439 Дàâсòðеéд 2585367 1

440 Дàâсòõîòãîð 5325528 1

441 Дàâõàð-Оíîõó é 5142962 1

442 Дàâõàðсîëîíãî 5115809 1

443 Дàдèзè юèàí 5179173 5 Дàдèзè юèàí Дàдèзè юèàí

444 Дàéмîíд 2088932 1

445 Дàéмîíдëýíд 5278686 1

446 Дàëàíáó ëàã òðеéд 2608073 1

447 Дàëьíÿÿземëÿ 5327229 1

448 Дàмáàò 2618532 1

449 Дàíõàðãîó ëд 5250978 1

450 Дàðõàí àëòàí òó ó ë 2682702 1

451 Дàðõàí ýðдýíý á¿ðýí 2736624 1

452 Дàðõàí-Àéðîíò 4245547 1

453 Дàðõàíáîð õó æèð 5109884 1

454 Дàðõàíãîâь 2016265 1 Дàðõàíãîâь

455 Дàðõàíфëюîðèò 5039932 1

456 Дàðõàíшàð á¿ðд 2558106 1

457
Дàðõàíû òөмөðëөãèéí 

¿éëдâýð
2051303 3

Дàðõàíû òөмөðëөãèéí 

¿éëдâýð

458 Дàðõàí-Эëс 2883252 1

459 Дàðьãàíãûí èõ òàë 5202906 1

460 Дàсàéí-Уó ë 5039274 1 Дàсàéí-Уó ë

461 Дàсмîíдðèëë 5094887 1

462 Дàцàíòðеéд 2061848 14 Дàцàíòðеéд Дàцàíòðеéд Дàцàíòðеéд

463 Дàш-Àëòàé 5109434 1

464 Дàшó íдà 5386756 1

465 Дàÿàðõ 2068133 1

466 Дàÿí-Оðãèë 2060825 2
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463 Дàш-Àëòàé 5109434 1

464 Дàшó íдà 5386756 1

465 Дàÿàðõ 2068133 1

466 Дàÿí-Оðãèë 2060825 2

467 ДБÒХ 2800128 11 ДБÒХ

468 Деëòà ãîëд 5369703 2

469 Деëьфèí 2096277 1

470
Деðîéфàéíýíшíë 

àдâàéзîðè
5222702 1

471 Деðîíãмîíãîëèà 2838508 1 Деðîíãмîíãîëèà

472 Дè Бè Сè Эí 5395429 1

473 Дè Бè Эс Òè ðесîðсèс 5412986 1

474 Дè Жè Дè Эм 5485452 2

475 Дè Жè Эф Эë 3310132 2

476 Дè Çýò ýíд Àé 2570769 3 Дè Çýò ýíд Àé

477 Дè Эé÷ Пè 5071569 1

478 Дè Эé÷ Пè Эí 5166187 1

479 Дè Эс Сè 5034213 1 Дè Эс Сè

480 Дè Эс Эí Кýé 5445485 1 Дè Эс Эí Кýé

481 ДМÒ 5021359 1

482 ДНЦ 5282101 1

483 Дîíãфàííýíюàí 5230756 1

484 Дîîдàíõàð 5224829 1

485 Дîðíîãîâèéí ¿éëс 5473748 1

486 Дîðíîд сîдèó м сó ëьфàò 5439841 1

487 Дîðíîдáàéц 5039258 1

488 Дîðíîдмеòàë 5329612 1

489 Дîðíûí ãýãýýí ¿¿ë ýíеðæè 5421713 1

490 Дîðíûí í¿¿ðс 2824302 2

491 Дîðíûí õ¿дýð 5197201 4 Дîðíûí õ¿дýð Дîðíûí õ¿дýð Дîðíûí õ¿дýð

492 Дîðíûí цеîëèò 5197554 2

493 Дîðíûí ÷ó ëó ó ëàã 5070287 7 Дîðíûí ÷ó ëó ó ëàã

494 Дîðíûí ýðõýс 5344417 4

495 Дîðíûíшèм 5256267 6 Дîðíûíшèм

496 Дîó ðàдî 5200334 5

497 Дөðâөíõ¿м¿¿í 2267438 1

498 Дө÷èíдýëãýðýõ 5112486 1

499 Дðèмëýéíд 2619504 2 Дðèмëýéíд

500 Дó ãó é-Уó ë 5249007 2

501 Дó íàð-Од 2544938 1

502 Дó íòðеéд 2574209 1

503 Дó íфàíëó íмà 5180953 1

504 Дó íьëè 5087163 1

505 Дó í-Эðдýíý 2010933 4 Дó í-Эðдýíý Дó í-Эðдýíý Дó í-Эðдýíý

506 Дó í-Юàíь 2724146 3 Дó í-Юàíь Дó í-Юàíь

507 Д¿¿ëýõшîíõîð 2160757 1

508 Дýâæèõ àðâèí îðд 5325579 1

509 Дýëãýð õàíãàé òðеéд 2008726 1

510 Дýëãýð-Оð÷ëîí 2736578 1 Дýëãýð-Оð÷ëîí Дýëãýð-Оð÷ëîí

511 Дýëõèé òðеéд 2778157 1

512 Дýëõèéí цàã 5116244 1

513 ДЭПÀМ 5360064 1

514 Дýðáó мáà 2866234 1

515 Ёí÷еíã 2869462 1

516 ЕОС 5090598 5 ЕОС

517 Еðөөëýíд 5205387 1

518 Есөí ýðдýíèéí îðдîí 5301947 4

519 Есөíáàÿëàã 2567709 2

520 Есөíмàíà èмпекс 2546272 1

521 Есөíõàш ýðдýíý 5108616 1

522 Жàâõëàíò-Оðд 5217652 3

523 Жàкдîîсàí 5224861 2

524 Жàмп 2081547 4

525 Жàмп-Àëò 3738191 3 Жàмп-Àëò Жàмп-Àëò Жàмп-Àëò

526 Жàíшèíýíеýí мîíãîë 5415322 1 Жàíшèíýíеýí мîíãîë

527 Жàíьюàíь 5192889 1

528 Жàðãàëàíòðàшààíò 4063481 1 Жàðãàëàíòðàшààíò

529 Жàðãàëàíò-¯¿д 2605066 1

530 Жàðсàí 2567229 1

531 ЖБЦБ 5452112 1

532 ЖЕМИ èíòеðíýéшíë 2638185 2

533 Жемèíè 5085713 2 Жемèíè

534 Жем-Иíòеðíýшíë 2612046 1 Жем-Иíòеðíýшíë Жем-Иíòеðíýшíë

535 Жеíðè 2081342 1

536 Жеîдðèëëèíã 2609509 1

537 Жеîæеíè 5218004 1

538 Жè  Пè  Эф 5421624 3

539 Жè  Эé Жè 2073013 1

540 Жè Àð Òè Бè 5108195 5 Жè Àð Òè Бè

541 Жè Бè Лèéз 2578778 3

542 Жè Бè Эм 5081416 1

543 Жè Дè Бè Эí 5126878 2

544 Жè Жè Жè мàéíèíã ãðó пп 5325595 1

545 Жè Жè Эс Эс 5131618 2

546 Жè кîíòеíò 5371066 1

547 Жè Кýé Эм Кýé 5041589 2 Жè Кýé Эм Кýé Жè Кýé Эм Кýé

548 Жè Эé÷ Пè 3550524 1

549 Жè Эë Дè Вè 5028787 4 Жè Эë Дè Вè Жè Эë Дè Вè Жè Эë Дè Вè

550 Жè Эм Эм Сè 5370116 1

551 Жè Эí Ө¿ Сè 5341507 1

552 Жè Эí Òè Эë 5157641 1

553 Жè ýíд Юó  ãîëд 2675471 2 Жè ýíд Юó  ãîëд Жè ýíд Юó  ãîëд

554 Жè Эс Бè мàéíèíã 5439574 3 Жè Эс Бè мàéíèíã Жè Эс Бè мàéíèíã

555 Жè Эс И 5396484 1

556 Жè Эф Сè 5034396 1
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556 Жè Эф Сè 5034396 1

557 Жèмýíã 5006864 1

558 Жèíãèéí ãîë 5087457 1

559 Жèíãó àí 5005361 1

560 Жèíдèзè юèàí 5332893 1

561 Жèíкîðîíà 5060869 2 Жèíкîðîíà

562 Жèíòàéдà 5305179 1 Жèíòàéдà

563 Жèíõó à îðд 5002486 1 Жèíõó à îðд Жèíõó à îðд Жèíõó à îðд

564 Жèí÷àî 5343372 2

565 Жèíшеíòàí 5134803 1 Жèíшеíòàí

566 Жèсèкîðпîðàцè 5300118 1 Жèсèкîðпîðàцè

567
Жèó  кó àíã èíâесòмеíò 

ëèмèòед
5408628 1

568 Жèýфýí 5050669 1

569 ЖМЭ 5076021 1

570 ЖНПЭ 2568284 1

571 Жî èíòеðíýшíë 2688123 1

572 Жîíшòãàзàð 2793512 2 Жîíшòãàзàð

573 Жîð÷èдàé 5163803 5

574 Жîòîéíáàæó ó íà 5089417 2 Жîòîéíáàæó ó íà Жîòîéíáàæó ó íà Жîòîéíáàæó ó íà

575 Жөí Юàí 2780518 10 Жөí Юàí

576 Жó íãөòекó àí 5228026 1 Жó íãөòекó àí

577 Жó íãó îкèàíефàæàí 5493706 1

578 Жó íзýíь 5088755 1

579 Жó íфеíãëàíòîíã 5401496 1

580 Жó íõàîâýéеý 5039681 1

581 Жó í-Юàíь 2812231 1 Жó í-Юàíь

582 Ж¿òàéюó àí 5281857 1

583 Жьюâýëмàéíèíã 5252849 2

584 Жýé Сè Сè Àð 5308488 1

585 Жýé Òè Òè 5344441 1

586 Жýéâýë 5212235 1

587 ЖЭИМ 5127033 1

588 Жýсмîí 5024579 1

589 Жюдекó àíе 5498597 3 Жюдекó àíе

590 Çààмàðûí èõ àëò 2670801 1 Çààмàðûí èõ àëò

591 Çàâòàéæ 3551083 1

592
Çàíàдó  ýíеðæè ðесîðсýс 

мîíãîëèà
5220203 6

593 Çàíàдó кîàë мîíãîëèà 5168171 5 Çàíàдó кîàë мîíãîëèà

594 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà 5168201 3 Çàíàдó меòàëс мîíãîëèà

595 Çàíàдó кîппýð мîíãîëèà 5103479 1 Çàíàдó кîппýð мîíãîëèà

596 Çàíàðò-Уó ë 5040639 2

597 Çàíдáîëîð 5182824 2 Çàíдáîëîð

598 Çàсàã с¿мáýð 5341205 1

599 Çàсàã÷àíдмàíь 2678152 1

600 Çàсàã÷àíдмàíь мàéíз 5382432 1

601 Çàÿàò¿âшèí 2049902 1

602 ÇБÀÀ 5091098 5 ÇБÀÀ ÇБÀÀ

603 Çâездàмеòðèкà 5204631 2 Çâездàмеòðèкà

604 Çîëîòàÿкîðîíà 5213789 1

605 Çîîãèéí-Эõ 2542315 1

606 Çîðь èòãý á¿òýý 5087546 1

607 Çîсòðесîðсèз 5210453 1 Çîсòðесîðсèз Çîсòðесîðсèз

608 Çөөëөí ÷ó ëó ó 5492955 2

609 Çө-Ю¿е 5016665 1 Çө-Ю¿е Çө-Ю¿е

610 ÇÒХ 5110297 1 ÇÒХ

611 Çó ëмөíõ áàдмààðàã 2701561 1

612 Çó íðó í 2724391 1 Çó íðó í

613 Çó ó íмîд ó ó ë 5135958 5 Çó ó íмîд ó ó ë Çó ó íмîд ó ó ë Çó ó íмîд ó ó ë

614 Çó ó ííàéмàí сó âðàãà 2113023 1 Çó ó ííàéмàí сó âðàãà

615 Çó ó íû òөãөë 5109191 1

616 Çó ó íû ÷àâõдàс 5061458 1

617 Ç¿áãîë 2868679 1

618 Ç¿ëýãòáó ëàã 3308456 1

619 Ç¿ëýãòòðеéд 2552329 1

620 Ç¿íмà 2839385 1

621 Ç¿ðèéí áó ëàí 2854384 3 Ç¿ðèéí áó ëàí Ç¿ðèéí áó ëàí

622 Ç¿òãýëòã¿í 5190967 1

623 Ç¿÷èд-Оðд 5357322 2 Ç¿÷èд-Оðд Ç¿÷èд-Оðд

624 ÇЦБЭ 5030102 1

625 Çýâòдó ó ëãà 5101883 1

626 Çýâшèíзîë 5108187 1

627 Çýëýм 2020955 1 Çýëýм

628 Çýðýãëýõãýðýë 5212359 1

629 Çýсò-Àëòàé 5109264 1

630 Çýсò-Өíдөð 5110475 1

631 Çýò Вè Òè Эм 5182492 1

632 И Жè Сè 5370124 1

633 И И Жýé 2555565 2 И И Жýé

634 И Сè Эм 5152674 1

635 И Эé Эм òýшèã 2843528 1

636 И Эé Эм õөõ àдàð 2844915 7 И Эé Эм õөõ àдàð

637 И Эм Àé Сè 5320089 1

638 И Эм Жè Àð 5193079 1

639 И Эí Àð И Икс 5514312 4

640 И ýíд Жè Àð 5237947 1

641 Иâýýë-Өëзèé 5154456 2

642 Идеàëсèсòемс 2864193 1

643 Идýðãîëд 2627663 1

644 Идýðõàéðõàí 2169967 2 Идýðõàéðõàí

645 Иéсòеðíðîó д 2747707 1

646 Иéсòзîí 5074622 4 Иéсòзîí

647 Икс Эé÷ Кýé Эé÷ 5412013 1 Икс Эé÷ Кýé Эé÷

648 Иëòãîó ëд 5073189 2 Иëòãîó ëд Иëòãîó ëд Иëòãîó ëд

649 Иë÷ õó æèðò 5457912 1
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648 Иëòãîó ëд 5073189 2 Иëòãîó ëд Иëòãîó ëд Иëòãîó ëд

649 Иë÷ õó æèðò 5457912 1

650 Иë÷èòмеòàëë 2784041 3 Иë÷èòмеòàëë Иë÷èòмеòàëë

651 Иë÷èòõó ðдàсò 5055105 1

652 Иë÷ëýãõàéëàí 5168724 1

653 Имàé-Àмкà 5160456 1 Имàé-Àмкà

654
Импеðèàëсмàéíèíã 

кîðпîðýéшí
5454719 1

655 Иíãõө 2827875 1

656 Иíдó сшàкòè 5115132 1

657 Иíкîáðèк 5246822 1

658 Иííмî 5236711 1

659 Иíîèâàсàкè 5393159 1

660 Иíòеðãëîáàë 2734052 1 Иíòеðãëîáàë

661 Иíòðàãîâь ãîó ëд 5395445 6 Иíòðàãîâь ãîó ëд

662 Иíфèíèòèспýéс 5467268 3 Иíфèíèòèспýéс

663 Ипîòекмàсс 5100747 1

664 Иðâýс-èíòеðòðеéд 2065606 2 Иðâýс-èíòеðòðеéд

665 Иðм¿¿íáîсãî 5396786 2

666 Иðмýãдàâàà 5119375 1

667 Иòãýëò¿шèã 5063329 2 Иòãýëò¿шèã

668 Иòãýëòõ¿ëýã 2093154 5 Иòãýëòõ¿ëýã

669 Иõ àãàð õàéðõàí 5309425 2

670 Иõ àëò кîíсàëòèíã 2670704 2

671 Иõ àëò-Çààмàð 2556847 2

672 Иõ ãîâèéí ÷ó ëó ó 5482275 1

673 Иõ өâөëæөө 2558661 1

674 Иõ òàëсò 2708132 1

675 Иõ òîõîéðîë 2784262 3 Иõ òîõîéðîë

676 Иõ ó íдðàõ òàëсò 5237572 1

677 Иõ ó ó ëûí ýðдýíýс 5286808 1

678 Иõ õөâ÷èéí æîíîí 2663341 2

679 Иõáàÿëàã ýðдýíý 5026644 1

680 Иõãàзðûí өíãө 5229715 1

681 Иõãîâь ýíеðæè 5522935 2

682 Иõмîíãîë мàéíèíã 5014131 9 Иõмîíãîë мàéíèíã Иõмîíãîë мàéíèíã

683 Иõмîíãîë шó âó ó 2595818 1 Иõмîíãîë шó âó ó

684 Иõсàâ 5325536 2

685 Иõòîðãîí æèм 5424585 1

686 Иõòýм¿¿ëýë 2067684 1

687 Иõ-Уðсãàë 2542579 1

688 Иõõààí ÷ó ëó ó 5322448 1

689 Иõõàëèó í 2010968 1

690 Иõõàí ó ó ë 2732726 3 Иõõàí ó ó ë Иõõàí ó ó ë

691 Иõõ¿дýð 5210984 1

692 Иõшèæèð ýðдýíý 5219485 4

693 Иõýðãó ðâàí цîõèî 5320569 1

694 Кàâеðíáîëд 5308534 2 Кàâеðíáîëд

695 Кàзмîíкîíòàкò 5041538 2 Кàзмîíкîíòàкò Кàзмîíкîíòàкò

696 Кàéëîíкó îíеý 5114039 1

697 Кàéмекс 5199123 2

698 Кàéíàðâîëьфðàм 2844001 3 Кàéíàðâîëьфðàм

699 Кàëеîдîмó с 5276861 1

700 Кàмèëèÿ 5020301 1

701 Кàíëó íõó àòàé 5074851 1 Кàíëó íõó àòàé

702 Кàпèòàë àâòî сеðâèс 2698161 1

703 Кàðàãàéò мàðáàò 5161584 1

704 Кàðьеðфеððó м 5483077 1

705 Кàскеéд мàéíèíã 5463599 3 Кàскеéд мàéíèíã Кàскеéд мàéíèíã

706 Кеíàëõàп 5270413 3 Кеíàëõàп Кеíàëõàп

707 Кеíæе 2025736 3

708 Кèз¿íà 5303478 2

709 Кèíîâà 2762927 1

710 Кëеí ýíеðæè мàéíèíã 5419026 2

711 Кëèмàксмýæó ð 5339138 1

712 КМНГ 5202868 3 КМНГ

713 Кîдем 2831538 3 Кîдем

714 Кîммîд 2685841 3 Кîммîд Кîммîд

715 Кîммîíмàкс 5132053 3 Кîммîíмàкс

716 Кîíòèíеíòàë 2583216 1 Кîíòèíеíòàë

717 Кîîë Àдâеíòó ðс 5244552 3

718 Кîîëáðîдеðс èíòеðíешíë 5214599 1 Кîîëáðîдеðс èíòеðíешíë

719 Кîîëпàðòíеðс 5245966 1

720 Кîîëфðîíòьеðс 5248329 1 Кîîëфðîíòьеðс

721 Кîðесмîíãîëèà 5098238 2 Кîðесмîíãîëèà

722 Кîðеò ýíеðæè 5113717 3 Кîðеò ýíеðæè

723 Кîðмîíмàéí õàó с 5229634 2

724 Кîсмîмàéíèíã 5400465 1

725 Кîòòедæáàðèëãà 5045525 1

726 Кîó ëдãîëд мîíãîë 2571498 1

727 Кðàòîí 5051665 6

728 Кðèсòàëëфëюîðèò мîíãîëèÿ 5173469 1

729 Кðèсòàëòèòеð 5159644 1

730 К¿íë¿í 2745534 1 К¿íë¿í

731 Кью Жè Экс мîíãîë 2706865 4 Кью Жè Экс мîíãîë Кью Жè Экс мîíãîë Кью Жè Экс мîíãîë

732 Кýé Вè Пè 2889668 1 Кýé Вè Пè Кýé Вè Пè Кýé Вè Пè

733 Кýé Жè Сè Юó  Юó 5123712 1

734 Кýé Жýé Жýé Сè 5176336 2

735 Кýé Эé÷ òðеéд 2805855 1

736 Кýòýéмàéíèíã 5408415 1

737 Лàéëè 2827298 1

738 Лàéм-Иíâесò 2824752 1

739 Лàéòó îðкс 5204291 3

740 Лàíдëîðд 2866455 1
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740 Лàíдëîðд 2866455 1

741 Лàíд-Оðе 5429617 3 Лàíд-Оðе

742 Лàòеðàëь 5208025 1

743 Леãеíдмàéíз 5007143 1

744 Лèòèó ммàéíèíã 5172829 1

745 Лîâîíкî 5084024 3

746 Лîíãëàéí 5185696 1

747 Лîíшýíдà 5312213 1 Лîíшýíдà Лîíшýíдà Лîíшýíдà

748 Лîòòî-Иíк 2778076 1

749 Лîòó с-Àмãàëàí 5309069 1

750 Лîòó сдàé ó ó ë 5288126 1

751 Лîòó сòàëсò фëó ðспàð 5269695 1

752 ЛУВР 5313341 1

753 Лó æе-Оðд 5266084 6

754 Лó ò ÷ó ëó ó 5396662 2 Лó ò ÷ó ëó ó Лó ò ÷ó ëó ó

755 Лó ÷еðî 5048486 1

756 ЛХÀ 2030187 1

757 Лõàãâàæèí 2823616 2

758 Лõàсàõèó с 5327849 1

759 ЛЧ 2083876 2 ЛЧ

760 Лýãсèã 5267641 1

761 Лýæèíдàðèкàпèòàë 5513138 1

762 Лýíдмîíãîëèà 2708345 2 Лýíдмîíãîëèà

763 М ýíд Ò сеðâèс 2837889 2

764 Мàãà 2565587 1

765 Мàãíàéдàâàà 5106524 3

766 Мàãíеò-Импîðò 2746913 1 Мàãíеò-Импîðò

767 Мàзó íàéсàðó ó д 3551199 2

768 Мàéíеðеë 5236932 2

769 Мàкс-Импекс 2057573 2 Мàкс-Импекс Мàкс-Импекс

770 Мàксмàðãàд 4552415 2

771 Мàëьфëюîðèò 5366941 2

772 Мàíдàë-Àëòàé ãðó пп 2023202 7 Мàíдàë-Àëòàé ãðó пп

773 Мàíдàë-Өðãөõ 5068851 5 Мàíдàë-Өðãөõ

774 Мàíдàëõ¿дýð 5337402 3 Мàíдàëõ¿дýð

775 Мàíдàõáó ëàã 2662507 1

776 Мàíдãîâь 2861852 1

777 Мàðààòîëãîé 5193524 1

778 Мàðèкîмàíõàí 5289785 1

779 Мàðкîпîëî 2069792 3 Мàðкîпîëî Мàðкîпîëî Мàðкîпîëî

780 МБГЦ 5108357 1

781 МБЖЭÒУ 5132584 1

782 МБРИК 5218349 2

783 МГМК 5211646 1 МГМК МГМК

784 Меãàмàéíз мîíãîëèÿ 5073111 7 Меãàмàéíз мîíãîëèÿ

785 МЕМ 5224993 2

786 Меíòó ю 5019834 2

787 Меíшèкó àíèе 5235839 2

788 Меðкó ðè-Оðд 5183588 1

789 Меðсó 2561662 1

790 МЕС 2579634 1 МЕС МЕС

791 Месòðàíспîðòýшí 2669218 1

792 Меòàë èíâесò медкîм 5499267 1

793 Меòàëë-Импекс 2090511 1 Меòàëë-Импекс

794 МЖДЭ 5208262 1

795 Мèãà-Эðèí 5506816 1

796 Мèз¿ 5035619 4 Мèз¿ Мèз¿

797 Мèéдëãîáè мàéíèíã 5480256 3 Мèéдëãîáè мàéíèíã

798 Мèкмàéíèíã 2670232 1

799 Мèëëеíèó мдèããеðс 5324947 1 Мèëëеíèó мдèããеðс Мèëëеíèó мдèããеðс

800 Мèëëеíèó мдèскîâеðè 5090164 1

801 Мèëëеíèó мсòîðм 5328772 1 Мèëëеíèó мсòîðм

802 МИМС 5082544 1 МИМС

803 МИНВЕСКО 5042836 2 МИНВЕСКО

804 Мèíãõîíдà 5151651 2

805 Мèíдó îòàéдè 5082986 1 Мèíдó îòàéдè

806 Мèíеðàë-Иíâесò õîëдèíã 2047187 1

807 Мèíеðàë-Оðãèë 5273366 1

808 Мèíеðàëпëàс 5005221 1

809 Мèíæèò áó ëãàí ãîë 2041278 2 Мèíæèò áó ëãàí ãîë Мèíæèò áó ëãàí ãîë

810 Мèíèé òîîíîò 5070651 1

811 Мèíèмàкðî 2061988 1

812 Мèíшèíãýðýëò îд 5276934 1

813 Мèíюó  шèшè 5050138 3 Мèíюó  шèшè

814 Мèðàéфëюîðèд 2852772 1

815 Мèðàкëëýíд 5002745 2 Мèðàкëëýíд

816 МНРИИ 5455812 1

817 Мîãîéí ãîë 2034859 2 Мîãîéí ãîë Мîãîéí ãîë Мîãîéí ãîë

818 Мîãîéí ãîë ãëîáàë ðесó ðс 5414717 1

819 Мîãîë èíòýðíýшíë 2730588 18 Мîãîë èíòýðíýшíë

820 Мîãó ë-Эíеðæè 5314429 1 Мîãó ë-Эíеðæè

821 Мîдîò-Уó ë 4248015 1

822 Мîдó íðесó ðсýс 5508606 1

823 Мîí-Àæíàé 2067544 3 Мîí-Àæíàé Мîí-Àæíàé Мîí-Àæíàé

824 Мîí-Àÿó ò 2860953 1

825 Мîíâîëьфðàм 2743744 1 Мîíâîëьфðàм

826 Мîíãîë àëòàé ðесîðсез 5476372 1 Мîíãîë àëòàé ðесîðсез Мîíãîë àëòàé ðесîðсез Мîíãîë àëòàé ðесîðсез

827 Мîíãîë дèзеëь 2042134 1

828 Мîíãîë кеðàмèк 2091283 2 Мîíãîë кеðàмèк

829
Мîíãîë мàíãàíеéз íàòó ðàë 

ðесó ðс
2886197 2

Мîíãîë мàíãàíеéз íàòó ðàë 

ðесó ðс

830 Мîíãîë мÿíãàí 2804395 1

831 Мîíãîë ðесó ðс кîðпîðàцè 5365112 1 Мîíãîë ðесó ðс кîðпîðàцè

832 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс 5150884 1 Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс Мîíãîë ó ðàíèó м ðесó ðс
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833
Мîíãîë ÷àдàë èíòеðíýшíë 

ýíеðæè
5435951 1

834 Мîíãîë-Àëò 2024101 2 Мîíãîë-Àëò Мîíãîë-Àëò

835 Мîíãîë-Àíàð òðеéд 2723344 4

836 Мîíãîëáîëãàðãеî 2550245 3 Мîíãîëáîëãàðãеî Мîíãîëáîëãàðãеî

837 Мîíãîëãàзàð 2027615 3 Мîíãîëãàзàð Мîíãîëãàзàð

838 Мîíãîëãîëîмò ãðó пп 5326834 1

839 Мîíãîëãó àí юàíь 2842475 3 Мîíãîëãó àí юàíь

840 Мîíãîëãó íõó àзèюàíь 5490413 1

841 Мîíãîëæîдîî èíòеðíýшíë 2810581 1

842 Мîíãîëæ¿юàíьëè 5051304 1 Мîíãîëæ¿юàíьëè Мîíãîëæ¿юàíьëè Мîíãîëæ¿юàíьëè

843 Мîíãîëèàãîëд кîðпîðýéшí 5475619 3

844 Мîíãîëèàí àéðîí ãðó пп 5481724 2 Мîíãîëèàí àéðîí ãðó пп

845
Мîíãîëèàí Жемсòîíес 

èíдó сòðè 
2557339 1

846 Мîíãîëèàí к¿¿пеð мàéíèíã 5429013 1

847
Мîíãîëèàí Лàíòàíîèде 

Кîðпîðàцè
5458757 1

848
Мîíãîëèàí íýшíë ðèéð èéðò 

кîðп
5401801 4

849 Мîíãîëèàí ðîíòàк ýíеðæè 5446066 3

850 Мîíãîëèàíмèíеðàëз пèòèè 5248809 2

851 Мîíãîëèéíòîп фèéëд 5392284 1

852 Мîíãîëмеòàë мàéíèíã 5239168 4 Мîíãîëмеòàë мàéíèíã Мîíãîëмеòàë мàéíèíã Мîíãîëмеòàë мàéíèíã

853 Мîíãîë-Оéë шýéë 2687151 1

854 Мîíãîëðîсцâеòмеò 2550466 36 Мîíãîëðîсцâеòмеò Мîíãîëðîсцâеòмеò Мîíãîëðîсцâеòмеò

855 Мîíãîëðó д пðîм 2825627 3 Мîíãîëðó д пðîм Мîíãîëðó д пðîм Мîíãîëðó д пðîм

856 Мîíãîëсàí÷ó àí 5247071 2

857 Мîíãîëсòàíдàðò 2771799 2

858 Мîíãîëõàí 2317265 1

859 Мîíãîëцàмõàã 2848317 8 Мîíãîëцàмõàã Мîíãîëцàмõàã

860 Мîíãîë÷еõ меòàëë 5051134 3 Мîíãîë÷еõ меòàëë Мîíãîë÷еõ меòàëë Мîíãîë÷еõ меòàëë

861 Мîíãîëшààзàí 2082187 1

862 Мîíãîëûí àëò МÀК 2095025 31 Мîíãîëûí àëò МÀК Мîíãîëûí àëò МÀК

863 Мîíãîëûí àëòàí àÿëàë 2871777 2

864 Мîíдó ëààí òðеéд 2554518 7 Мîíдó ëààí òðеéд Мîíдó ëààí òðеéд

865 Мîíæàп-Иíòеðíýшíë 2688638 1 Мîíæàп-Иíòеðíýшíë

866 Мîíæèí дàëàé 2851326 1

867 Мîíзîë 2654652 4 Мîíзîë

868 Мîíкâàðц 2824833 5

869 Мîíëàà 2045931 6 Мîíëàà Мîíëàà Мîíëàà

870 Мîíëàéõàд 2893444 1

871 Мîíëèд òðеéд 2695421 1

872 Мîíмеíеæмеíò 2885352 1

873 Мîíпîëèмеò 2029278 3 Мîíпîëèмеò Мîíпîëèмеò

874 Мîíðе 2063123 1

875 Мîíðесîðсèз 2765888 1 Мîíðесîðсèз Мîíðесîðсèз

876 Мîíðîк 2855267 1

877 Мîíðîс пðîм ó ãîëь 2811138 2

878 Мîíðîссеëмàш 2685205 1

879 Мîíсàс-Иíòеðíýшíë 2880822 1

880 МОНСКОРП 5359015 3

881 Мîíсөíөд 2611961 2

882 Мîíсòðîé 2811162 1 Мîíсòðîé

883 Мîíòðèó мф 2761114 1

884 Мîíòýíãýð 2066866 1

885 Мîíфàéíеíс 2652056 1

886 Мîíфðó кò 2678586 1

887 МОНЦЕО 2772787 1 МОНЦЕО

888 Мîí-Эëс 2044838 1 Мîí-Эëс Мîí-Эëс

889 Мîðèíëó ó 5026962 1

890 Мîðîÿëòè 5337267 1

891 Мîðó ÷è 5215781 1

892 Мîðьòõàíãàé 2013698 1

893 Мîðьò-Экспëîðеéшí 5258219 2

894 Мî÷è-Àéðîí 5391768 1

895 Мî÷èсòîó í 5391105 1

896 МОЭНКО 5141583 19 МОЭНКО МОЭНКО МОЭНКО

897 Мөíãөíã¿ðýí 5350182 1 Мөíãөíã¿ðýí

898 Мөíãөííàâ÷ 5145422 1

899 Мөíãөí-¯¿ë 5232929 1

900 Мөíõ àëòàí сó âðàãà 5329507 2

901 Мөíõ íÿм õàéðõàí 2103869 1

902 Мөíõáîëîð õ¿ðýý 5384915 2

903 Мөíõáîëîð ýðдýíý 5314593 3

904 Мөíõãîâèéí ýðдýíý 5321182 1

905 Мөíõã¿í îд 5238145 1

906 Мөíõëеâðà 5101301 2 Мөíõëеâðà

907 Мөíõмàéíèíã 2808226 3

908 Мөíõíîёí сó âàðãà 5314577 1 Мөíõíîёí сó âàðãà Мөíõíîёí сó âàðãà Мөíõíîёí сó âàðãà

909 Мөíõсàÿàí 5153077 5 Мөíõсàÿàí

910 Мөíõòýðã¿¿í 2817179 1

911 Мөíõõàш 2585871 1 Мөíõõàш

912 Мөсò îëîí áó ëàã 2827514 12 Мөсò îëîí áó ëàã

913 МÒ мàéíèíã 5197783 4

914 МУУБ 5104459 3

915 Мó шãèàõó дàã меòàëс 5098963 1

916 МЭÀÒ 2112183 1

917 МЭБЭ 5148944 1

918 Мýæèкáðèдæ 5175933 2

919 Мýæèксòýéшèí 5141893 4

920 Мýæèкòèéм 2818493 1

921 Мýéí ýíд фèëд кîðеà 2839121 1

922 Мýéíсòðó кòó ð 5281946 1 Мýéíсòðó кòó ð

923 Мýíÿшèёîó 5239249 6

924 Мÿíãàíæèã¿¿ð 5150388 1

925 НÀБД 5082137 6 НÀБД НÀБД
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923 Мýíÿшèёîó 5239249 6

924 Мÿíãàíæèã¿¿ð 5150388 1

925 НÀБД 5082137 6 НÀБД НÀБД

926 Нàãààðàíз 5106656 1

927 Нàãààðàíзáàæ 5194407 1

928 Нàдмèí 5343542 1 Нàдмèí

929 Нàéмãàí-Оðд 2057417 1 Нàéмãàí-Оðд

930 Нàéíãè 2010895 1

931 Нàéíфîí íýíюàíь 5190169 3

932 Нàëàéõ-Àëõàм 2605163 1

933 Нàëàéõ-Од 2025299 1

934 Нàëãàðõөíдèé 5267552 1

935 Нàíîãîâь 5207118 1

936 Нàðàí òàõèëò 2053179 1

937 Нàðàíáó ëàã шèм 5388163 1

938 Нàðàíãîë òîîсãî 2744821 1 Нàðàíãîë òîîсãî

939 Нàðàíòó ó ë òðеéд 2070022 2 Нàðàíòó ó ë òðеéд

940 Нàðàíõàòàí 5072069 1

941 Нàðèéí ãîë ãîó ëд 5131871 2

942 Нàðëàãáàÿí Àëòàé 5433169 6 Нàðëàãáàÿí Àëòàé

943 Нàðëàããîâь æем 5102545 2

944 Нàðíû өðòөө 2059762 1

945 Нàðò õàéðõàí 2025515 1

946 Нàðó кà 5196701 1

947 Нàòó ðàëфàéáð 5056047 1

948 Нàòó ðсòýéшí 5231086 1

949 Неé÷ðàëðè÷èз 5224608 2

950 Нексòмàéí 5108241 2

951 Нèéсëýë-Өðãөө 2044161 10 Нèéсëýë-Өðãөө

952 Нèéсëýëòðеéд 2797216 3 Нèéсëýëòðеéд

953 Нèкó àéðî 5159342 11 Нèкó àéðî

954 Нèíæмөðөí 3124916 2

955 НКММЛ 5179653 4 НКММЛ

956 Нîâàмеòàëë ðесó ðс 5372658 1 Нîâàмеòàëë ðесó ðс

957 Нîâîдèí 5201152 1

958 Нîâûé âîсòîк àëьÿíс 5397502 1

959 Нîёí òîõîé òðеéд 2774666 1

960 Нîёíãàðè 5233232 1 Нîёíãàðè Нîёíãàðè

961 Нîёí-Эýæ 2647451 2

962 Нîмèí-Оðд 2065088 2 Нîмèí-Оðд

963 Нîмõîíдàëàéí ýðдýíýс 2890623 6 Нîмõîíдàëàéí ýðдýíýс

964 Нîíфеððîс меòàëë мàéíèí 2801019 4

965 Нîðдâесò мèíеðàëс 5517893 1

966 Нîðдâèíд 5003539 1 Нîðдâèíд Нîðдâèíд Нîðдâèíд

967 Нîðдпîéíò 5335132 2

968 НС мàк 5343054 1

969 НУН 2762706 1

970 Нó ðàмèð 5158974 2

971 Нó òãèéí àíàð 5196213 1

972 Нó òãèéí ãàíòèã 5198003 2

973 Нó òãèéí мàíà 5196175 1

974 Нó òãèéí îюó  îðд 5526787 2 Нó òãèéí îюó  îðд

975 Нó òãèéí сó âд 5454468 1

976 Нó òãèéí õàш 5442893 3

977 Нью ýðà ãîëд 2854864 6

978 Нью ýðà кðèсòàë 5240301 2

979 Нью-Àéкîíèк 5212022 1

980 Ньюáеëîéò 5107792 5

981 Ньюâеí÷ó ðс 5113792 1 Ньюâеí÷ó ðс

982 Ньюãîëдеí кðîó í 5100127 3 Ньюãîëдеí кðîó í

983 Ньюãîó ëд мàéí 5235251 2

984 Ньюëàкè сòàð 5389585 1

985 Ньюмîí ðèâеð 5056853 2

986 Нью-Оðем 5214971 1

987 Ньюпýðë 5010314 1

988 Ньюсàéмèí ðèсîðсýс 5194423 3 Ньюсàéмèí ðèсîðсýс

989 Ньюòèàðà 5092744 1 Ньюòèàðà

990 Ньюфëюîðèò 5076307 1

991 Ньюõàппè 5229049 1 Ньюõàппè

992 Нýãдсýí-Уó ëс 5096197 1

993 Нýé÷ө 2036347 1

994 Нýéшíëõèмèкàë 2646455 3

995 Нýðсò 2007363 1

996 Нýòýíò 4001621 1

997 ОÀГГ 5311845 1

998 ОÀЭ 5097711 5 ОÀЭ

999 Оâ ýíд òó ëãà 2775093 1 Оâ ýíд òó ëãà

1000 Одîдãîó ëд 5180252 6 Одîдãîó ëд Одîдãîó ëд Одîдãîó ëд

1001 Одцý 2086999 1

1002 ОДЭ 4244796 1

1003 Озîкеðèò 5373131 1

1004 Оëãîéáó ëàã 2337231 1

1005 Оëîâà 2782944 2 Оëîâà Оëîâà Оëîâà

1006 Оëîíãîë òðеéд 2109638 3

1007 Оëîíдàâíà 5079322 1

1008 Оëîí-Оâîîò ãîó ëд 5099005 15 Оëîí-Оâîîò ãîó ëд Оëîí-Оâîîò ãîó ëд

1009 Оíîëòмөíõ 3552004 1

1010 ОНÒРЭ 2705133 2 ОНÒРЭ ОНÒРЭ

1011 Опýíпèò 5287081 1

1012 Оðàíæцàмõàã 5398657 1

1013 Оðãèëмөíõ òðеéд 2684969 1

1014 Оðãèëсýð 2714299 1

1015 Оðãèëòã¿í õàéðõàí 5517648 1
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1016 Оðãèëó ó íòөâ 2735342 1 Оðãèëó ó íòөâ

1017 Оðдîсòðеéд 2763834 1

1018 Оðдòàëсò 5020719 1

1019 Оðдòðеéд 2026236 1

1020 Оðèãî пàðòíеðс Эм Жè Эë 5364868 1 Оðèãî пàðòíеðс Эм Жè Эë

1021 Оðèеíò 2589184 1

1022 Оð÷ëîí àéðîí 5412323 1

1023 Оð÷ëîíкîíсòðàкшí 2747804 1 Оð÷ëîíкîíсòðàкшí

1024 Оð÷ëîí-Оðд 5152054 16 Оð÷ëîí-Оðд Оð÷ëîí-Оðд

1025 Осòíîðм 5106591 1 Осòíîðм

1026 ОÒХ 5147646 2

1027 О÷ã¿í 2701065 1

1028 О÷èðíý¿ëý 5497736 2

1029 О÷èðíÿм 2101807 1

1030 О÷èðòөâ 2031256 1 О÷èðòөâ О÷èðòөâ

1031 О÷èð-Уíдðàà 2659603 1 О÷èð-Уíдðàà О÷èð-Уíдðàà

1032 О÷îò-Уó ë 2565919 1

1033 ОЭНДЧ 5121442 1

1034 Оюó  Òîëãîé 2657457 4 Оюó  Òîëãîé Оюó  Òîëãîé Оюó  Òîëãîé

1035 Оюó дàé÷èí 5104025 3 Оюó дàé÷èí

1036 Оюó íû õèшèã 2585669 2 Оюó íû õèшèã

1037 Оюó ðîк 5102146 1

1038 Оюó òáýë 2597535 1

1039 Оюó ò-Уëààí 2678187 1 Оюó ò-Уëààí Оюó ò-Уëààí Оюó ò-Уëààí

1040 Өãөөæáàÿí õàíãàé 5515882 1

1041 Өãөөмөð òàðèà 2544164 2

1042 Өãөөмөð-Àëò 2893819 1

1043 Өãөөмөðáàÿí õàéðõàí 5074223 1

1044 Өãөөмөðãàзàð 2823993 1

1045 Өãөөмөðцàíò õàéðõàí 5114659 1

1046 Өëãèéí ãîâь 2773082 1

1047 Өмíèé èõ òàë 5194016 3

1048 Өмíèéí ó ó дàм òàë 5256208 1

1049 Өíãөò-Àíàð 5513774 1

1050 Өíãөòмàðãàд 5199166 1

1051 Өíãөò-Оюó 5199107 1

1052 Өíãөòсó âд 5199131 2

1053 Өíãөòòó ëãà 2330008 1

1054 Өíãөòш¿ð 5040949 1

1055 Өíдөðõîс 5248604 1

1056 Өíæèí-Уó ë 5327008 3 Өíæèí-Уó ë

1057 Өíөðæîíш 5190118 2

1058 Өíò-Өíãөò 5075912 1

1059 Өðãөөмеíеæмеíò 5137233 1

1060 Өðмөí-Уó ë 2617749 2 Өðмөí-Уó ë Өðмөí-Уó ë

1061 Өðíèéí-Иðýýд¿é 5255503 1

1062 Өсөí 2618478 1

1063 Өсөõ ò¿мýí õèшèã 5482992 1

1064 Өсөõãîë 5317983 1

1065 Өсөõãîë õó ðд 5482976 1

1066 Өсөõзîîс 5199077 2

1067 Өсөõò¿мýí ãîë 5483026 1

1068 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë 5198429 2 Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë Ө¿ Жè Сè Эé÷ Эë

1069 Ө¿ И Эë 5459362 2

1070 Ө¿ Икс Ө¿ 5495229 1

1071 Ө¿ Пè Эм 5035511 1 Ө¿ Пè Эм

1072 Ө¿ Эм Эс 5387531 1

1073 Пàкèмîð 5203643 1

1074 Пàëàмèíîмàéíèíã 5509661 1

1075 Пàíеðîкс 5109345 4

1076 Пàðàííàðàé 5143497 1

1077 Пàó ýðëýíд 2843129 2 Пàó ýðëýíд

1078 Пеíèíсó ëàмàéíèíã 5149703 5 Пеíèíсó ëàмàéíèíã Пеíèíсó ëàмàéíèíã

1079 Пеíòàòеððà 5364116 1

1080 Пеòðîкîàë 5155827 2 Пеòðîкîàë Пеòðîкîàë Пеòðîкîàë

1081 Пè Àð Эé÷ Эм Ө¿ Эí 5430372 1

1082 Пè Эé Àð Эé Эí 5295777 2

1083 Пèáîдèâèíсâýé ðесîðсез 5170672 30 Пèáîдèâèíсâýé ðесîðсез Пèáîдèâèíсâýé ðесîðсез Пèáîдèâèíсâýé ðесîðсез

1084 Пèк-Уðàë 2806479 1 Пèк-Уðàë

1085 Пèкюðèс 5198038 1

1086 Пèðîп-Эðдýíý 5122414 1

1087 Пëèмó ò 5108675 1

1088 Пîëàðèс 5413222 1 Пîëàðèс

1089 Пîëèмеòмîíãîëд 2878216 1

1090 Пîëèмеòпîòàëà 2825457 2 Пîëèмеòпîòàëà

1091 Пðешèó смàó íòèí 2767562 2

1092 ПСИЛ 5324777 2

1093 Пó ðààм 5271126 1

1094 П¿æè-¯æè 5241936 1

1095 Рàéсàíõ¿дýð 5504783 2

1096 Резеâîèðмîëè мîíãîëèà 5036496 5

1097 Резеâîèðòó íãс 5054249 3

1098 Резеðâîèðмîíãîëèà 5028353 1 Резеðâîèðмîíãîëèà

1099 РЕМÀР 5467578 1

1100 Ремèкîí 5191823 2 Ремèкîí

1101 Реî 5018056 3 Реî

1102 Рèé÷-Оðе 5427347 4

1103 Рèé÷фèéëд 5219523 2

1104 Рèëмàéк 5233321 1

1105 Рèî-Àд 5324998 2 Рèî-Àд

1106 Рèîãîâь 5294495 8 Рèîãîâь

1107 Рè÷мîãîë 2099535 1

1108 Рè÷мөíõ 2628058 1 Рè÷мөíõ
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1109 Рè÷фëюîðèò 5102081 11 Рè÷фëюîðèò

1110 Рó íãàîãó îæè 5495083 1

1111 Рó сскèéкîíсòðàкшí 5126932 1

1112 Р¿é÷ûдàмó 5492122 3

1113 Рýдмàó íò 2881942 2

1114 Рýдõèëмîíãîëèÿ 5068827 6 Рýдõèëмîíãîëèÿ Рýдõèëмîíãîëèÿ Рýдõèëмîíãîëèÿ

1115 Рýмеò 5268451 1 Рýмеò Рýмеò

1116 СÀБ¯ 2708965 1

1117 Сàãсàéмèíеðàë ðесó ðс 5516455 1

1118 Сàéí меíеæмеíò 2763567 1

1119 Сàéíзàëó ó с 5315891 1

1120 Сàéíîмãîëд мîíãîë 5158915 2 Сàéíîмãîëд мîíãîë

1121 Сàéõàíдýëãýð кîíсòðàкшí 5314534 1

1122 Сàéõàíмèшýýë 5261104 1

1123 Сàéõàí-Оðãèë ãîó ëд 5103304 2

1124 Сàéõàí-Оðдîс 5256437 1

1125 Сàëõèò-Àëòàé 2679868 1

1126 Сàëюò-Àðò 2893207 1

1127 Сàмеõ 5078253 5 Сàмеõ Сàмеõ Сàмеõ

1128 Сàмсó íãõîó м мàéíèíã 5294045 1

1129 Сàмòàíмîðес 5143926 14 Сàмòàíмîðес Сàмòàíмîðес Сàмòàíмîðес

1130 Сàíààæèã¿¿ð 5119499 3

1131 Сàíòàâèà÷ 2645556 3 Сàíòàâèà÷

1132 Сàíцýíд 5000238 2 Сàíцýíд

1133 Сàí÷ó àí шàíьðó é 5401577 1

1134 Сàðмàéдýýëò 5303486 1

1135 Сàðó ó ëсàéí 5057043 3

1136 Сàðó ó ëсàíсàð 5103576 1

1137 Сàòèðем 5184908 1

1138 Сàòó ðíпðîãðесс 2313723 1

1139 Сàó д ãîáè áëеéк ãîó ëд 5358264 4 Сàó д ãîáè áëеéк ãîó ëд

1140 Сàó д ãîáè кîýë òðàíс 5358221 1 Сàó д ãîáè кîýë òðàíс

1141 Сàó дãîáè фîðòó íà 5402204 2

1142 Сàó сãîáè сýíдс 5084555 15 Сàó сãîáè сýíдс Сàó сãîáè сýíдс Сàó сãîáè сýíдс

1143 СДДГ 2888696 2

1144 Сеëеíàсèáèðь 5085764 1

1145 Сеíòеððàãîó ëд мîíãîëèÿ 2108291 27 Сеíòеððàãîó ëд мîíãîëèÿ Сеíòеððàãîó ëд мîíãîëèÿ Сеíòеððàãîó ëд мîíãîëèÿ

1146 Сè Àé Жè 5327091 1

1147 Сè Àð Эм Àé 5214068 2

1148 Сè Бè Жè Эм 5158524 1

1149 Сè Бè Çè 2076624 1

1150 Сè Бè Эс Эí 5279771 1

1151 Сè Жè Бè И Эм 5384982 8 Сè Жè Бè И Эм

1152 Сè Ө¿ Ө¿ Кеé 5164125 1

1153 Сè Ө¿ Эé Эë 5261198 3 Сè Ө¿ Эé Эë Сè Ө¿ Эé Эë Сè Ө¿ Эé Эë

1154 Сè Сè И Эм 5460093 1 Сè Сè И Эм Сè Сè И Эм

1155 Сè Сè Сè 2863278 1

1156 Сè Сè Эм 5044804 1 Сè Сè Эм Сè Сè Эм

1157 Сè Òè Àð 5173396 1

1158 Сè Òè Эë Òè 5289424 1

1159 Сè Эé Эм 5024226 5

1160 Сè Эм Бè 5107377 2 Сè Эм Бè

1161 Сè Эм Кýé Àé 5288703 2 Сè Эм Кýé Àé Сè Эм Кýé Àé Сè Эм Кýé Àé

1162 Сè Эм Сè Эм 5370108 1

1163 Сè ýм ýí ýм 5407575 1

1164 Сè Эф Сè ãðó пп 5026911 1

1165 Сèãмàáеòòà 5123275 2 Сèãмàáеòòà

1166 Сèãмà-Иíæеíеðèíã 2614294 1

1167 Сèдàкó àíãеé 5180945 3 Сèдàкó àíãеé

1168 Сèëâеðõîðдý 5325749 1

1169 Сèëèкàò 2050463 1 Сèëèкàò

1170 Сèëксòîó í 5282608 1

1171 Сèíîò¿ммîíãîëèà 5103797 2 Сèíîò¿ммîíãîëèà

1172 Сèí÷è-îéë 2588617 1 Сèí÷è-îéë Сèí÷è-îéë

1173 Сèòè ДН сеðâèс 2588862 1

1174
Сèòèк èíòеðíýшíë мàéíèíã 

èíâесòмеíò
5357748 2

1175 Скàðí 2841002 1

1176 Скîðпèîíсеðâèс 2630028 2

1177 Скýéíòãîó ëд 5327628 2

1178 Сîáòòðеéд 2650444 3 Сîáòòðеéд

1179 Сîдãàзàð 5031974 11 Сîдãàзàð Сîдãàзàð Сîдãàзàð

1180 Сîд-Еðòөíц 5108403 2

1181 Сîдмàðãàд 5032938 1 Сîдмàðãàд

1182 Сîёí-Од 2831945 1

1183 Сîëîíãîáèë 2027283 1 Сîëîíãîáèë

1184 Сîíдîã 2295954 1

1185 Сîíèíõàд 5112885 3

1186 Сîíîðòðеéд 2590565 3 Сîíîðòðеéд Сîíîðòðеéд Сîíîðòðеéд

1187 Сîíсãîëîí áàðмàò 2068478 1 Сîíсãîëîí áàðмàò Сîíсãîëîí áàðмàò

1188 Сîð меòàëë 2777436 1

1189 Сîðæîíш 5022959 1

1190 Сîðîíзîíòîëãîé 5084903 2

1191 Сîфòфëюîðèò 5271533 1

1192 Спеéсспèéд 5066832 1

1193 Спеéшëмàéíз 5295858 2 Спеéшëмàéíз

1194 Спîò кîíсòðàкшí 2098482 1

1195 СПРОÒ 5331064 2

1196 СС Мîíãîëèÿ 2587645 1 СС Мîíãîëèÿ

1197 Сòàмèíà 5330874 1

1198 СÒБЛ 2762463 1

1199 Сó âдàíáîðîî 5074959 1 Сó âдàíáîðîî

1200 Сó мýðó 5120365 1

1201 Сó íõó íãîëд 5524997 1
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Хавсралт Ш -Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа
Нийт 

тоо
Лиценз эзэмшигч компани Эзэмшигчийн регистр 

Эзэмшиж буй 

лицензийн тоо
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ОҮИТБС-ын ажлын албанд 

тайлангаа гаргасан компани

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1202 Сó òàéдàÿí îðèã 5284481 1

1203 Сó òàéí áàãàíà 5297494 1

1204 Сó òàéíòýðã¿¿í 2063913 1

1205 Сó òàéõýí цî 5006147 1

1206 Сó òàéцýíд 5047706 2

1207 Сó ó ðь 2041588 4 Сó ó ðь

1208 Сó ó ðь õàíà 2703807 1 Сó ó ðь õàíà

1209 С¿ëдòîãòîõ 2838672 1

1210 С¿мáýð-Оðд 5134617 1

1211 С¿мáýðõó íòàí 2598477 2

1212 С¿íдýðõàс 5026857 3 С¿íдýðõàс

1213 С¿õáààòàð ó ó ë ó ó ðõàé 3675416 1

1214 Сýë¿¿õýí 2831155 1

1215 Сýëýáðó с 5163471 1

1216 Сýëýíãýмàéíèíã 2652811 1

1217 Сýëýíãýмèíеðàëс 2890682 11 Сýëýíãýмèíеðàëс

1218 Сýëýíãýòàâàíõàí 3739236 1

1219 Сýíдîм 5287014 1

1220 Сýíдсòîó í 5059267 1

1221 Сýíæсàíò 5106567 1 Сýíæсàíò

1222 Сýíшèâýемîíãîë 5148014 1

1223 Сýðмè 5119006 1

1224 Сýð¿¿íсýëáý 2851768 2 Сýð¿¿íсýëáý

1225 Сýòãýëèéí ¿¿ð 5318904 1

1226
Òàâàí òîëãîéí í¿¿ðсíèé 

ó ó ðõàé
2016656 2

Òàâàí òîëãîéí í¿¿ðсíèé 

ó ó ðõàé

Òàâàí òîëãîéí í¿¿ðсíèé 

ó ó ðõàé

1227 Òàâàíáààòàð 2039389 1

1228 Òàâàíòîëãîé òðàíс 5000505 1 Òàâàíòîëãîé òðàíс

1229 Òàâàíõàíãàë òðеéд 2708574 1

1230 Òàâàíш¿òýýí òðàéд 2340542 2

1231 Òàâèí-Эõ 2055317 1

1232 Òàéæс¿õ 5325552 1

1233 Òàéõàð-Оðд 2849046 1

1234 Òàéшàíшèí юàíь 5103851 1

1235 Òàéшèðûí õ¿дýð 5243904 1

1236 Òàéшýí деâеëîпмеíò 2777223 2 Òàéшýí деâеëîпмеíò Òàéшýí деâеëîпмеíò Òàéшýí деâеëîпмеíò

1237 Òàë áó ëàã òðеéд 2614065 1

1238 Òàëсòáó ðõàíò 5215331 4

1239 Òàëсòãөëòãөíө 5292026 2

1240 Òàëсòдөë 5105439 2

1241 Òàëсòмàðãàд 2663813 8 Òàëсòмàðãàд

1242 Òàëсòíó ó ð 2305097 1

1243 Òàëсò-Оð÷ëîí 5133408 1 Òàëсò-Оð÷ëîí

1244 Òàëûí ãàë 2016931 1 Òàëûí ãàë

1245 Òàëûí æèã¿¿ð 2726378 2 Òàëûí æèã¿¿ð

1246 Òàëûí íó ó ц 5268125 1

1247 Òàëûí шèãòãýý 5306361 1 Òàëûí шèãòãýý

1248 Òàëûí ýë÷ 5301769 3 Òàëûí ýë÷

1249 Òàíëîí 2772388 1 Òàíëîí

1250 Òàсò-Өëãèé 5247195 1

1251 Òàõ 2741997 1

1252 Òàõàмò 5279216 1

1253 Òàõèëãàòãó ðâàí сàéõàí 5011965 1

1254 Òàõèëòмàíдàõ 2169878 1 Òàõèëòмàíдàõ

1255 ÒБЭС 5322693 1

1256 Òâèéíкðèсòàë 5234956 1

1257 ÒЕКÀ 5087023 4

1258 Òеððà мàéíèíã 5338085 1

1259 Òеððàëàéí 5085276 2

1260 Òеððàòó ð 2680548 1

1261 Òеððà-Эíеðæè 5430682 3 Òеððà-Эíеðæè Òеððà-Эíеðæè

1262 Òефèс мàéíèíã 2807459 63 Òефèс мàéíèíã Òефèс мàéíèíã

1263 Òеõ-Импýкс 2702533 1 Òеõ-Импýкс

1264 Òè Бè И 5144108 1 Òè Бè И Òè Бè И

1265 Òè Жè Вàé 5472989 1

1266 Òè Эí Бè 5002311 1

1267 Òè Эí ýíд Юó 5118662 1

1268 Òè ýíд Пè 5001633 6

1269 Òè ýíд Òè юíèкс 2716682 2 Òè ýíд Òè юíèкс

1270 Òèеíæèíсàíæî 5260183 1 Òèеíæèíсàíæî Òèеíæèíсàíæî

1271 Òèíàõà 5021693 1 Òèíàõà

1272 Òèòàí-Оðд 5112389 1

1273 Òèòàíõîðдý 5325765 1

1274 ÒМОБ 5130042 1 ÒМОБ

1275 ÒНЦ 2884879 2

1276 Òîâ  ýðдýíý áàÿí 5370728 1

1277 Òîâãîðõàд 5113008 2 Òîâãîðõàд

1278 Òîãîîòîëãîé 5230977 1

1279 Òîãîс÷¿ëòýм 5156629 2

1280 Òîãòîõмàíдàë 2836327 1

1281 Òîд-Àëмàз 5164486 1

1282 Òîдáàÿëàã îðд 5079829 1

1283 Òîд-Уíдðàãà 2872943 5 Òîд-Уíдðàãà

1284 Òîéâàíàмд¿¿ ÷èíеî 2763389 1

1285 Òîëãîд-¯¿д 5255473 1

1286 Òîëãîéòûí ãîë 2602504 1 Òîëãîéòûí ãîë

1287 Òîмшèæèð 5363136 3

1288 Òîíèмîíòàíà 4246373 1

1289 Òîîíîò÷ó ëó ó 5100178 2 Òîîíîò÷ó ëó ó

1290 Òîîсãîí-Уó ë 4001575 1

1291 Òîп мàó íòàéí 5310407 1

1292 Òîпàзсòîíе мàéíèíã 5185181 4 Òîпàзсòîíе мàéíèíã Òîпàзсòîíе мàéíèíã

1293 Òîпëàкè 5182093 2

1294 Òîпðó îíõýíцî 5055075 2
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Хавсралт Ш -Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа
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тоо
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ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1295 Òîпсмàðò 5195136 1 Òîпсмàðò

1296 Òîпòîîсãî 5271363 1 Òîпòîîсãî Òîпòîîсãî

1297 ÒОУУ 3369978 1

1298 Òөâ  àзè èíòеðíýшíë 2838311 1

1299 Òөâ  ýðдýíý сàíò 5263069 1

1300 Òөâшèí 2028565 2

1301 Òөâшèí-Эíõ 2550156 1 Òөâшèí-Эíõ

1302 Òөãðөãíó ó ðûí ýíеðæè 2873575 4 Òөãðөãíó ó ðûí ýíеðæè Òөãðөãíó ó ðûí ýíеðæè Òөãðөãíó ó ðûí ýíеðæè

1303 Òөãðөãòàë 5101158 2

1304 Òөãсзàм 2868466 1 Òөãсзàм

1305 Òөãс-Эðõýс 5200288 1

1306 Òөãс-Эõëýë 5431913 1

1307 Òөмөðмөðөí 5490901 1

1308 Òөмөðòîëãîé 5513243 1

1309 Òөсөë÷ 2107961 2

1310 Òөõөмдàâс 5087414 1

1311 Òðеæó ð-Экспëîðýéшí 5515017 1

1312
Òðеéæà мàó íòàéí 

èíòеðíýшíë мàéíèíã
5157846 1

Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã

Òðеéæà мàó íòàéí èíòеðíýшíë 

мàéíèíã

1313 Òðîéãîáè 5269318 4

1314 Òó ëãàòòðеéд 2028239 1

1315 Òó íàмàë шèæèð 2573253 3 Òó íàмàë шèæèð

1316 Òó íàмàëкîм 2793075 1

1317 Òó íдеðкëàп 5070805 10 Òó íдеðкëàп

1318 Òó íшàí шèàíдîí 5161975 1

1319 Ò¿âшèíãàðàâ 5116635 2

1320 Ò¿мýí-Àíд 2656523 3 Ò¿мýí-Àíд

1321 Ò¿мýí-Àíó ð 5197848 1

1322 Ò¿мýí-Иâýýë 5171873 2 Ò¿мýí-Иâýýë

1323 Ò¿мýí-Цàцàë 5108713 2

1324 Ò¿ðãýí-¯¿д 5257743 3

1325 Ò¿шèã Иíдó сòðàëь 2739739 1

1326 Ò¿шèã-Иíòеðíýшíë 2714809 1

1327 Ò¿шèã-Уó ë 2024306 1 Ò¿шèã-Уó ë

1328 Ò¿шýýãîâь 2546574 3

1329 Òýâõýí 2063158 3

1330 Òýâшèéí ãîâь 2639815 1 Òýâшèéí ãîâь

1331 Òýâшèéí í¿¿ðс 2880229 2

1332 Òýãшпëàíò 5320259 2 Òýãшпëàíò Òýãшпëàíò

1333 Òýãшõàí 2051273 2 Òýãшõàí

1334 ÒЭДЭӨ 5095034 2

1335 Òýëмýíãîó ëд 5163293 2 Òýëмýíãîó ëд

1336 Òýмòýë 5098033 1

1337 Òýм¿¿ëýí-Оðшèõ 5315204 1

1338 Òýí Хó í 2839717 1 Òýí Хó í Òýí Хó í

1339 Òýíãðè îéë шýéë 5320933 1 Òýíãðè îéë шýéë

1340 Òýíãðèпеòðî ÷ýмèкàëс 5152542 3 Òýíãðèпеòðî ÷ýмèкàëс

1341 Òýíãðèòеððà ðесó ðс 5321611 13 Òýíãðèòеððà ðесó ðс Òýíãðèòеððà ðесó ðс

1342 Òýíãýðèéí ãýãýýí òàë 5057035 3

1343 Òýíãýðèéí õ¿ðд 5012821 1 Òýíãýðèéí õ¿ðд

1344 Òýí¿¿í áàéãàëь 2582457 3 Òýí¿¿í áàéãàëь

1345 Òýðã¿¿í зó ó í 5301963 1

1346 Òýðã¿¿íсîд ýðдýм 4184211 1

1347 Òýðмýíæîíш 4183525 1

1348 Òýсèéí õó ðд 2672731 2

1349 Òýсî 2293463 1 Òýсî

1350 Òýсîòðеéд 2744333 1

1351 Òýшèãëàíд 5494613 1

1352 Òýýëèéí шîíõîð 2848376 5 Òýýëèéí шîíõîð

1353 УБÒÇ-ûí Чó ëó ó í зàâîд 2076675 1

1354 УБÒÒÒ 5146852 1

1355 Уâс õ¿дýð 5517931 1

1356 Уãàëзàíцàмõàã 5171881 1 Уãàëзàíцàмõàã

1357 Уãàíîãîëд 5203252 1

1358 Уëààííà÷èí 2121085 1

1359 Уëààíõýцèéí шàíд 5427967 1

1360 Уëààíцàõàð 5403766 1

1361 Уëз ãîë 2344343 2 Уëз ãîë Уëз ãîë Уëз ãîë

1362 Умàðдáàÿí 5511712 1

1363 Умàðдûí ãàí 5177421 1

1364 Умàðдûí ãîâь 5346738 1

1365 Уðàãшëàõãîâь 5351324 1

1366 Уðàíсýëýíãý 5274761 1

1367 Уðãàõãîâь 5119243 2

1368 Уðãàõмîðèí ýëс 5329434 1

1369 Уðдõó òëàã ó ó ë 5444373 1

1370 Уðòõîшó ó 5073642 4 Уðòõîшó ó

1371 Ус-Оð÷èí 2657694 1

1372 Уòààòáîëîð 5081335 2

1373 УÒЖ 5231256 1

1374 Уó ãàí-Иë÷ 5185033 1 Уó ãàí-Иë÷

1375 Уó ë ó ó ðõàéí àâðàõ àíãè 9102981 2

1376 Уó ëсàðàí 2678144 1 Уó ëсàðàí

1377 Уó ëсзààмàð 2819996 1 Уó ëсзààмàð

1378 Уó ëсíîёí 2868687 2 Уó ëсíîёí

1379 Уó ëûí ýõ 2890658 1

1380 УУНК 5264162 1

1381 Уó ðõàé 2068745 1

1382 Уõàà÷ó ëó ó ò 2783762 1

1383 Уýëò-Экспëîðýéшí 5514983 1

1384 Уÿíãàí 2555468 3 Уÿíãàí

1385 Уÿíõàéðõàí 2542838 1

1386 ¯éëс кîíсòðàкшí 2725711 1 ¯éëс кîíсòðàкшí

1387 ¯ëýмæ îðãèë 5306876 1
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Хавсралт Ш -Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа
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тоо
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лицензийн тоо
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ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1388 ¯íýãдèéí õ¿ðýí 5440351 1

1389 ¯íýí-Àíд 2885565 1

1390 ¯íýíæàðãàëàí 5103827 1

1391 ¯íýòмеòàëë 2064537 1 ¯íýòмеòàëë

1392 ¯íýò-Эðдýíý 5075351 2 ¯íýò-Эðдýíý

1393 ¯РÀ 5019222 2

1394 ¯¿ðòãîó ëд 2766868 5 ¯¿ðòãîó ëд ¯¿ðòãîó ëд ¯¿ðòãîó ëд

1395 ¯¿ðòòó ð 5047544 1

1396 Фàíдеðáîëò 5451876 1

1397 Фàðãîкî 5045584 1

1398 Фèðсòðесó ðс 5463718 4 Фèðсòðесó ðс

1399 Фëèíкмîíãîëèà 5084512 1

1400 Фëюмîí 5002109 1

1401 Фîксмàéíèíã 5258014 2

1402 Фîðс кîíсòðàкшí 2707578 2 Фîðс кîíсòðàкшí

1403 Фðèéã¿¿д ýðèí 5298679 1 Фðèéã¿¿д ýðèí

1404 Фðèéзеð 2746565 1 Фðèéзеð

1405 Ф¿æèáèк 5154766 1

1406 Фýскî 5196183 2

1407 Хààдûí ýðдýíýс 5220378 1

1408 Хààíãàðдè 2546434 4

1409 Хààííó òàã 5062845 4

1410 Хààíòàëсò 4124685 1

1411 Хààíû õàðãó é 4249305 1

1412 Хàâсãàéòíó ó ð 5224349 1

1413 Хàâцãàéòðесîðсèз 5210259 1 Хàâцãàéòðесîðсèз Хàâцãàéòðесîðсèз

1414 Хàâ÷ó ó ëýíд мîíãîëèà 5296307 1

1415 Хàдàò өíдðèéí өãөөæ 3856259 1

1416 Хàдàòãîëдеí 5442265 3

1417 Хàéðõàíòðеéд 2043483 1

1418
Хàé÷èéí áó ëàã 

ýкспëîðýéшí
2883082 4

1419 Хàмàãмîíãîë ðесó ðс 5385555 1 Хàмàãмîíãîë ðесó ðс

1420 Хàмòûí ýõ áó ëàã 5485932 2

1421 Хàí дýýæ 2012251 1

1422
Хàíà ãîëд ýíд æýм 

мîíãîëèà
2847558 2

1423 Хàíàíсó âàðãà 2626888 1 Хàíàíсó âàðãà

1424 Хàí-Àсó ð 5232392 1

1425 Хàíáîãд ýкспëîðýéшí 2715694 4

1426 Хàíãàд-Экспëîðýéшí 2887134 1 Хàíãàд-Экспëîðýéшí Хàíãàд-Экспëîðýéшí Хàíãàд-Экспëîðýéшí

1427 Хàíãàéëýíд 5240964 3

1428 Хàíãèпðîспекòèíã 5256623 4

1429 Хàíãèõ¿дýð 5244269 2 Хàíãèõ¿дýð

1430 Хàíдãàéòãîë 2059681 1

1431 Хàíèë÷¿ãá¿ã 5113946 1

1432 Хàííèáèé 5117992 1

1433 Хàíõàíãàмæ 2867796 1

1434 Хàíõàс òðеéд 2787318 1

1435 Хàíõýíòèéí õ¿дýð 5325412 2

1436 Хàíшàíд 2798921 1

1437 Хàíшàшèð 2618176 5

1438 Хàíûí мàòеðèàë 2091291 1

1439 Хàð мөðөí Мîíãîë 2746239 1

1440 Хàðàíãàс¿мáýð 5412374 1

1441 Хàðàíãàõ¿дýð 5413877 5 Хàðàíãàõ¿дýð

1442 Хàðàíãàшàâдàë 5412382 1 Хàðàíãàшàâдàë

1443 Хàðàíãà-Эðдýíýс 5412404 1 Хàðàíãà-Эðдýíýс Хàðàíãà-Эðдýíýс

1444 Хàðàõèð¿ãý 5200032 1

1445 Хàðâесòдесеðò 5467748 1

1446 Хàðãàíà-Àсãàò 5151546 1

1447 Хàðзàíàð 5340195 2

1448 Хàðòàðâàãàòàé 2001454 6 Хàðòàðâàãàòàé Хàðòàðâàãàòàé Хàðòàðâàãàòàé

1449 Хàðõîðó м с¿ëд 3551075 1

1450 Хàсдàâàà 5116767 1

1451 Хàс¿ 2018241 1

1452 Хàòàíцàцàë 5061989 1 Хàòàíцàцàë

1453 Хàш-Àðàë 5248272 1

1454 Хàÿãèéí ãîâь 5503809 2

1455 ХБУ 2781816 1

1456 Хеëèîсãîëд 5068517 2 Хеëèîсãîëд

1457 Хеðà-Иíâесòмеíò 2787687 1 Хеðà-Иíâесòмеíò Хеðà-Иíâесòмеíò

1458 Хèшèã-Оðãèëó ó í 5029066 2

1459 Хîâдмÿíãàò 4062698 1

1460 Хîâдцемеíò 4061101 1

1461 Хîæó ó ëûí ýõ 5132576 1

1462 Хîíã Дà èíòеðíýшíë 2861976 1

1463 Хîíãîðõàíãàé ýðдýíýс 5297052 2 Хîíãîðõàíãàé ýðдýíýс

1464 Хîíãîðûí îðд 2577453 3

1465 Хîíã÷àíãëè 5352959 2 Хîíã÷àíãëè

1466 Хîðãûí ÷ó ëó ó 5017386 1

1467 Хîðèкàâàмеòàëë 5364884 4

1468 Хîðèõ 443-ð àíãè 9069798 1

1469 Хîсáîãд 5157145 3

1470 Хîс-Оð÷ëîí 5276233 1

1471 Хîсõàс 2100231 6 Хîсõàс Хîсõàс Хîсõàс

1472 Хîсõàòàд 5294126 1

1473 Хîòãîð 2661128 2 Хîòãîð Хîòãîð Хîòãîð

1474 Хîòãîð мèíеðàëс 5433207 1

1475 Хîòãîðшàíàãà 2662647 5 Хîòãîðшàíàãà Хîòãîðшàíàãà Хîòãîðшàíàãà

1476 Хîòîëдýãæèõ 2829541 1

1477 ХОÒУ 2763788 6 ХОÒУ ХОÒУ ХОÒУ

1478 Хîш-Эðýã 5031206 1

1479 Хөâсãөë зàм 2034719 1 Хөâсãөë зàм

1480 Хөөсãөë 2682869 2
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ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1480 Хөөсãөë 2682869 2

1481 Хөõ òîëáî áó ò 2711605 1

1482 Хөõ òýíãýð èíòеðíýшíë 2114232 1 Хөõ òýíãýð èíòеðíýшíë

1483 Хөõ шàðãà÷èí 2843234 2

1484 Хөõдýë-Иíâесò 2549832 1

1485 Хөõæîíш 5488087 1

1486 Хөõөмдөã ó ó ë 5157277 1

1487 Хөõс¿ëд ãðó пп 5072743 1

1488 Хөõòөð 2107511 2

1489 Хөõõàðõèðàà 5157153 1

1490 Хөõõó шò 5282128 1

1491 Хөõшó ãàм 2565803 2

1492 Хөшèã-Уó ë 5300894 1

1493 Хó àдè кó îíеý 5232538 2 Хó àдè кó îíеý Хó àдè кó îíеý Хó àдè кó îíеý

1494 Хó àëÿí 2718375 1 Хó àëÿí Хó àëÿí

1495 Хó àсýííàíюàíюó шезеðеí 5215889 1 Хó àсýííàíюàíюó шезеðеí

1496 Хó àфýíãðó íдà 5153409 1 Хó àфýíãðó íдà

1497 Хó âьáèëýãò 5180244 1

1498 Хó éдýмàéíèíã 5361982 1

1499 Хó ëд àéðîí 5351308 1

1500 Хó ëд õèмèкàëс 5415853 2

1501 Хó ëдмàéíèíã ãðó пп 5215129 1

1502 Хó ëд-Оëз 5101174 1

1503 Хó ëдцемеíò 5488605 3 Хó ëдцемеíò

1504 Хó ëдûí í¿¿ðс 5009138 7 Хó ëдûí í¿¿ðс

1505 Хó ëæ-Оðд 5165083 1

1506 Хó ëмîðьò мàéíèíã 5353246 5 Хó ëмîðьò мàéíèíã

1507 Хó íàí 2549204 1

1508 Хó íàíæèíëýí 2881934 3 Хó íàíæèíëýí Хó íàíæèíëýí Хó íàíæèíëýí

1509 Хó íáөө 5035902 1

1510 Хó íò Өãөөæ 2166631 1

1511 Хó íõó à 2598256 2 Хó íõó à Хó íõó à

1512 Хó îí-Юàí 5242916 4

1513 Хó ðàé 2019086 4 Хó ðàé Хó ðàé Хó ðàé

1514 Хó ðãàòàéõàéðõàí 5104424 7 Хó ðãàòàéõàéðõàí Хó ðãàòàéõàéðõàí

1515 Хó ðцõàðцàãà 5182077 1

1516 Хó смîд 2577895 1

1517 Хó ó ÷èí-Àíдó ó д 2668505 1

1518 Х¿ õ¿ õó àé 5494206 1

1519 Х¿дðýíò 2732521 1

1520 Х¿дýí 2643227 1 Х¿дýí Х¿дýí

1521 Х¿дýðáîëд 5221056 1

1522 Х¿дýð-Оðд 5320151 1

1523 Х¿дýð-Эðдýíý 2041391 2 Х¿дýð-Эðдýíý

1524 Х¿мýí-Иíâесò 5452929 1

1525 Х¿íí¿сòèéë 5378834 1 Х¿íí¿сòèéë

1526 Х¿ðд 2061783 1 Х¿ðд

1527 Х¿ðзýò 2573245 1

1528 Х¿ðýíáó ëàã 2668041 1 Х¿ðýíáó ëàã

1529 Х¿ðýíáýë÷èð 2879646 1

1530 Х¿ðýý дýë 2697734 5 Х¿ðýý дýë Х¿ðýý дýë Х¿ðýý дýë

1531 Х¿сëèéí ãÿëáàà 5126754 1

1532 Х¿сëýмæ 2872722 5 Х¿сëýмæ Х¿сëýмæ Х¿сëýмæ

1533 Х¿÷æýíкàé 5279291 3 Х¿÷æýíкàé

1534 ХЦ 0119-ð àíãè 2120879 1 ХЦ 0119-ð àíãè

1535 Хьёíдý ýëеâàòîð мîíãîë 5285631 3 Хьёíдý ýëеâàòîð мîíãîë

1536 Хýéâ¿¿д мîíãîëèà 5482321 1

1537 Хýëòðýãý 4489659 1

1538 Хýмæýýëшã¿é-Од 5387787 1

1539 Хýм÷èããîëд 5090822 3

1540 Хýíс¿ëкîíсòðàкшí 5041449 3 Хýíс¿ëкîíсòðàкшí

1541

Хýíòèé àéмàã дàõь 

Ш¿¿õèéí Шèéдâýð 

Бèеë¿¿ëýõ Àëáà

9073389 3

1542 Хýðëýíãîëûí ¿éëс 5476453 2

1543 Хýðëýí-Импекс 2009765 1

1544 Хýðëýí-Эíеðãî 2871114 1 Хýðëýí-Эíеðãî Хýðëýí-Эíеðãî Хýðëýí-Эíеðãî

1545 Цàâдàí-èмпекс 2609533 1

1546 Цàãààí àëòàí ã¿¿ð 5220599 1

1547 Цàãààí ÷ó ëó ó ò ýëëîéс 5413702 2

1548 Цàãààíá¿ðд 2769697 1 Цàãààíá¿ðд

1549 Цàãààíãîâь 5038464 1 Цàãààíãîâь

1550 Цàãààí-Өâөëæөө 5352827 3 Цàãààí-Өâөëæөө

1551 Цàãààíòàшàà 2605031 1

1552 Цàãààíшîõîé 5325234 1

1553 Цàãààí-Эëãýí 5053722 1

1554 Цàãèéíõ¿÷ 5214246 1

1555 Цàéðòмèíеðàë 2548747 3 Цàéðòмèíеðàë Цàéðòмèíеðàë Цàéðòмèíеðàë

1556 Цàíзèðó íëè 5179394 2

1557 Цàíòûí æèм 2291142 2 Цàíòûí æèм

1558 Цàíòûí õàÿà 2316013 1

1559 Цàðèëõàд 5432219 1 Цàðèëõàд

1560 Цàсòõàíãàé 5249112 1

1561 Цàõèðцàãààí ãîë 5068053 4

1562 ЦДЦ 2786184 1 ЦДЦ

1563 Цемеíò шîõîé 2641984 2 Цемеíò шîõîé Цемеíò шîõîé

1564 Цеíòðàë ýéшèàí цемеíò 2737221 3 Цеíòðàë ýéшèàí цемеíò Цеíòðàë ýéшèàí цемеíò

1565 Цеíòðàë ýшèà мàéíèíã 5005094 1

1566 ЦЕÒ 2600161 2

1567 Цèðкîíмàéíèíã 2681471 2

1568 Цîãò-Оíîí 2097109 3 Цîãò-Оíîí Цîãò-Оíîí

1569 Цîзãîð 3550125 1

1570 Цîíëó í 5295564 1 Цîíëó í

1571 Цîðîсæàмáàà 5102715 1 Цîðîсæàмáàà

1572 Цó ãëàí 2766213 1
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1572 Цó ãëàí 2766213 1

1573 Цýâдýã 2587025 6 Цýâдýã Цýâдýã Цýâдýã

1574 Цýãýýí-¯¿дýí 2831686 1

1575 Цýëм¿¿íõàíãàé 5238366 1 Цýëм¿¿íõàíãàé

1576 Цýíáàÿëàã 5062888 2 Цýíáàÿëàã

1577 Цýíãàзàð 5086353 1

1578 Цýíãýãáàÿсàõ 5172543 1

1579 Цýíãýã-Оðîã 5320798 1 Цýíãýã-Оðîã

1580 Цýíòðâèëë 5241774 1

1581 Цýíõýðáó éð 5108314 1

1582 Цýðдèéí òàë 5101573 2

1583 Цýðýíáàдàм 5166667 1

1584 Цýцýííîíàс 5110742 3

1585 Цýцýíс мàéíèíã ýíеðæè 5482046 7 Цýцýíс мàéíèíã ýíеðæè

1586 Цýýцýý-Импекс 2804816 1

1587 Чàéëдсàí 2837196 1

1588 Чàмèí-Àëò 5231337 1 Чàмèí-Àëò

1589 Чàíдãàíàкîó ë 5183308 3 Чàíдãàíàкîó ë

1590 Чàíдмàíь òàë 2011328 1 Чàíдмàíь òàë

1591 Чàíдмàíь-Эðõ¿¿д 5222575 1

1592 Чèëàãó 5034868 1 Чèëàãó

1593 Чèë÷èããîë 5421691 1

1594 Чèí 2067501 1

1595 Чèíáөëàé 5133726 6 Чèíáөëàé

1596 Чèíãèсèéí õàð àëò 5031869 2 Чèíãèсèéí õàð àëò Чèíãèсèéí õàð àëò Чèíãèсèéí õàð àëò

1597 Чèíãèсèéí õàðш цîãцîëáîð 5020115 1

1598
Чèíãèсмèíеðàë 

деâеëîпмеíò
5460581 1

1599 Чèíãèс-Уó ë 2782065 1

1600 Чèíãýëáөөíцàãààí 2030624 1 Чèíãýëáөөíцàãààí

1601 Чèíòөãс 2816687 3

1602 Чèí-Удàм 2819945 1

1603 Чèíõàш 5374367 1

1604 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò 2697947 1 Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò Чèíõó à МÀК íàðèéí сó õàéò

1605 Чèõó à î÷ 5347831 1 Чèõó à î÷

1606 Чîéæèддàãèíà 5248248 2

1607 Чó ëó ó í-Өðãөө 2057174 1

1608 Чó ëó ó íцàã 5469821 1

1609 Чó ëó ó í-Эðдýíýс 2693593 2

1610 Чó ëó ó ò-Иíòеðíýшíë 2800497 4 Чó ëó ó ò-Иíòеðíýшíë

1611 Чó ííîðîâ 5076978 1

1612 Ч¿¿ãýí 2809621 1

1613 Чýíãюàíь õó íã 5501946 1

1614 Шàéðîó з 2837919 2

1615 Шàíæèí-Оðд 5197325 2 Шàíæèí-Оðд

1616 Шàíëó í 2784904 1 Шàíëó í Шàíëó í Шàíëó í

1617 Шàíшèмýæî 5148278 1 Шàíшèмýæî

1618 Шàðãà ýíеðæè 5266513 1

1619 Шàðãàëáîëîð 5090385 3

1620 Шàðëàíãîë 5214629 1

1621 Шàðмîíãîë 5072115 1

1622 Шàðíàðсò 2618621 2 Шàðíàðсò Шàðíàðсò Шàðíàðсò

1623 Шàðûí ãîë 2050374 2 Шàðûí ãîë Шàðûí ãîë Шàðûí ãîë

1624 Шàðûí ãîë òðеéдèíã 2819031 2

1625 Шàðûí ãîë ýíеðãè 2852861 1

1626 Шàшèð-Оðãèë 5106753 3

1627 Шàшèðòðеéд 2036231 1

1628 Шеíã÷àí 5380618 1

1629 ШЖÒ 5254442 2

1630 Шèàíãàíæèàюàí 5402638 4

1631 Шèàíãàíюíòó í 5165407 3 Шèàíãàíюíòó í

1632 Шèáà 2812886 2

1633 Шèâýý-Оâîî 2004879 1 Шèâýý-Оâîî Шèâýý-Оâîî Шèâýý-Оâîî

1634 Шèдýò-Од 2884259 1

1635 Шèæèð-Àëò 2072947 1 Шèæèð-Àëò Шèæèð-Àëò Шèæèð-Àëò

1636 Шèæèðòàëсò 2770601 2 Шèæèðòàëсò

1637 Шèæèðõàéðãà 5167256 2 Шèæèðõàéðãà

1638 Шèæèòàéфýí 5078229 2

1639 Шèéðèзсòîó í 5257352 1 Шèéðèзсòîó í

1640 Шèëмýë-Уíдðàà 5062179 1

1641 Шèмдýëýã 5195446 1

1642 Шèмзîðèã 5195578 1

1643 Шèмкîíсòðàкшí 2744937 1

1644 Шèмòîãòó ó í 5195608 1

1645 Шèíдó íфàí 5144663 1

1646 Шèíсàíõөю¿сөкàíòàíь 5309174 1 Шèíсàíõөю¿сөкàíòàíь

1647 Шèíь Шèíь 2830213 2 Шèíь Шèíь Шèíь Шèíь Шèíь Шèíь

1648 Шèíý àзèà мàéíèíã ãðó пп 5305675 3 Шèíý àзèà мàéíèíã ãðó пп

1649 Шèíý èëèîí íýí юàíь 5250862 2 Шèíý èëèîí íýí юàíь Шèíý èëèîí íýí юàíь

1650 Шèíý мàíдàë өðãөө 5173442 1 Шèíý мàíдàë өðãөө

1651 Шèíý-Àëмàс 5281733 1

1652 Шèíýãó ðâàëæèí 5201934 2

1653 Шèíýæîíш 5540976 1

1654 Шèíýкàíàд 5276675 8 Шèíýкàíàд

1655 Шèíýëîíãдà 5164621 5 Шèíýëîíãдà

1656 Шèíýмîíãîë ýðдýс 5032415 2

1657 Шèíýсàíсàð 5010896 1

1658 Шèíýòîîсãî 2579057 1 Шèíýòîîсãî

1659 Шèíýшèâýý 2858096 7 Шèíýшèâýý Шèíýшèâýý Шèíýшèâýý

1660 Шèíýшó ó дàí 2875926 1 Шèíýшó ó дàí

1661 Шèíý-Эðдýс 2870312 3 Шèíý-Эðдýс

1662 Шèðýýãèéí шó ãó é 2110903 3

1663 Шîõîé цàãààí áó ëàã 2025833 1 Шîõîé цàãààí áó ëàã

1664 Шпðèé 2767694 2
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ОҮИТБС-ын ажлын албанд 

тайлангаа гаргасан компани

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1664 Шпðèé 2767694 2

1665 ШÒН 2053152 1

1666 Шó âó ó í õàð ó ó ë 5320607 1

1667 Шó âó ó í-Уó ë 3491544 2

1668 Шó дàðãà-Àíдó ó д 2626489 1

1669
Ш¿¿õèéí шèéдâýð 

ã¿éцýòãýõ àëáà
9103619 1

1670
ШШБЕГ-ûí õàðьÿà 409 

д¿ãýýð àíãè
9999997 1

1671 ШШДБ 3062627 1

1672 ЭББН 5507995 1

1673 ЭБГ 5102189 4 ЭБГ

1674 ЭБНЭ 2568683 1 ЭБНЭ

1675 ЭБЭ 2067439 2

1676 Эâеðмèíеðàë 5293006 1

1677 Эâýéðèé÷ ãîó ëд 5392276 1

1678 Эâýíòпëýííýð 2893053 1

1679 Эâýðëàсò 5169844 1

1680 Эã-Àðâàé 5117577 1

1681 Эãшèãëýíò-Уó ë 5107776 2 Эãшèãëýíò-Уó ë

1682 Эдèíá¿ðã 5216656 1

1683 Эæ ó ëààí õàòó ó 5258774 2

1684 Эæáàëеé 5315603 3 Эæáàëеé Эæáàëеé

1685 Эæ-Эðдýíý 2649098 1 Эæ-Эðдýíý

1686 Эé  Эс Òè Эс 5409683 2

1687 Эé Àé Эм 2848856 2

1688 Эé Àð Àé Эé 5006066 1

1689 Эé Кýé Эм Юó 5098181 2

1690 Эé Эé÷ Жè меòàëëс ãðó пп 5420172 1 Эé Эé÷ Жè меòàëëс ãðó пп

1691 Эé Эë Жè Òè 5130662 3 Эé Эë Жè Òè Эé Эë Жè Òè

1692 Эé Эм Жýé Эс Эс 5112893 1

1693 Эé Юó  Сè 5192412 2

1694 Эéæèà èíòеðсепò мîíãîëèà 5094054 1

1695 Эé÷ Бè Сè 5012287 4

1696 Эé÷ Дè Эë 5325706 1

1697 Эé÷ Кýé Жè Сè 5005698 2 Эé÷ Кýé Жè Сè

1698
Эé÷ Эм Сè íàòó ðàë ðесó ðс 

кîðпàðýшí
5346886 3

Эé÷ Эм Сè íàòó ðàë ðесó ðс 

кîðпàðýшí

1699 Эé÷ Эм Сè Сè 5242045 1

1700 Эé÷ Эм Эë 5232961 3

1701 ЭКÒУ 5376637 1

1702 Эë Вè Òè 5503787 1

1703 Эëáýã-îðд 5493781 1

1704 Эëèòòàó í 5217849 1

1705 Эëýýò 2744511 2

1706 Эм Àð И 5346541 1

1707 Эм Àð Сè Эм Жè Эë 5402166 13 Эм Àð Сè Эм Жè Эë Эм Àð Сè Эм Жè Эë Эм Àð Сè Эм Жè Эë

1708 Эм Бè Сè /MBC/ 2637731 1 Эм Бè Сè /MBC/

1709 Эм Дè Эф И 5504767 3

1710 Эм Жè Бè 5018536 1 Эм Жè Бè

1711 Эм Жè Сè Кýé 5456061 1

1712 Эм Жè Òè Жè 5257557 4

1713 Эм Жè Эé÷ 2740451 3

1714 Эм Жè Эë ðесó ðс 5353998 1

1715 Эм Çýò Эé Кýé 5196043 2 Эм Çýò Эé Кýé

1716 Эм И Эé 5110041 1

1717 Эм Икс Сè 5240344 1

1718 Эм Кýé Эм Эí 5287227 1 Эм Кýé Эм Эí

1719 Эм Пè Эé÷ Сè Эë 5137977 10 Эм Пè Эé÷ Сè Эë Эм Пè Эé÷ Сè Эë

1720 Эм Сè Жè Òè 5148146 4 Эм Сè Жè Òè

1721 Эм Сè Икс Жè 5386659 1

1722 Эм Сè Сè Эм 5138175 2 Эм Сè Сè Эм

1723 Эм Сè Òè Òè 5015243 2 Эм Сè Òè Òè Эм Сè Òè Òè Эм Сè Òè Òè

1724 Эм Сè Эé Дè 5297117 1

1725 Эм Òè Вè Эс 5112923 1

1726 Эм Эé Юó  И 5217296 1

1727 Эм Эé÷ Жè 5195209 1

1728 Эм Эë цàõèó ðò îâîî 5452503 4 Эм Эë цàõèó ðò îâîî

1729 Эм Эë Эс Икс 5099986 2

1730 Эм Эм Àð Дè 5355966 2

1731 Эм Эм Àð ýíд Эм 5310679 2

1732 Эм Эм Çýò Жýé 5159407 2

1733 Эм Эм Эé Эм 5400082 2

1734 Эм Эí Сè Àð Àé 5137438 1 Эм Эí Сè Àð Àé

1735 Эм Эí Эë Жè 5154715 1

1736 Эм Эíд Эм 2674866 2

1737 Эм Юó  Àð Сè 5154634 2

1738 Эмèðàëдмàó íòèí 5106486 1

1739 Эмýмàðàé 5291364 4

1740 Эмýýëòмàéíз 2776804 1 Эмýýëòмàéíз Эмýýëòмàéíз Эмýýëòмàéíз

1741 Эí Бè Эм Юó 5340861 2

1742 Эí Сè Àð Àé 5115426 1 Эí Сè Àð Àé

1743 Эí Òè Эс Эм 5192994 2

1744 Эí Эé Пè Эë 5232937 1

1745 Эí Эм И Эс 5098858 3

1746 Эí Эс Àð 5170591 1

1747 Эí Эс Дàáëю Òè И 5248558 1

1748 ЭНГИС 5075491 1

1749 Эíã¿éòàë 2834421 5 Эíã¿éòàë Эíã¿éòàë

1750 Эíеðæèðесó ðс 2887746 1 Эíеðæèðесó ðс Эíеðæèðесó ðс Эíеðæèðесó ðс

1751 Эíцýð 5108446 1 Эíцýð

1752 Эпèдîò 5103169 1

1753 ЭРБЖЭР 5195381 1

1754 Эðãýмýã 2661861 1

1755 Эðдõó ë 2721643 1 Эðдõó ë

1756 Эðдýíèéí áîсãî 5211859 1
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Хавсралт Ш -Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа
Нийт 

тоо
Лиценз эзэмшигч компани Эзэмшигчийн регистр 

Эзэмшиж буй 

лицензийн тоо

ЗГ-ын тайланд нэгтгэгдсэн 

компани

ОҮИТБС-ын ажлын албанд 

тайлангаа гаргасан компани

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 

тайланд хамрагдсн компани

1755 Эðдõó ë 2721643 1 Эðдõó ë

1756 Эðдýíèéí áîсãî 5211859 1

1757 Эðдýíèéí ãÿëòãàíó ó ð 5197996 1

1758 Эðдýíèéí îëз 5072948 1 Эðдýíèéí îëз

1759 Эðдýíèéí îпàë 5109523 1

1760 Эðдýíèéí ó íдðàãà õàéðõàí 5105579 2 Эðдýíèéí ó íдðàãà õàéðõàí

1761 Эðдýíèéí õөãæèë 2786893 1

1762 Эðдýíèéí цàõèðмàà òàë 5183154 1

1763 Эðдýíèéí ýðдýíýс 5350557 1

1764 Эðдýíý Мàíдàë 2006057 2

1765 Эðдýíýãèпс 5405335 1 Эðдýíýãèпс

1766 Эðдýíýдîðíî 2876965 1

1767 Эðдýíýæàс 2715619 17 Эðдýíýæàс Эðдýíýæàс Эðдýíýæàс

1768 Эðдýíýëèíк 5074495 2

1769 Эðдýíýмîíãîë 2718243 8 Эðдýíýмîíãîë

1770
Эðдýíýс Мàíëàé Мàéíèíã 

Ресó ðс
5517028 3

1771 Эðдýíýс МГЛ 5124913 7 Эðдýíýс МГЛ Эðдýíýс МГЛ

1772 Эðдýíýсмàéíèíã 2617455 1

1773 Эðдýíýсòàâàí òîëãîé 5435528 4 Эðдýíýсòàâàí òîëãîé Эðдýíýсòàâàí òîëãîé Эðдýíýсòàâàí òîëãîé

1774 Эðдýíýс-Эðдýíýс 4248201 1

1775 Эðдýíýò 2074192 6 Эðдýíýò Эðдýíýò Эðдýíýò

1776 Эðдýс мөðөí 2705036 1

1777 Эðдýсãðó пп 5145783 1 Эðдýсãðó пп

1778 Эðдýс-Импýкс 5084261 1

1779 Эðдýсíàëàéõ 2025752 3

1780 Эðдýспëàзм 5070899 1

1781 Эðдýс-Уâс 2121174 2 Эðдýс-Уâс

1782 Эðдýсõîëдèíã 2655772 5 Эðдýсõîëдèíã Эðдýсõîëдèíã Эðдýсõîëдèíã

1783 Эðсòсàéð ýкспëîðýéшí 2883376 1

1784 Эðõýсмàéíèíã 2787989 2

1785 Эðõýò-Эðм¿¿í 5461758 1

1786 Эð÷èм 2003821 1 Эð÷èм

1787 Эð÷èм-Импекс 2654806 4 Эð÷èм-Импекс Эð÷èм-Импекс

1788 Эðýë 2027194 10 Эðýë Эðýë Эðýë

1789 Эðýëõ¿сýë 4489861 1

1790 Эðýë÷èí 2086344 1

1791 Эðýíскàé 5298784 1

1792 Эс Бè Эм Жè Эë 5170435 1 Эс Бè Эм Жè Эë

1793 Эс Бè Эф 5184851 2 Эс Бè Эф Эс Бè Эф Эс Бè Эф

1794 Эс Жè мàéíèíã ýðдýс 5381584 3 Эс Жè мàéíèíã ýðдýс

1795 Эс Жè Эë Эс 5347734 1

1796 Эс И Эм Сè 5360498 1

1797 Эс Кью Эс 5189128 8

1798 Эс Кýé Жè 5170982 1

1799 Эс Пè Жè 5428904 2

1800 Эс Сè И Àð 5168775 6 Эс Сè И Àð

1801 Эс Òè Эé 2037998 1

1802 Эс Эé÷ Юó  Òè 5208181 1

1803 Эс Эм Àé 5182212 3 Эс Эм Àé

1804 Эс Эм Àé Эм Жè 5298903 2

1805 Эс Эí Дàáëью èíòеðíýшíë 2893193 1 Эс Эí Дàáëью èíòеðíýшíë

1806 Эс Эс Эс мàкс 5228131 1

1807 Эсëýò 2875993 1

1808 Эòðàíс 2546485 2 Эòðàíс

1809 Эò¿ãýí-Эе 5109078 1 Эò¿ãýí-Эе

1810 Эф Àð Эф Эм 5101093 1

1811 Эф Жè Пè 5428939 2

1812 Эф Жè Пè Эм 5105501 2

1813 Эф Эé÷ Эë 5085152 5 Эф Эé÷ Эë

1814 Эф Эë Эм Эм 5102243 2 Эф Эë Эм Эм

1815 Эф Эм Àé 5209552 8 Эф Эм Àé Эф Эм Àé Эф Эм Àé

1816
Эф Эм Жè Эс Эé÷ Àé Эí Вè 

Ө¿ Эí
5403618 1

Эф Эм Жè Эс Эé÷ Àé Эí Вè 

Ө¿ Эí

1817 Эф Эф Эм 5105897 1

1818 Эõ ¿ðсèéí æàðãàëàí 5403197 1

1819 Эõдýëãýð мөðөí 5268095 1 Эõдýëãýð мөðөí Эõдýëãýð мөðөí

1820 Эõдýëõèé шèíòàé 5118832 1

1821 Эõèéí сýòãýë 2604469 2

1822 Эõëýë-Уðãàц 5115779 2

1823 Эýмдý 2658704 1

1824 Эýðмýë 2075768 1 Эýðмýë Эýðмýë

1825 Ю ýíд Бè 2572036 1

1826 Юм-Àãàà 5079527 2

1827 Юíàéòедмèíеðàëс 5150949 1

1828 Юíæó í 2829134 2

1829 Юíèâеðсàëкîппеð 2875578 7 Юíèâеðсàëкîппеð Юíèâеðсàëкîппеð

1830
Юíèâеðсàëмèíеðàë 

ýкспëîðеéшí
5485312 2

Юíèâеðсàëмèíеðàë 

ýкспëîðеéшí

1831 Юíèâеðсàëðесîðсèз 5468213 1 Юíèâеðсàëðесîðсèз

1832 Юíèâеðсàëьмèíеðàëз 2091984 1

1833 ЮП мàéíèíã 5455995 1

1834 Юó  Эë Òè Дè 5249791 1

1835 Юó  Эí Эф Эм 5156408 1

1836 Ю¿шýíãмèíã 5382475 2 Ю¿шýíãмèíã

1837 Яëãó ó í-Иíòеðíýéшíë 2569477 2

1838 Яëãó ó сàí 2112663 3 Яëãó ó сàí

1839 Яíòàðь 2025507 1

1840 Яðãàéòûí ó íàãà 2867575 1

Àмèíцýцýã

Àпекспðî

ÀФК òàâò

Бàòпðесс

Бàÿí ýðдýс

Геîсàí

ãîáè ýíеðæè пàðòíеðс ãîáè ýíеðæè пàðòíеðс ãîáè ýíеðæè пàðòíеðс

Гîâèекс ëýíд мîíãîëèà

Гîëдеí сèé пеòðîëèó м Гîëдеí сèé пеòðîëèó м

Гðеéò пàðàãîí ãðó пп

Гó ðâàíсàéõàí

дîíшеí ãàзðûí òîс дîíшеí ãàзðûí òîс дîíшеí ãàзðûí òîс

ЖИ ЭЙ ЖИ

Çîí õýí юó  òèàí Çîí õýí юó  òèàí Çîí õýí юó  òèàí

И Эé Эм Экспëîðýéшí

Кàпкîðп Кàпкîðп Кàпкîðп

М Сè Эс õîëдèíã М Сè Эс õîëдèíã М Сè Эс õîëдèíã

Мàãíàé òðеéд Мàãíàé òðеéд

Оíòðýðезîðсèс

Пеòðî мàòàд Пеòðî мàòàд Пеòðî мàòàд

Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã

Сàíсðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë Сàíсðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë Сàíсðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë

Хàí шèæèð Хàí шèæèð Хàí шèæèð

Цîõîíò-Өíдөð

Шеéмàí Шеéмàí Шеéмàí

Шó íõëàé ýíеðæè

Эм Ө¿ Ө¿ Àé Сè Ө¿ Эм Ө¿ Ө¿ Àé Сè Ө¿

Эí Пè Àé Эí Пè Àé Эí Пè Àé

Çàðàÿà õîëдèíã Çàðàÿà õîëдèíã 

Кîæеãîâь Кîæеãîâь 

Иõ дýëãýð мөðөí

Леãеíд мàéíз

Òààц мөðөí Òààц мөðөí

Х¿íí¿ ãîâь àëòàé

Цеíòðâèëë

Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿

Эм Пè Эé÷ Сè Эм

Эм Эм И

Эм Эí Пè Эë

Эð Эм Àé 

Эðâýí õ¿дýð Эðâýí õ¿дýð

Нийт 1,840                               3,776                  518                                   301                                       200                                       



МОҮИТБС-ын зургаадугаар тайлан буюу 2011 оны нэгтгэлийн тайлан  
 
 

213  
Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  

                                              Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

 
 

 

Хавсралт Ш -Компаниудын тайланд хамрагдсан судалгаа
Нийт 

тоо
Лиценз эзэмшигч компани Эзэмшигчийн регистр 

Эзэмшиж буй 

лицензийн тоо

ЗГ-ын тайланд нэгтгэгдсэн 

компани

ОҮИТБС-ын ажлын албанд 

тайлангаа гаргасан компани

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэл 
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Бàÿí ýðдýс

Геîсàí

ãîáè ýíеðæè пàðòíеðс ãîáè ýíеðæè пàðòíеðс ãîáè ýíеðæè пàðòíеðс

Гîâèекс ëýíд мîíãîëèà

Гîëдеí сèé пеòðîëèó м Гîëдеí сèé пеòðîëèó м

Гðеéò пàðàãîí ãðó пп

Гó ðâàíсàéõàí

дîíшеí ãàзðûí òîс дîíшеí ãàзðûí òîс дîíшеí ãàзðûí òîс

ЖИ ЭЙ ЖИ

Çîí õýí юó  òèàí Çîí õýí юó  òèàí Çîí õýí юó  òèàí

И Эé Эм Экспëîðýéшí

Кàпкîðп Кàпкîðп Кàпкîðп

М Сè Эс õîëдèíã М Сè Эс õîëдèíã М Сè Эс õîëдèíã

Мàãíàé òðеéд Мàãíàé òðеéд

Оíòðýðезîðсèс

Пеòðî мàòàд Пеòðî мàòàд Пеòðî мàòàд

Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã Пеòðî÷àéíà дà÷èí òàмсàã

Сàíсðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë Сàíсðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë Сàíсðûí ãеîëîãè õàéãó ó ë

Хàí шèæèð Хàí шèæèð Хàí шèæèð

Цîõîíò-Өíдөð

Шеéмàí Шеéмàí Шеéмàí

Шó íõëàé ýíеðæè

Эм Ө¿ Ө¿ Àé Сè Ө¿ Эм Ө¿ Ө¿ Àé Сè Ө¿

Эí Пè Àé Эí Пè Àé Эí Пè Àé

Çàðàÿà õîëдèíã Çàðàÿà õîëдèíã 

Кîæеãîâь Кîæеãîâь 

Иõ дýëãýð мөðөí

Леãеíд мàéíз

Òààц мөðөí Òààц мөðөí

Х¿íí¿ ãîâь àëòàé

Цеíòðâèëë

Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿ Эé Пè И Экс Пè Àð Ө¿

Эм Пè Эé÷ Сè Эм

Эм Эм И

Эм Эí Пè Эë

Эð Эм Àé 

Эðâýí õ¿дýð Эðâýí õ¿дýð

Нийт 1,840                               3,776                  518                                   301                                       200                                       
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