
"HHICJI3JI AY,AZHT" XXIC

XAPAAT BYC AYAHTOPLIIH
TAJIAH

oAJmonirH yH IHHICHJII33 MOHHTOpHFHHH

'aAaBXHir 53XAyyJI3X TOCGJI
2017 oHm 04 Ayrp capmH 30-Hn eApeep

Tacan6ap 6ourocou CaHXyyrHH TagnaH

YnaaH68aTap 2017
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� ''          � '� оны   � бсарын � ецер                                                     Улаанбаатар хот

�             �        ХАРААТ БУС АУДИТ� РЬfН ТАЙЛАН
�            Б одлогы н дун ш инж илгээ монnторинггпггг
? �          чадавхггйr бэхжуулэх Тесли�гн

Зохицуулаrч Ц .Ванчин таггаа
;'�          БуралТrуй тусламж Ne TF017308

� ��          Бид  Бодлогын дун ш ии�килгээ мониторингийн чадавхийг бэхнсуулэх теслийн  2015 оны 3-р
� �           сарын ЗI-нээс 20I7 оны 04 сары н ЗО-ныг дуусталхи хугацааны Тайлан тэнцэл,� Теслийн

санхуу}килтийн эх уусвэр, зарцуулалтын тайлан, Бурэпдхуун хэсгийн зарцуулалтьш тайлан,
j            Зарцуулалтын тайлан, Тусгай дансны тайланд аудит хийлээ. Ш аардлага хангасан тодруулга

бухий санхуугийн тайланг унэн зев бэлтгэх, гаргах, тайлагнах нь теслийн удирдлагы н уурэг
хариуцлага том. Бид хийсэн аудитын ажилдаа ундэслэн эдгээр санхуугийн тайланд дугнэлт

;           гаргах уурэгтэй болно.

Олон Улсын Нягтлан Бодогчдын Х олбооны баталсан А удитын Олон Упсын Стандартыг
� ;           ундэслэж бид аудитыг хийж rуйцэтгэсэн. Энэ стандартын дагуу санхуугийн тайлангууд нь

материаллаг алдаагуй  ипэрхийлэгдсэн талаар хучин тегвлдер, хангал ттай  нотолгоо олж
авахын тулд аудитын телевпегее болон хетелберийн дагуу аудит явуупах  ш аардлагатай

� болно. Санхуугийн тайлан дахь дун, тодруулгад хамаарах зуйлсийн нотолгоог тууврийн аргаар
шалгасан. М ен санхуугийн тайланг бэлтгэхдээ удирдлагын хзрэг}куулсэн тооцоолал, дугнэлт,
хэрэгпэсзн нягтлан бодох буртгэлийн зарчмууд бопон санхуугийн тайпагналын байдлыг

.          аудитын явцад шалгасан болно.

�          Бидний аудитын а�кльпн явцад ол>к авсан мэдээлэл, баримтууд нь аудитын дугнэлт raprax
зохих ундэслэлийг бурдуулсэн rэж узэ>к байна. Теслийн удирдлага нь 4лон упсын Улсын
салбарын нягтлан бодох буртгэлийн стандартад нийцуулэн менген суурьт нягглан Бодох
буртгэлээр санхуугийн тайланг гаргах ёстой.

Аудиты н дуrнэлт

Бидний дугнэлтээр, Нягтлан Бодогчдын Х олбооны Улсын Секторын Х арооны баталсан О лон
'           Улсын Улсьш Секторын Нягтлан бодох буртгэлийн стаидартын дагуу гаргасан 2015 оны 3-р

сарын 31-нээс 2017 оны 04 сарын ЗО-ныг дуусталхи хугацааны санхуугийн тайланд теслийн
тухайн жилийн орлого, зарлага унэн зав, бурэн тусгагдсан байна. М ен тесел (Буцалтгуй
туслам жийи дугаар (NаТБ01730$)-ийн зарцуулалт нь Теслийн Буцаптгуй тусламжийн rэрээнд

�         � заасны дагуу зарцуулагдсан байна.
�    "` УЛдн1i",йТF�FК07 � _         ' �
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Momroa Yjichm 3acrurm Fa3ap
Oilofi yilemil Xo~11r11 Accouim"n
ByuaJITryl Tycnam* Nh TF017308

BoAnorlAH AYH IUHH*11J1r33 MOHHTOPHHFHrIH

-iaixa=fir 63XWVVJI3X TOCOA
AYAHTJIAFACAH TAfIJIAH T3"M

2015 oiihi 03 capun 31-tiiiri "pooe 2017 omi 04-p caphin 30-idiraýc-raa

BaftallChlil 3YrlaC ToA 2015.03.31 2017.04.30

XOPORrE)

MoHro, TyVnTAl a911JITrax xopouro
SaNKqub meHre:

Tycrafi AaHc 3.1 5,766.10

EDR3H meHre

M011r0, TYVIIT3r aJXIIJITrax xopoiiriiriiiQyii 0.0 5,766.10

Ypi>Anuaraa
Tocaurln xypimTiiarReall 3apuyyna.UT

3eBReX yfln4H-nr33 3.2 127,994.89
CypranT, cemmHap 3.3 97,601.95
F>aHKHbl WHMTr3ji 475,98

Toenitriii xypumviarmeall 3apnyyaaJITblil

Ryll 0.0 _ _2261,072.82
MMT xoperiire 0.0 231,838.92

..... ......

3X YYCB3P

OYXA-WiH TYCJ]aM* 225,596.84
XyyrtAH opnoro 6,242.08

RHfi 9X YYCBgp 231,838.92 231,838.92

S3JIMC3H: MAPK WHr a

Liv ck

arketin)K.Cyxr3p311 0 t H
i Projec

CD, ffiH7 ,64 ýyyamCa"xyyrHýIH YAHpÅxnarbiH m3pr3*iinT3n T.M

Li
NWICA3A-AyAHT XXK

I l '

Li



"HHICJI9JI-AYJHT" XXK
2a - HlrTMAH 60OOX BYPTr3, XSHATbIH HTr3M)*J3rQC3H BACIFYYArA

ALoHb l CapblH enep YnaaHaTBp XOT

XAPAAT BYC AYJ»ITOPbIH TAAIIAH

BOaJIOrLIH myn WHIHHWIIJM33 MOKHTpHHFrll

qaaBxiir 63X*yyJ3x ToenniH

30XHuyynarq LA.Banui TaHaa

ByUa.RTryl Tyciam Ng TF017308

EHA CaHXyy~HJIThIH X3J3U13PT 3MaCHbI aaryy 6yManTryrl TyCJIaMxHHH XepOHTO

30pHyAJWaITbH zaryy 3pUyyJICHhir aTnaX 30pHJIFOO EoxorbLIH AyH Im1HHXHJIr33 MOHHTOpHHrHHHa4aBXHI!r 63XxyyA3X TeCOJI (ByuaITryl TyCnaMKHäH ayraap (MTF017308)-HIH 2015 OHLI 3-p
CapbH 31 -H33c 2017 OHLI 04 CapIH 30-Hbir AyyCTaJIXH xyrauaaraap TaCan6ap 60roH ö3JITr3c

L3JIXHIIH 6aHKHHJ TaHHJIuyyJICaH TeCJIHrH 3X YYCB3p 6a 3apilyyiaJiTbIH TarliaHil ayjlHT XHHJI33.

BHa ayaHTbIr HHHT33p Xyn33H 3eBweeporqgCOH ayuHTITH CTaH4apTyybLIH iaryy TOCAHAH 3X

YYCB3P 6a 3puyyJIanTlH TaJliaHm alraa qyH ooOH Y3YYJI3JITyyHlr 6aTiaX HOTOJIrOOHyyJIblr

TyYB3pJI3X 6aianaap IwanracaH. MOH TOCJIHHH XYp33HA X3p3rJ3K aäraa HRrriiaH 6oaox

6ypTr3IHIH -o0~oro, 3aptlMyyA, TOCJIHrH ygHparflH 63JITr3C3H a'i xoji6oroi 6yXHrl

TOOLOOJIJIyya, CaHXyyHiH TaHJIHFyybIH epOHXHl y3YYJI3JIyya32 ayUHT XHC3H. AYRHTMLH

-myrH3JIT rapraxaa 6H4HH XHC3H ayXHT xaHraJiTTar yHg3Cf3i, HOTOrOO ÖOJIHO F3* HTr3* 6aiHa.

EHJHHr qyrH3IT33p, XOTOOA XAHaJTir MepMOH HRfrJaH 0AOX ypTr3uHäH NcypMUH xaryy

rapracaH TeCnHrlH 3X YYCB3P 6a 3apuyyjiaJITMLH TalJIaH Hb TyCJIaM*HHH XOpOHrHär 30PHyJMA1JTbIH

4aryy 3apuyynCHLir HOTOnCOH 3y3aaTraibIH XYC3JIT39 YHA3CJ3C3H 6aflHa.

"HHeJIea-AygIT" XX

Cyx6aamap )VYp3e, 6 )ycaap xopoo, Saco moüpyy 44-01, Ynaan6aamap 21046, MoHaon ync.
Ymac: 318918, 70110095 ®aKc: 70120095 4-u30n: info@niisIelauditmn



Mouroi Yachw 3acniim ranap
Oion Yachm Xermur AccowiUn
EyManTryrf Tycnamw N! TF017308

EomnoruH 4YH IUHH2IIJI33 MOIIHTOpHHrHäH

q222BXIIñIr 53XKyya3X TOCOJI

AYMITJ1ARCAH 3X YYCB3P BA 3APLYYJIAJTIH TA~JIAH

2015 onu 03 capim 31-nit ompeoc 2017 onma 04-p capbii 30-nir ayycTaä
(am.nonnapaap)

2015.03.31 2016.12.31 2017.04.30

3X YYCB3P
OYXA-HiH TyCnam - 180,693.45 225,596,84
XyyrKän opnoro 5,969.91 6,242,08

HHlT 3X YYCB3P 186,663.36 231,838.92

3X YYCB3PH1H 3APIWYJAJT
Yphraun raa 10,105.00
30BJIOX yinLtHnr33 47,590.53 127,994.89
CypranT, ceMHHap 87,376.37 97,601.95
BaHubsi wiMTra_- 349.47 475.98

HHiT 3APIYJAJT 145,421.37 226,072.82

3apuyynanTaac aaBean 3x yycB3p - 41,241.99 5,766.10

I3nTr3C3H:

gricultural
.c 3 Mar

Ca1xyyrH1H y arbiH M3pr3*HAT3H TOCN 3XHLt yjiart
T<~TSMULOP125D64j

YIAAHEAATAP XOT

HHflcn3n-AymHT XXK
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!� '       � � � оны  � б садын � ер;ер                                                    УлаанSаатар хот

,        ХАРААТ БУС АУДИТОР Ь1 � ТАЙЛА��:

��

� ;       Бодлогын дун ш инжилrээ моннторииг�ii�н
чадавхиi�г бэхж уулэх Т еслz��иt

�        Зохiiцуулагу Ц .ВанчF�н танаа
'    ,   БуцалтгуЁ� тусламж Np TF0173Q8                                       """

�              Бид Санхуул<илтын Хэлэлцээрт заасны дагуу зээлийн хервнгийг зориулалтын дагуу
зарцуулсныг батлах зорипrоор Бодлогын дун ш ин� силгээ мониторинrийн чадавхийг бэх�куулэк

..        (Буцалтгуй тусламж ийн дугаар (NsTF017308}-ийн 2015 оны 3-р сары н 3]-нээс 2017 оны 04
сарын 30-ныг дуусталхи хугацаагаар тасалбар болгон бэлтгэж Д эпхийн банкинд танилцуулсанг ,

�         Зарцуулалтын тайланд аудит хийлээ.
� .

г-�             Бид  аудитыг  нийтээр  хулээн  зевшверегдсен  аудитын  стандартуудын  дагуу
� ;        Зарцуулалтын тайланд байгаа дун бопон узуулэлтуудийг батлах нотолrоонуудыг туувзрлэх

байдлаар шалгасан. М ен теслийн хурзэнд хэрэглэнс байгаа нягтлан бодох буртгэлийн бодлого,
зарчмууд, твслийн удирдлагын бэлтгэсэн ач хопбогдол 5ухий тооцооллууд, санхууrийн

`'        тайлангуудын ервнхий узуулэлтуудэд аудит хийсэн. Аудитын дугнэлт гаргахцц бидыий хийсэн
,    � аудит хангалтгай ундэслэл, нотолгоо болно гэхс итгэж байна.            �
Е. _!

Бидний дугнэлтэзр, доТоод хяналтыг мерден няrтлан бодох буртrэлийн журмын дагуу
�        rapracaн Зарцуулалтын тайлан нь тусламжийн  херенгийг зориулалтын дагуу зарцуулсныг

� '        нотолсон зузаатгалын хусэлтэд ундэслэсэн байна.
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� 9�   � ' �      � �� � � С� ЭЛ -� уДI� Т  ХХ�
l� � i � i[ �J1� � _ 1� у � ��   НЯП ЛАН БОДОХ БУРТГЭЛ, хЯНАЛТЫ Н �1i'Г3МЖ ЛЭГдGЭН 6AV[гУУЛЛАГА

�          """! � 'с   O6 � Fb�y °� '                                                     Улаанбаатар хат

Ё�           ХАРАА� БУС АУДИТ4 Р Ь� � ТАЙЛА��L
г

� :

� �        Бодлогы н ду�� ш ынжЕ�лгээ монитор�пiгt�i�н
�-''       чадавх�iу�r бэхжуулэх Теслzsй��

,   Зох�iцуулагч Ц .ВанчЕ�н танаа
� ;         Буцалтгуii туслпмж Ns TF017308

�
...

Бид  Санхуу�килтын  Х элэлцээрт  заасны  дагуу  буцалтгуй  туспамжийн  херенгийг
°     зориулалтын даrуу зарцуулсныг батлах зорилгоор Бодлогын дун шинжилгээ мониторингийн

чадавхийг бэхжууnэк тесеп (Буцanтгуй тусламжийн дуrаар {NQTF0173U8)--ийн 2015 оны 3-р
сарын ЗI-нээс 20]7 оны  04 сарын 30-ныг дуусталхи хугацаагаар тасал бар болгон бэлтгэж

.         Д элхийн банкинд танилцуулсан Тусгай дансны тайланд ауднт хийлэз.

Бид аудитыг нийтээр хулээн зевшверегдсвн аудитын стандартуудын дагуу Тусгай
дансньiтайланд байгаа дун болон узуулэлтуудийг батлах нотопrоонуудыг туувзрлэх байдлаар
ш алгасан. М ён теслийн хурээнд хэрэглэж байгаа нястлан бодох буртгэлийн бодлого, зарчмууд,
теслийн удирдлаrын бэлтгэсэн ач холбогдол бухий тооцооллууд, санхуугийн тайлангуудын

� еренхий  узуулэлтуудэд аудит хийсэн. Аудитын  дугнэлт rаргахад  бидний  хийсэн аудит
хангалтгай ундэслэл, нотолгоо болно гэж итгэ�к байна.

�
''  -            Бидний дугнэлтээр, дотоод хянаэттыг мерден нягглан бодох буртгэлийн нryрмын дагуу

гаргасан Тусгай дансны тайлан нь туслам�кийн херенгийг зориулал тын дагуу зарцуулсныг
нотолсон тусгай дансны зузаатrалын хусэлтэд ундэслэсэн байна.
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MoHroji Yachm 3acriiriii ra3ap

OnOH YJUbIll Xo=ufin AccouiiauH
EyRanTryfirycaam* N2 TF017308

Eoaaor]61H AJYH IHIIH*liar33 MOHIITOPHHFHfiH

qa,lRaBxuilr 63XWVYMX TOMI
AYAHTJIAFACAH TYCrAft ;JAHCHM TOXBPYYJWWH TAfl~

2015 oiihi 03 capiiii 31-iiiiri eiýpooc 2017 oiihi 04-p capbiii 30-iirir RnCTan

2017.04.30

1. SaHKHH Aaxb -rycraånaHcHhi yjia3ram 2017104/30 5,766.10

2. H3M3X Hb: H3X3M)KHJ]C3H 60JIOBq HeXeH.Qyypr33ryn AYH

3. H3M3X Hb: 3apuyyjicaH 60n0Bq H3X3M*n33ryA RyN

4. XaCaX Hb: Xyyr~ opnoro 6,242.08

Aam*yynarxi 6aHKHbl WHMTr3ii (475.98)

5. YpbXluaraaIlbl 1111r1T AlyH

6. 1 6a 4-p NIØPIllIrl 30pyy

53J]Trx3H:

est an

Plarke 9
Proje

ýTrF,7060
YnAmiL AP

CaHxyymnH yjimpAnarbm mýýpr3wHnT3H iuyyjiarq

NmAcmA-AyAllT UK



�i
Бодлогын дун шинжилrээ мониторингийн чадавхийг бэхжуулэх тесел       NnTFOl7308

�             2015 оны ОЗ-р сарын 31-ний вдревс 2017 оны 04-р сарын 30-нийг дуустал

� ,                      T9CJII�I1�IIi САН ХУ УГИ УII-I ТАЙ ЛАН ГИ ЙН TOДPYYJII'А
I.  Tacл�i�in талаярх тов� таиилиуулгя

Олон Улсын Хеrнслийн Ассоциаци (ОУХА ) балон М ангол Улсын Засгийн Газар (Сангийн
!             яам телеелис оропцсон)-ын хооронд 2015 оны ОЗ-р сарын ЗI-ны едер Бодлоrын дун

шинжилгээ мониторингийн чадавхийг бэхжуулэх таслийг хэрэгжуулэхээр NoTF0I7308
� �            тоот Буцanтгуй тусламжийн гэрээ  байгуулагдсан. Тус гэрээгээр буцалтгуй тусламжийн
� '       ,    нийт дун 277,000 (Хоёр зуун далан долоон мянган } ам .доллар. Тесел иь 2015 оны 03=р

сарын Зl-ний едревс 2016 оны 12-р сарын 31-мы едер хуртэлх хугацаанд хэрэrлссэн.
�             Таслийг Буцалтгуй тусламжийн гэрээнд заасны дагуу Хадеа аж акуйн маркетинг таслийн

нэrж дээр хэрэгжуулсэм.
�             Энэхуу теслийн зорипго нь Х унс хедее аж ахуйн яамны бодлого баловсруулалт, тууний
1 I           хэрэгжилтийг кянах, дотаод чадавхи, чадамжийг дээшлуулэкэд дэмлслэг узуулэх явдал
, 

           

�ом.
i
�            Уйл Ажиллагаа

� ,            Нэгдугээр хэсэг: Баiггууллагын уг"rп а�rсtиtпагааг цадаахэгсуулж 6зxarcyl{лэх

1.1 Аж иллак хучинд дутагда>к буй мэдлэг чадварыг тадорхойлж ,  чадавки�iryулах сургалт
'            сэминар зохион байгуулах. Бодлого боловсруулах болон хэрэгжуулэкэдтохиром�ктой

� '           байгууллагын бутцийг тодорхойлох.
I.2. уадавхийr бэ� куулэх талевлегее боловсруулах, тухайлбал ХХА АЯ-нд бодлого

� �            боловсруулак, уднрдах бутэц зохиом байгуулах
1.3. Анхан ш атны хедеа алсахуй, хунсний сулнсээ байгууллагууд, тэдгээрийн нелее,

�             тесвийн зарцуу.лалтын  хяналт, тесвийн зарцуулалтыг хянах судалгаа болон хувьцаа
эзэмш игчдийн унэлгээний явцад тадархойлсон бусад салбаруудын сургалтын модулийг

'             боловсруулах.
�            1.4. Засгийн газрын бодлогыг хянах стратеги боловсруулах

I.S. 1.3-р зуйлийн даrуу боловсруулсан сургалтын модуль бурийн курээнд чиг баримжаа
,;            олгох сургалтын кетелбер яауулж, туугээр бодлогын ш инжилгээ хийх.

Хоёрдугаар хэсэг: М эдээ лrэдээпэп солтгпt�ох, пгугээх загаар

�-�           2.l Тврийн албан хаагчид, ц ИХ-ын гишууд, малчид болон бусад оралцогчталуудын
кооронд бодлаго тугээх ба хянах тоrrолцао бий 6anrox.

�    2.2. ХХА АЯ-ыг цааш ид ЗГ-аас явуулах бодлогоруу чиrлуулэх, бодлогын ур мелее болон
дун шинхсилгээ, мен тодорхой тернйн бодлогын хяналт ш иннсилгээний ур дунд гдрсан
бусад тайланг чиглуулэк бадлогын иж бурэн харилцаа холбооны стратеrи болавсруулах.

`-�           2.3   2.2-ийн  дагуу  боловсруулсан  харилцааны  стратегийг  институцын  чадавхийг
�          бэкжуулэх замаар кийсэн бодлогын шинжилгээнээс гаралтай бух тайланг тугзэх аргаар

[�            турш их, ингэхдээ харилцааны стратегийr катвч болгон ашиглах.
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Бодлогын дун шинжилrээ мониторингийн чадавкиiгг бэхжуулэх тесел          N�TF017308
�            2015 оны ОЗ-р сарын 3 i-ний вдреес 20Е 7 оны 04-р сарын 30-нийг дуусгал

С            Гу��цэrrэл��йи узуулэлтууд
1. l.5-р зуйлийн даrуу бодлогын ш инж илгээний сургалтанд ХХААЯ-ь2н 20 ажилrан
бэлтrэrдсэн.
2. М эдээллийн сан уусгэ�к, дор хаяж нэг тайланг жил бур 1.2-р зуйлийн дагуу гаргаж
байна.

� д           3. Дэд зуйл 1.3-Т заасны даrуу сурrалтын гарын авлага, тайлан бэлтгэсэн.
,           4. Чадавхийг бэххсуулэх Телевлвгвеr 1.2-т заасны дагуу гуйцэтгэсэн.

5. 2.3-р зуйлийн дагуу мэдээлэл тугзэх зорилгоор дор хаяхс 5 семинарыг явуупсан.   ,
�            Тосл��йн эариуулалт

г

ОУ ХА-ийн 6уцалТrуй туспам�кийн хувиарлалт бопон зарцуулалтыг 2017 аны 04 дугаар

� �           сарын 30-ний
 

вдрийн
 

байдлаар
 

харуулвал:

, 

            

Буцалтгуй

         

Санкуужуулэх

         

Бодит

А нгилал            'гусламжийн     зардлын хувь хэм}кээ   зарцуулалт
�                                   хуваарилсан хэмжээ   (татварыr оруулна)   {ам.доллар}

� �                                     (ам.доллараар
илэ

 

хийлсэн)
г

(1) Зевлех уйлчилгэз     210,80а                 l00°/о         127,994.89

(2) Сургалт, семинар      66,200                Херенге         97,60195за ц  лалтын 100°/о
� ю                Н ����т ду°           z77,000.00                             225,596.84

й.,          Тасвл   хэрэrжилтийн  хугацаанд 2017 оны  4-р сарын 30-ны  байдлаар  Дэлхийн  банк
i,           225,596.84 (81.44°�о) ам.долларын санхуухсилт хийсзн ба улдэгдэл 51,403,1 б (18.56°/о)

ам,долларын санхуу}килтийг цуцалсан. Теслийн телевлегвений датуу Хунс, хедее ахс
ахуйн яамны бодлогын хегжилд сургалт, семинар, техникийн ту слалцаа узуулж, тууний

'            хэрэгя{илтэД хsгнапТ ТавЬЖ, Хунс Хед@в аж ахуйн ЯамнЫ бодлОГ0 боЛОВсруулалТ, доТоод
чадавхи, чадамжийг сайжруулсан.

2.  Няrгпан бодох бyprrэn�t�i�� rол боцпогууд
а.Тайлангийн нийцзл

`             Санхуугийн тайлан нь баланс, теслийн сангийн эх уусвэр болон зарцуулалтын тайлан,
теслийн уйл ажиллагаагаар харуулсан эарцуулал тын Тайлан, туслам�кийн херенгнйн

�_�           аш иглanтын тайлан, тусгай дансны тайлан, ур дунгийн хяналтын тайланryудаас бурдэнэ.
Эдгээр Тайлангуудыг Дэлхийн банкны зээлдэгч нарТ зориулсан Твслийн санхуугийн
тайлан бэлтгэх арrачлалын дагуубэлтгэсзн.

Б.Тайлангийн суурь

Санхуугнйн тайланг Нягтлан Бодогчдын Опон Улсын Холбооны дэргэдэх А удит ба
&аталгаахryулаnтын Qлон Улсын Стандартын Зевлелвес гаргасан Улсын Секторын
Няrrлан бодох Буртгэлийн Олон цлсын Сrандартад нийцуулэн бэлтгзсэн ба хулээн авсан

i�           санхуу>килт  болон  зарцуулалтыг  менгвн  сууриар  тайлагнасан.Энэ  зарчмын  дагуу

�
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Бодлогын дун шннжилгзэ мониторингийн чацавхийг бэхжуулэх тесел       NsTFOl7308
2015 оны ОЗ-р сарын 31-ний едреес 2017 оны 04-р сарын 30-нийr дуустап

санхуужилтийг олсон уед нь бус дансанд хулээн авсан уед, зардлыг гарсан уед нь бус
бэлтгэн нийлуулэгчид бyioy телбер нь телеrдсен уед хулээн зевшеерч буртгэсэн.
Тесел нь Дэлхийн банкаар батлууnсан Санхуугийн удирдлагын гарын авлагатай бегевд
санхуугийн уйл аисиллагаагэнэхуу авлагад заагдсаны дагуу явуулсан.

в. Тайлангийн хэмжилт

Санхуугийн тайлангийн узуулэлтийг ам.доллараар илэрхийлнэ.
г. Тайлангийн толилуупга

2017 оны  04 дугээр сарын 30-наарх санхуугийн тайлангийн дансны  улдэгдлуудийг
тайлаrнасан.

д. Тусгай

 

данс

Тесел иь Тусламжийн херенге зарцуулах захидалд заасанчлан буцаптгуй тусламжийн

санхууткилтийr байршуулах тусгай дансыг Дзлхийн банкны зевгцеерсвний дагуу Терийн

банкинд  нээн  байрш уулсан.  Теслийн  тусгай  данс  нь  Дэлхийн  банкаар  хулээн

зевшверегдсен ам.долларын данс байна. Тусгай данснаас бараа, алсил уйлчилгээ, зввлах
уйлчилгээ зэрэr зsвш еерегдсен зардлуудыг тепне. Тусгай дансны дээд хязгаар нь ОцХА-
аас 2015-оны 11 дугээр сарын 28-нд гаргасан Тусламжийн херенrе зарцуулах захидалд
тусгасны дагуу 120,000 ам.доллар байна.

3.  Са��хууг��1"�и та�� лаигпЕгн узуулэлтууд
3.l М енге, туунтэй адилтгах херенге

ТХН нь теслийн уйл а>киллагаандаа теслийн херенгийr захиран зарцуулак тусгай данс
нээсэн.

2017.04.30-ний �едреерх менге, туунтзй адилтгах херенгийн улдэгдэл дараахь байдалтай
байна:

Узуулэлт                                20 l 7.04.30
ам.долла

М енrе туунтэй адилтгах херенrе
Банкин дахь менге:

Тусгай данс                        5,766.10
Tota1                    5,7бб.10

3.2 Зввлех у�� лч��лгээ

2017 оны 04 дугээр сарын 30-ний байдлаар М эрrэ}клийн зевлех уйлчилгээний багын

телберт  35,767.64,  олон  улсын  зевлехийн  телберт  92,227.25,   нийт  127,994.89
ам.долларын зевлех уйлчилгээний зарцуулалт кийгдсэн байна.

� � ,.���,������.����
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6одлогын дун шинжилrээ мониторингийн чадавхийr бэхжуулэх тесел    NeTF017308

�           2015 оны ОЗ-р сарын 31-ний едреас 2U 17 оны 04-р сарын 30-нийг дуусгап
�  .        вriun                                                         ив                                  ои   umioiuв

3.3 Сургялт семпнар

Тайлант  хугацаанд  Санхуужилrиi� н  гзрээнд заагдсан  Сургалт,  семинарын  нийт зарцуулалг
97,601.95  ам .даллар  байсан  5егеед  гэрээнд ту сгасан  Сургалт  семинарын  зардлын  дунгээс

�           31,401.95 ам .долларын зарцуулалт хэтруулэн хийсэн байна. Самrийн яам Дэлхийн банкинд
а

Бодлогын дун ш ин�сипгээ мониторингийн чадавхийг бэкNсуулэх теслийн батлагдсан
�           зарлагын анrилалд нэмэлт еврчлвлт оруулах хусзлт тавьсан баловч Дэлхийн банкны
� ��         з rээс теслийн   сах х гацаа болсон гэсэн ш алтгаамаа  нэмэлт ев члелт о   лааг иУ             дуУ     У                         р          Р           РУУ   У�

�           
болно. Зарцуулалтыг

 
хуснэrгээр

 

харуулбал:

�
Ns 

            

Аигилал

            

Дун

 

{ам.доллар)
�                            Томнлолтын зардал                     46,870.1 б

Сургалтыiн хоол хунсний зардал        30,302.33

�                            Хурлы�н уйл ажиллагааны
 

зардал
        

20,429.4б
Н��Еп дуи                   97,601.95

�
"

� !            4.  Худдапдаи авалты п гзрээ

F�          Тайланд хугацаанд Зевлех уйлчилгээний нийт б гэрээ хийгдсэн уунэзс 1 нь шууд сонrон
_'          шалгаруулалтын, 5 нь бие даасан зевлехуудийм ш ал гаруулалтын аргуудыr хэрэглэн

сонгон шалгаруулалтыг Дэлхийн банкны 20I 1 аны 1-р сард баталсан ОцСБХ Б-ны зээл
�
..,.,

� '          болон  ОцХА -ийн  хенгелтгэй  зээлээр  Дэлхмйн  банкны  зээлдэгиид  Зевлех  сонrонi._�
шanгаруулах  � ryрмын  даrуу  сонгон  шалгаруулсан  байна.  Хэрзгж илт  хойwлогдсон

� �          цуцлагдсан гэрээ байхгуй нмйт зевлехууд гэрээнд заагдсам хугацаанд ажлаа гуйцэтгэсэн.

5. Та1'епа�гrийЕ� дараахь уйл явдал

Аудитын хамрах хугацааныi дараа 2017 оны 5-р сарым 17-ны едвр Дэлхийн банкнаас
явуулсан зевш еерлийн дагуу  теслийн уйл ажиллагаа хаагдсан бегеед  Сангийн яамны

`'          2016 аны б-р сарын 1-ны едрийн 1013644 тоат албан бичгээр тус теслийн Терийн банким
�           дахь тусгай дансыг хаа� с улдэrдэл болох 5,$17.18 ам.долларыг Хедее а� с ахуйн маркетинг
_,          теслийн Терийм банкин дахь 3700 0001 7257 тоот ту сгай данс руу ш ил>куулсэн. 2017 оны

4-р сарын 30-наар теслийн тусгай дансны улдэгдэл 5,76б.10 ам.доллар байсан боловч
тесел хаах хуртэлхи хугацаанд  51.08 ам. долларын хуугийн орлого нэмзгдзн 5,817.08
ам.доллар болсон байна.
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