
2018 оны 3-р улирал 

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2018/10/02 19:47

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

жилээр
тайлант үе /өссөн 

дүнгээр/

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,365,028,200.00 1,792,759,400.00

УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,365,028,200.00 1,792,759,400.00

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,365,028,200.00 1,792,759,400.00

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,033,380,000.00 1,538,486,000.00

Ажил олгогчоос нийгмийн 

даатгалд төлөх шимтгэл
44,372,100.00 33,553,700.00

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв



Байр ашиглалттай холбоотой 

тогтмол зардал
57,199,200.00 44,482,400.00

Хангамж, бараа материалын 

зардал
122,327,600.00 91,746,000.00

Нормативт зардал 34,425,000.00 25,614,600.00

Эд хогшил, урсгал засварын 

зардал
44,320,000.00 35,740,000.00

Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 13,754,700.00

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 

үйлчилгээний төлбөр, хураамж
8,664,300.00 7,881,700.00

Бараа үйлчилгээний бусад 

зардал
2,000,000.00 1,500,300.00

ТАТААС



УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, 

дэмжлэг

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, 

дэмжлэг

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР 

ЗЭЭЛ

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,365,028,200.00 1,792,759,400.00

Улсын төсвөөс санхүүжих 2,307,702,200.00 1,749,764,600.00

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс 

санхүүжих

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 42,994,800.00

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр



дүн тайлбар

1,774,981,406.00 17,777,994.00
гүйцэтгэлээр 

хүлээгдэж байгаа.

1,774,981,406.00 17,777,994.00
гүйцэтгэлээр 

хүлээгдэж байгаа.

1,774,981,406.00 17,777,994.00
гүйцэтгэлээр 

хүлээгдэж байгаа.

1,538,486,000.00 0

батлагдсан орон 

тоогоор ажиллаж 

байгаа боловч оны 

эхнээс цалингийн 

зардал хүрэлцэхгүй 

өссөн дүнгээр 13,2 

сая төгрөгийн өр 

үүссэн. Татварын 

хэлтэст өртэй 

ажиллаж байна.

33,088,042.00 465,658.00

батлагдсан төсвийн 

хүрээнд үйл 

ажиллагаа 

явуулсан.

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт/ хэтрэлт



29,820,443.00 14,661,957.00

Цэвэр бохир усанд 

хязгаарлалт хийсэн. 

тоолуур тавьсан. 

хүрэлцэхгүй байгаа 

зардал хооронд 

шилжүүлэхээр 9.0 

сая төгрөгийн 

саналыг хүргүүлсэн.

91,669,397.00 76,603.00
шуудан холбооны 

зардлыг хэмнэсэн.

24,643,404.00 971,196.00

батлагдсан төсвийн 

хүрээнд үйл 

ажиллагаа 

явуулсан. Талхны 

мөнгө шилжээгүй 

үлдэгдэл үүссэн.

34,848,280.00 891,720.00

өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажлын 

хүрээнд 

автомашины 

өвлийн дугуй, 

шаардлагатай 

завсар үйлчилгээ 

хийхээр 9.0 сая 

төгрөгийн гүйцэтгэл 

хүлээгдэж байна.

13,453,800.00 300,900.00

2018 оны 10 дугаар 

сард сургалтад 

явахаар хүлээгдэж 

байгаа.

7,880,940.00 760

батлагдсан төсвийн 

хүрээнд үйл 

ажиллгааг 

явуулсан.

1,091,100.00 409,200.00

Заалны сургалтыг 

10 сараас эхлэж 

явуулна.



1,795,534,244.00 2,774,844.00
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажилласан.

1,749,764,600.00 0

45,769,644.00 2,774,844.00

өөрийн орлогыг 

төлөвлөгөөгөө 

давуулан 

биелүүлсэн. 

эрүүлжүүлэх 

байрны төлбөр 

төлөлтийг ахиулах 

арга хэмжээг 

зохион явуулсан.


