Монголын Эрчим хүч, геологи, уул
уурхайн ҮЭ-ийн холбооны Тэргүүлэгчдийн
хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-ны
өдрийн 21 тоот тогтоолоор батлав.
МЭХГУУ-Н ҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН ҮЭ-ИЙН ХОРООД САНХҮҮГИЙН ТӨСӨВ
ЗОХИОХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
Нэг.Журмын зорилго
1.1 ҮЭ-ийн хорооны санхүү нь МҮЭ-ийн холбооны дүрмийн дагуу гишүүдийн цалин болон
түүнтэй адилтгах нийт орлогын 1 хувиар тогтоосон шимтгэлээс бүрдэх тул энэхүү
мөнгөн хөрөнгийн ил тод байдлыг хангаж, мөнгөн хөрөнгөө зориулалтын дагуу
зарцуулж, санхүүгийн сахилга батыг бий болгон удирдах байгууллага болон бүх
гишүүдийн хуралдаа тайлагнах, дараа оны төсвөө оновчтой төсөвлөх харилцааг
зохицуулна.
Хоёр.Төсөв зохиох
2.1 ҮЭ-ийн хорооны жил бүрийн төсвийг энэхүү журмын хавсралт №1-д зааснаар өмнөх оны
12-р сарын 15-ны дотор багтаан төсөвлөн тэргүүлэгчдийн хурлаараа баталж тогтоол
гарган баталгаажуулж, Салбарын ҮЭ-ийн холбооны нябо-д тухайн оны 12-р сарын 20ны дотор ирүүлнэ.
2.2 Салбарын холбооны нябо ҮЭ-ийн хороодоос ирсэн төсвийг нэгтгэн дараа оны 1-р сарын
20-ны дотор салбарын холбооны төсөв зохиож Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн
батлуулж тогтоол гарган Гүйцэтгэх хорооны хуралд танилцуулна.
2.3 ҮЭ-ийн хороод нь Улаанбаатар хотод байрлалтай бол МҮЭ-ийн холбооны дүрмийн
дагуу 30%, хөдөө орон нутагт байрладаг бол төсөвтөө салбарын ҮЭ-ийн холбоотой
байгуулсан хариуцлага үр дүнгийн гэрээний дагуу татварын шимтгэлийг төвлөрүүлэхээр
тусгасан байна.
2.4 Хавсралт №1-ээс өөр зүйлд гишүүдийн татварыг зарцуулахаар төсөвлөхийг хатуу
хориглоно.
Гурав.Тайлан гаргах
3.1 ҮЭ-ийн хороо нь жил бүрийн 1-р сарын 10-ны дотор ҮЭ-ийн холбоонд хавсралт №2-т
заасны дагуу санхүүгийн тайлан гаргаж Салбарын ҮЭ-ийн холбоонд ирүүлнэ.
3.2 Ирүүлсэн тайланг Салбарын ҮЭ-ийн холбооны нябо нэгтгэн МҮЭ-ийн холбооны санхүүд
хүргүүлнэ.
3.3 Салбарын ҮЭ-ийн холбооны нябо нь ҮЭ-ийн хороодын санхүүгийн тайланг жил бүр
байгууллага тус бүрээр Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж тогтоол гаргуулан
баталгаажуулж үр дүнг хэлэлцүүлнэ.
Дөрөв.Хариуцлага
4.1 Тогтоосон хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй тухайн оны тайлан, ирэх жилийн
төсвөө Салбарын ҮЭ-ийн холбоонд ирүүлээгүй ҮЭ-ийн хороодын дарга, нябо нарт
хариуцлага тооцох асуудлыг Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх буюу
санхүүгийн үйл ажиллагаанд нь салбарын ҮЭ-ийн холбооны Хяналтын хороо
удирдамжын дагуу төлөвлөгөөт шалгалт хийнэ.
4.2 Шалгалтын дүнг тухайн ҮЭ-ийн хорооны тэргүүлэгчид болон бүх гишүүдийн хуралд
тайлагнана.
4.3 ҮЭ-ийн татвар төсвийн дагуу зарцуулагдаагүй, ашиглан шамшигдуулсан шинжтэй
байвал ҮЭ-ийн гишүүний татварыг хураах асуудлыг түр зогсоож буруутай этгээдээр
төлүүлэх асуудлыг Тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

4.4 Хавсралт №2-с өөр зүйлд гишүүдийн татварыг зарцуулж тайлганахыг хатуу хориглоно.
Монголын Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн ҮЭ-ийн
холбооны Тэргүүлэгчдийн хурлын 2016 оны 9 дүгээр сарын
16-ны өдрийн 21 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар
батлав.

........................ ҮЭ-ИЙН ХОРООНЫ ...... ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТӨСӨВ /хагас, бүтэн жилээр/
Харилцагч банкны нэр..............,
д/д
Нэг
Хоёр
2.1.
2.2
2.3.
2.4
Гурав
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Эцсийн
үлдэгдэл

Үзүүлэлтүүд
Эхний үлдэгдэл
Орлого
ҮЭ-ийн гишүүдийн татвар
Хорооны дансанд шилжүүлсэн
Байгууллага хоорондын тооцоогоор
Өмнөх оны татварын үлдэгдэл
Хандив тусламж
Орлогын нийт дүн
Зарлага
ҮЭ-ийн үйл ажиллагаа, жагсаал цуглаан,
хурал зөвлөлгөөний зардал /томилолт/
СОТ, биеийн тамирын арга хэмжээний
зардал
Сургалтын зардал
Хэвлэл, Бичиг хэргийн зардал
Томилолтын зардалд
ҮЭ-ийн гишүүдэд үзүүлсэн хөнгөлөлт
ҮЭ-ийн гишүүдэд олгосон буцалтгүй
тусламж
Цалин: ҮЭХ-н дарга
Нярав, нябогийн урамшуулал
Даатгал, ашгийн татвар, НДШ
Идэвхтэний шагнал, урамшуулал
Холбоо шуудангын зардалд
ҮЭ-ийн гишүүдийн шагналд
Нийгмийн халамжийн санд
Эв нэгдлийн санд
МЭХГУУ- ҮЭХ-нд шилжүүлсэх
өмнөх оны /+-/ илүү дутуу төлөлт
аймаг,нийслэлийн Холбоонд шилжүүлэх
банкны шимтгэлд
цайны зардалд
Бусад
Зарлагын нийт дүн
Дөрөв: Кассын үлдэгдэл
4.1.Хорооны банк дахь дансны үлдэгдэл

Нийт ҮЭ-ийн гишүүдийн тоо ..........
........ оны төсөв

эзлэх хувь

4.2 тухайн байгууллагаас ҮЭХ ны
дансанд шилжүүлээгүй татварын
үлдэгдэл
4.3 Эцсийн үлдэгдлийн дүн
Дарга:
Нябо:
20... оны .. сарын ...

Хүлээн авсан
Салбарын ҮЭХ-ны нябо
20... оны .. сарын ...
Монголын Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн ҮЭ-ийн
холбооны 2016 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 21 тоот
тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлав.

........................ ҮЭ-ИЙН ХОРООНЫ ...... ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /хагас, бүтэн
жилээр/
Харилцагч банкны нэр..............,
д/д
Нэг
Хоёр
2.1.
2.2
2.3.
2.4
Гурав
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Үзүүлэлтүүд
Эхний үлдэгдэл
Орлого
ҮЭ-ийн гишүүдийн татвар
Хорооны дансанд шилжүүлсэн
Байгууллага хоорондын тооцоогоор
Өмнөх оны татварын үлдэгдэл
Хандив тусламж
Орлогын нийт дүн
Зарлага
ҮЭ-ийн үйл ажиллагаа, жагсаал цуглаан,
хурал зөвлөлгөөний зардал /томилолт/
СОТ, биеийн тамирын арга хэмжээний
зардал
Сургалтын зардал
Хэвлэл, Бичиг хэргийн зардал
Томилолтын зардалд
ҮЭ-ийн гишүүдэд үзүүлсэн хөнгөлөлт
ҮЭ-ийн гишүүдэд олгосон буцалтгүй
тусламж
Цалин: ҮЭХ-н дарга
Нярав, нябогийн урамшуулал
Даатгал, ашгийн татвар, НДШ
Идэвхтэний шагнал, урамшуулал
Холбоо шуудангын зардалд
ҮЭ-ийн гишүүдийн шагналд
Нийгмийн халамжийн санд
Эв нэгдлийн санд
МЭХГУУ- ҮЭХ-нд шилжүүлсэх
өмнөх оны /+-/ илүү дутуу төлөлт
аймаг,нийслэлийн Холбоонд шилжүүлэх
банкны шимтгэлд
цайны зардалд

Нийт ҮЭ-ийн гишүүдийн тоо ..........
........ оны төсөв

эзлэх %

тайлан

эзлэх %

Эцсий
н
үлдэгд
эл

Бусад
Зарлагын нийт дүн
Дөрөв: Кассын үлдэгдэл
4.1.Хорооны банк дахь дансны үлдэгдэл
4.2 тухайн байгууллагаас ҮЭХ ны дансанд
шилжүүлээгүй татварын үлдэгдэл
4.3 Эцсийн үлдэгдлийн дүн

Дарга:
Нябо:
20... оны .. сарын ...

Хүлээн авсан
Салбарын ҮЭХ-ны нябо
20... оны .. сарын ...

