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Нэг. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/сая төгрөгөөр/
Үзүүлэлт
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
Нийт хөрөнгийн дүн
Нийт өр төлбөрийн дүн
Цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн
Өр төлбөр, цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
Үйл ажиллагааны орлогын дүн
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
Үйл ажиллагааны үр дүн
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Тайлант оны үр дүн
Эцсийн үлдэгдэл
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн
Үйл ажиллагааны мөнгөн зарлагын дүн
Үйл ажиллагааны ЦМГ
Хөрөнгө оруулалтын ЦМГ
Санхүүгийн ажиллагааны ЦМГ
Нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ
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Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
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Хөрөнгийн зардал
Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр
Орон нутгийн төсвөөс
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлогоос
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Хоёр. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Цогтцэций сумын Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зорилго нь: “Монгол ёс заншил зан
үйлээ дээдэлсэн боловсролтой чинээлэг иргэдтэй эдийн засгийн өндөр чадавхтай
Монгол Улсын хөгжлийн тулгуур хот болон хөгжинө” гэж тодорхойлсон гэж тодорхойлжээ.
Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг дараах хууль,
тогтоомж, бодлого, журамд өөрчлөлт орсон байна. Үүнд:

- Нийгмийн даатгалын тухай хууль;
- Сангийн сайдын 2014 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зардлын эдийн засгийн
ангилал ашиглах заавар” хүчингүй болж, 2021 оны 190 дүгээр тушаалаар шинэчлэн
батлагдсан тушаалыг тайланд онд шинээр мөрдөгдөж байна.
Гурав. Асуудлыг онцолсон хэсэг ба бусад асуудлын хэсэг
Байгууллага үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахтай холбоотой тодорхой бус байдал
үүсээгүй байна.
Дөрөв. Аудитын гол асуудал
Байхгүй.
Тав. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
Нийцлийн аудитыг санхүүгийн тайлангийн аудиттай хослуулан хийсэн бөгөөд нийцлийн
асуудлын талаарх дүгнэлтийг санхүүгийн тайлангийн аудитын санал дүгнэлтээс тусад нь
салгаж тусгасан болно.
Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор
баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг
тогтоох журам”-ын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд
холбогдох мэдээллийг оруулсан байх үүрэгтэй.
Шилэн дансны нэгдсэн www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд тайлант хугацаанд
мэдээлбэл зохих 3,888.1 сая төгрөгийн 302 мэдээллээс 302 мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн
мэдээлсэн, хугацаа болоогүй 2 мэдээлэл байна.
Зургаа. Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал
Засаг даргын нөөц санг журмын дагуу зарцуулах.
Долоо. Аудитын илрүүлэлт:
Аудитаар нийт 136.8 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс 18.9 сая төгрөгийн алдааг
аудитын явцад залруулж, 61.4 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага, 56.5 сая төгрөгийн
зөрчилд зөвлөмж хүргүүллээ.
7.1 Залруулсан алдаа
Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын алдаатай
дараах залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, баталгаажуулав. Үүнд:
1. Бараа материалын тайланд үнэгүй орлого 18.9 сая төгрөгийг дутуу тусгасан байна.
7.2 Албан шаардлага
Бөхийн барилдаан, шагайн харваа, гар бөмбөгийн тэмцээн зэрэг зардалд 43.8 сая
төгрөгийг зарцуулсан, Засаг даргын нөөц сангаас 1-р сургуульд 0.9 сая төгрөгийн үндсэн
хөрөнгө олгосон, өмнөх оны төлбөрийн акт 16.7 сая төгрөгийг төлбөр хураамжийн данснаас
төлсөн байна.
Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 "төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй
байхаар төлөвлөж, зарцуулах", 6 дугаар зүйлийн 16.5.5 "батлагдсан төсвийг зориулалтын
дагуу зарцуулах" Засгийн газрын 2021 онд батлагдсан "Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах
зарим арга хэмжээний тухай" 43 дугаар тогтоолын 1.6 "Засгийн газрын шийдвэр гарснаас

бусад баяр ёслол, тэмдэглэлт ой, урлагийн наадам, спортын уралдаан тэмцээн, салбарын
өдөр, аялал зугаалга зэргийг зохион байгуулахгүй байх", Сангийн сайдын 2021 оны 61
дүгээр тушаалаар баталсан "Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын
нийтлэг журам"-ын 3 дугаар хэсгийн 3.1.2 "урьдчилан төлөвлөх боломжтой гадаад, дотоод
албан томилолтын зардал, энэ журмын 2.1.1, 2.1.2-т зааснаас бусад зориулалтаар тоног
төхөөрөмж бэлтгэх хөрөнгө оруулалтын зардлыг тусгаагүй байх" заасантай тус тус
нийцэхгүй байна.
7.3 Зөвлөмж
Цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлын дарааллаар эрэмбэлэн
харуулав. Үүнд:
1.Зардлын талаар
Илрүүлэлт 1:
Сумын засаг даргын 2021-12-23-ны өдрийн А/284 дугаар захирамжаар Коронавируст
халдвар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 56.5 сая төгрөгийг сумын Онцгой
комиссын гишүүд, төсвийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын албан хаагчдад
олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 "төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй
байхаар төлөвлөж, зарцуулах" заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.
Өгсөн зөвлөмж: Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэн
алдааг дахин давтан гаргахгүй байх.
Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2022 оны 10 дугаар сарын 15ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.
холбогдох

1
ТШЗ
Төсөл, хөтөлбөр
ЗГТС
ТТЗ
ТЕЗ
НИЙТ

2
1

3
1

1

1

Аудит хийгээгүй

А
1
2
3
4
5

Түүвэрт
хамруулсан

Төсвийн захирагчийн
ангилал

Санал дүгнэлт
гаргасан

№

Аудитад
хамрагдах

Байгууллага, нэгжийн тоо
Үүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр

4

5

7.2 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл:

ажилтнуудад

талархал

Санал дүгнэлтийн хэлбэр

7
1

1

Дүгнэлт өгөхөөс
татгалзсан

ажилласан

Сөрөг

хамтран

Хязгаарлалттай

бидэнтэй

Зөрчилгүй

Аудитын явцад
илэрхийлье.

8

9

10

/сая төгрөгөөр/
Төсвийн
захирагчийн
ангилал

№

Нийт алдаа,
зөрчлийн
Тоо

Дүн

А
1
2
3
Санхүүгийн тайлангийн аудитын асуудал
1

ТШЗ

2

Төсөл, хөтөлбөр

3

ЗГТС

4

ТТЗ

5

ТТЗ

Дүн

Үүнээс
Залруулга
То
о
4

Төлбөрийн
акт

ТШЗ

2

Төсөл, хөтөлбөр

3

ЗГТС

4

ТТЗ

5

ТЕЗ
Дүн
НИЙТ ДҮН

Зөвлөмж

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

5

6

7

8

9

То
о
10

2

136.8

1

18.9

-

1

61.4

1

2

136.8

1

18.9

-

1

61.4

1

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
1

Албан
шаардлага

Дүн
11
56.5

56.5

