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Нэг. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Өмнөговь аймгийн Манлай сумын Засаг даргын Тамгын газар нь ““Үйлчлүүлэгч төвтэй
хариуцлагатай шударга өрсөлдөөн сонголтод суурилсан олон улсын стандартад нийцсэн аюулгүй
чанартай цогц тусламж үйлчилгээг иргэн бүрд хүргэснээр амьдралын чанарыг сайжруулах” гэсэн
эрхэм зорилгын дор үйл ажиллагааны чиглэл зорилтоо тодорхойлон ажиллажээ.
Хоёр. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/төгрөгөөр/
Санхүүгийн байдлын тайлан
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

2021.12.31
126,793,340.78
6,053,369,310.68
6,180,162,651.46

6,180,162,651.46

Үйл ажиллагааны орлогын дүн
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
Үйл ажиллагааны үр дүн
Үйл ажиллагааны бус үр дүн
Үйл ажиллагааны нийт үр дүн
Цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

1,009,523,193.00
1,421,359,398.51
(411,836,205.51)
(2,012,500.80)
(413,848,706.31)

Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл
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
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
Урсгал зардал
Хөрөнгийн зардал
Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр
Улсын төсвөөс санхүүжих
Орон нутгийн төсвөөс
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

6,292,191,610.06
279,990,033.67
6,572,153,163.77
967,898,192.00
864,729,919.00
103,168,273.00
(103,168,273.00)

646,353,600.00
576,353,600.00
70,000,000.00
646,353,600.00
646,353,600.00
31,650,000.00

Гурав. Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал дүгнэлтийн
мэдээлэл
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НИЙТ

Дөрөв. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
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 мэдээллийг тулган баталгаажуулахад цалингийн зардлаас бусад таван сая
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 132.2 сая төгрөгийн гүйлгээг мэдээлээгүй байна.
Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “тогтоосон хугацаанд, тогтмол,
шуурхай мэдээлдэг байх”, 6 дугаар зүйлийн 6.4.4 "таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий
худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг",
6.4.5 “цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын
мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэр”, заалтыг тус тус
хэрэгжүүлээгүй эрх үүрэг батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.
Шийдвэрлэсэн нь: Зөрчлийг давтан гаргахгүй байх албан шаардлага өгөх.
Тав. Аудитын үр дүн
5.1 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл:
/сая төгрөгөөр/
№

Төсвийн
захирагчийн
ангилал

А

1

1

ТШЗ

2

ТТЗ
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5

284.7

3

118.9

2

165.8

НИЙТ

5.2 Аудитын илрүүлэлт: /Илрүүлсэн алдаа, зөрчлийн товч утга, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал
/хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал, залруулсан алдаа, төлбөрийн акт, албан
шаардлага, зөвлөмж//
Аудитаар нийт 284.7 сая төгрөгийн 5 алдаа зөрчил илэрснээс, 165.8 сая төгрөгийн зөрчилд 2 албан
шаардлага хүргүүлсэн.
Санхүүгийн тайланд зөрүүтэй тусгасан 118.9 сая төгрөгийн алдааг аудитын явцад залруулсан.
Зургаа. Аудитын санал дүгнэлт /баталгаажсан хувийг оруулах/

