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Нэг. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын эрхэм зорилго нь “үндэсний аюулгүй байдлыг
хамгаалах, олон улсын хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх, улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх,
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхэд оршино” хэмээн тодорхойлжээ.
Чиг үүрэг: Гаалийн байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг гаалийн бодлого,
тэргүүлэх чиглэл, стратегитай уялдуулан хөгжүүлж, өргөжүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Хоёр. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/сая 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
148
3,562.8
3,710.8
3,710.8
3,710.8

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

1,546.9
1,759.1
-212.2
-0.02
-212.2

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
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

3,923
-212.2
3,710.8
1,530.7
1,530.7

1,240.6
1,240.6
1,240.6
1,240.6

Гурав. Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал дүгнэлтийн
мэдээлэл
Байгууллага, нэгжийн тоо
Санал дүгнэлтийн хэлбэр

5

7
1

Дүгнэлт өгөхөөс
татгалзсан

4

Сөрөг

3
1

Хязгаарлалттай

2
1

Зөрчилгүй

1
ТШЗ
Төсөл, хөтөлбөр
ЗГТС
ТТЗ
ТЕЗ

Аудит хийгээгүй

А
1
2
3
4
5

Түүвэрт хамруулсан

Төсвийн захирагчийн
ангилал

Санал дүгнэлт
гаргасан

№

Аудитад хамрагдах

Үүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр

8

9

10

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.
Аудитын явцад шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж үзэхэд тайлант хугацаанд оруулбал
зохих 151 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 147 мэдээлэл, хугацаа болоогүй 2 мэдээлэл, хугацаа
хоцроосон 2 мэдээлэл байна.
Шилэн дансны мэдээллийг тулган баталгаажуулахад цалингийн зардлаас бусад таван сая
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 598,990.5 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”, Нягтлан бодох
бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 "үнэн зөв байх", 13 дугаар зүйлийн 13.1 “Анхан
шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв
гаргах үндэслэл болно” 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

Төсөл, хөтөлбөр

3

ЗГТС

4

ТТЗ

5

ТЕЗ

Нийт алдаа,
зөрчлийн

Үүнээс
Залруулга

Төлбөрийн акт

Албан
шаардлага

Зөвлөмж

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

604.8

3

4.9

0

0

1

599.8

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 604.8 сая төгрөгийн 4 алдаа зөрчил илэрснээс, 4.9 сая төгрөгийн 3 алдааг
залруулж, 599.8 сая төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага хүргүүллээ.
Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын алдаатай дараах
залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, баталгаажуулав. Үүнд:




Санхүүгийн байдлын тайлан дахь авлагын дүнг тооцоо нийлсэн акттай тулган
баталгаажуулахад 0.2 сая төгрөгийн зөрүүтэй бүртгэсэн;
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан дахь цалингийн зардлыг цалингийн өглөг данстай тулган
баталгаажуулахад 4 сая төгрөгийн зөрүүтэй тусгасан;
Үр дүнгийн тайлан дахь тээвэр шатахууны зардлыг бараа материалын дэлгэрэнгүй
тайлантай тулган баталгаажуулахад 0.8 сая төгрөгийн зөрүүтэй тусгасан байна.

Албан шаардлага:
- Шилэн дансны мэдээллийг шалгахад цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш
үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 598.9 сая төгрөгийн 4 гүйлгээг мэдээлээгүй, 0.8 сая төгрөгийн
шатахууны норм хэтрүүлэн зарцуулсан байна.
Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “тогтоосон хугацаанд,
тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх”, 6 дугаар зүйлийн 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”, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 "төсвийг
үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах;", Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019
оны 390 дугаар тушаалаар батлагдсан "Жишиг норм батлах тухай" журамд заасан "Автомашины
100 км гүйлтэд зарцуулах шатахуун зарцуулалтын жишиг норм"-ын холбогдох заалтыг тус тус
хэрэгжүүлж ажиллаагүй, эрх үүрэг ба үнэн зөв батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.
Шийдвэрлэсэн нь: Зөрчлийг давтан гаргахгүй байх албан шаардлага өгөх.
Зургаа. Аудитын санал дүгнэлт /баталгаажсан хувийг оруулах/

