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ТА БҮХЭНД ЭНЭ ӨДРИЙН МЭНДИЙГ ДЭВШҮҮЛЬЕ.

ТАБ-аас гүйцэтгэж буй аудитаар илэрсэн санхүүгийн
алдаа, зөрчил, анхаарах асуудал, цаашид авах арга
хэмжээ

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Төрийн аудитын байгууллагын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх замаар
сайн засаглалыг дэмжиж, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг тэргүүлэх
чиглэл болгон төрийн аудитыг хөгжүүлэх зорилго, зорилтын хүрээнд
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ТАБ-аас гүйцэтгэж буй аудитаар илэрсэн санхүүгийн
алдаа, зөрчил, анхаарах асуудал, цаашид авах арга
хэмжээ

Аудит хийж гүйцэтгэсний үр дүнд 18.2 их наяд төгрөгийн 23,522
алдаа зөрчил илрүүлж үүнээс 12.2 ихнаяд төгрөгийн үнийн дүн бүхий
7,755 алдаа зөрчлийг залруулсан ба үлдсэн зөрчлийг залруулахаар
акт, албан шаардлага, зөвлөмжийг шалгагдагч байгууллагуудад
хүргүүлж ажиллаа.

ТАБ-аас гүйцэтгэж буй аудитаар илэрсэн санхүүгийн
алдаа, зөрчил, анхаарах асуудал, цаашид авах арга
хэмжээ
ТЕЗ-дын санхүүгийн тайланг баталгаажуулах
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“СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН
ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ,
ҮР ДҮН”-д хийсэн аудит

“Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн”-д
хийсэн аудитын талаар:

2011-2017 оны зээл

5,928

25,27
3
ААН

иргэн
31,201

төсөл

152.3

тэрбум төгрөгийн
зээл

2017 оны эх үүсвэр

18,802.7 сая ₮ 1

Эргэн төлөгдсөн зээл

16,452.6 сая ₮ 2

Өмнөх оны үлдэгдэл

2,072.5 сая ₮ 3

Зээлийн хүүгийн орлого

237.3 сая ₮

4

Алданги

55.6 сая ₮

5 Буцалтгүй тусламж, хандив

“Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн”-д
хийсэн аудитын талаар:

Зээл, зээлийн хүүгийн орлогыг сангийн
дансанд төвлөрүүлээгүй

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгах арга хэмжээ аваагүй
Шаардлага хангаагүй иргэн, хуулйн
этгээдэд зээл олгосон

15.2

5.3

Сангийн хөрөнгийн журмын 1.5, 1.8-д
зааснаас бусад зориулалтаар зарцуулсан

4.4

Сангийн хөрөнгийн бусад зориулалтаар
зарцуулсан

35.1

“Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

Аудитаар илэрсэн зөрчлүүдээс дурдвал:
Архангай, Булган, Дундговь, Завхан, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймгууд Төрийн
сангаас гадуур данстай байх, сангийн орлогыг Төрийн сан дахь тусгай дансаар
дамжуулах, Сум хөгжүүлэх санд сангийн хөрөнгөөс бусад хөрөнгө байршуулахыг
хориглосон заалтыг зөрчсөн;

Архангай, Баян-өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорнод, Завхан,
Өвөрхангай, Сүхбаатар, Төв, Увс, Ховд, Хөвсгөл аймгууд нийт 1.6 тэрбум
төгрөгийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан;
Говьсүмбэр, Завхан, Төв, Увс, Хөвсгөл, Хэнтий аймгууд зээлийн мэдээллийн
санг бүрдүүлээгүй, тайлан мэдээг баталгаажуулаагүй, дээд шатны
байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлээгүй, Говь-Алтай, Дундговь,
Завхан, Орхон, Ховд аймгууд төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийг журмын
дагуу зохион байгуулаагүй.
Завхан аймаг төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн гишүүдэд өөрчлөлт орсон
тухай бүр шинэчлэн байгуулаагүй, зөвлөлийн шийдвэргүйгээр зээл олгосон.
Сүхбаатар аймгийн зарим сум төсөл сонгон шалгаруулахдаа зөвлөлийн
гишүүдийн хамаарал бүхий этгээдүүдийн төслийг шалгаруулсан.

Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны зарцуулалтад хийсэн нийцлийн
аудитын зарим үр дүнгээс, /тэрбум төгрөгөөр/:

Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны зарцуулалтад хийсэн нийцлийн аудитын
зарим үр дүнгээс, /тэрбум төгрөгөөр/:

36.5
илэрсэн зөрчил

2.1

16.6

17.8

АКТ

АЛБАН
ШААРДЛАГА

ЗӨВЛӨМЖ

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн аудитын дүн,
дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор
дурдсан албан тушаалтанд зөвлөж байна. Үүнд:

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдад:
•

МУЗГ-ын 2016 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн
бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журам”-ын хэрэгжилтийн үр дагаврыг тооцон, дүн
шинжилгээ хийж, гарч буй хүндрэл бэрхшээл, зөрчил, дутагдлын нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй
эерэг, сөрөг нөлөөллийг илрүүлэн, цаашид зохистой, үр дүнтэй, хэрэгжих, хэрэгжүүлэх
боломжит хувилбарыг тодорхойлон журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, холбогдох хууль
тогтоомжид нийцүүлэх;
• Сум хөгжүүлэх санд үүссэн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлэх хугацаатай
арга хэмжээ авч, биелэлтийг Засгийн газарт танилцуулах.
Аймгийн Засаг дарга нарт:
• “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журам”-ын
хэрэгжилтэд хяналт тавьж сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэн зохих
журмын дагуу шийдвэрлэх, журмын хэрэгжилтийг хангах;
• Аймгийн хэмжээнд Сум хөгжүүлэх сангаас олгосон зээлийн мэдээллийн санг бүрдүүлэн,
тогтоосон цаг хугацаанд тайлан мэдээг хянан баталгаажуулах талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллах;
Сумын ИТХ-ын дарга болон Засаг дарга нарт:
• Сумын хэмжээнд сангаас олгосон зээлийн мэдээллийн санг бүрдүүлэн хөтлөх, зээлийн
мэдээллийн нэгдсэн санд товлосон хугацаанд тайлан мэдээг хянан баталгаажуулж хүргүүлэх,
зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны тасалдалгүй байдлыг хангах.

“ ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН
ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ,
ҮР ДҮН”-д хийсэн аудит

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны
хөрөнгийн эх үүсвэр
Улсын төсөв

45,861.5 сая ₮
24,203.0 сая ₮

2

7,954.0 сая ₮

3

Үндсэн тэнцлийн ашиг

7,152.0 сая ₮

4

Төслийн эх үүсвэр

6,010.4 сая ₮

5

Бусад эх үүсвэр

5,211.8 сая ₮

6

Хандив

Өмнөх оны үлдэгдэл

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2017 онд нийт 94,531.7 сая төгрөгийн өртөгтэй
3,852 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр батлагдсанаас:

• 89.4 хувь буюу 75,715.4 сая төгрөгийн 3,442 төсөл, арга
хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн
• 4.3 хувь буюу 8,973.8 сая төгрөгийн 167 төсөл, арга
хэмжээ дутуу хэрэгжсэн
• 5.7 хувь буюу 5,811.1 сая төгрөгийн 220 төсөл, арга
хэмжээ огт хэрэгжээгүй байна

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

Зарим аймаг, нийслэлийн удирдлага иргэдийн саналаар
дэмжигдээгүй, санал авч эрэмбэлэгдээгүй төсөл, арга хэмжээг
баталж, хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал:
• Нийслэлийн СХД, БНД-ийн ИТХ нь иргэдийн санал аваагүй 70.3
сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 төсөл, арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхээр баталсан;
• Өмнөговь аймаг нийт 389.2 сая төгрөгийн ажлыг иргэдийн
саналыг авч эрэмбэлээгүй төлөвлөгөөнд тусгасан;
• Хэнтий аймаг нийт 159.7 сая төгрөгийн 23 арга, хэмжээ нь орон
нутгийн иргэдийн саналаар дэмжигдээгүйгээр эрэмбэлэгдсэн
жагсаалтад орсон;
• Дорноговь аймаг ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр төсөл,
арга хэмжээний саналыг иргэдээс авч эрэмбэлсэн хэдий ч,
иргэдээс дэмжигдээгүй 191.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 9
төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн;

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

Зураг төсөвгүй, ТЭЗҮ-гүй, шаардагдах хөрөнгө, төсөвт өртгийг тооцоогүй
төсөл, арга хэмжээг баталсан. Тухайлбал:
• Говь-Алтай аймаг ОНХС-аас 2,272.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 32
төсөл, арга хэмжээ, Алтай, Баян-Уул, Бигэр, Бугат, Дэлгэр, Жаргалан,
Тайшир, Тонхил, Халиун, Хөхморьт, Цогт, Чандмань, Шарга, Эрдэнэ,
Есөнбулаг сумууд нь 895.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 79 төсөл
арга хэмжээ;
• Дорноговь аймаг 2017 онд зураг төсөвгүй, байгаль орчны нөлөөллийн
үнэлгээ хийгдээгүй, ажлын тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолт
боловсруулаагүй 407.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 17 төсөл, арга хэмжээ;
• Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Ноѐн сумд 482.7 сая төгрөгийн
өртөг бүхий 7 арга хэмжээ;
• Нийслэлийн ИТХ-ын 2017 оны 12/20 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн
ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх 148 төсөл арга хэмжээг
батлахдаа 1,281.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 46 төсөл арга
хэмжээг зураг төсөвгүй баталсан.

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээнд
зарцуулах төсвийн хувь хэмжээг зааглаагүй, хөтөлбөр, төсөл арга
хэмжээний нэршлийг тодорхой тусгаагүйгээс сангийн хөрөнгийг
зориулалт бусаар зарцуулан, урсгал зардлуудыг санхүүжүүлсэн
зөрчил илэрсэн байна.
• Дорноговь аймгийн Чулуунхороот сумын нийтийн эзэмшлийн
гудамжны гэрэлтүүлгийн зардалд 1.1 сая төгрөг, Гурванзагал сум
ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны урсгал зардалд зориулж 1.1 сая
төгрөг, Хатанбулаг суманд “Иргэдэд үйлчлэх төвийн засварын
ажил”-д 20.0 сая төгрөг, Иххэт суманд “Бүрдэнэ багийн төв
тохижуулах ажил”-ыг 10.0 сая төгрөг,

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

• Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд Гал түймрийн улмаас орон гэргүй
болсон малчдад буцалтгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлэхэд 5.0 сая, сум үүсэн
байгуулагдсаны 60 жилийн ойн ном хэвлүүлэх 7.9 сая төгрөг, Дарьганга
сум Засаг даргын үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх зардалд 15.6
сая төгрөг, Халзан сумын Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэсгийн
кобаны гаднах авто зогсоол тохижуулахад 1.8 сая төгрөг;
• Завхан аймгийн Улиастай, Дөрвөлжин, Тосонцэнгэл, Отгон, Тэлмэн
сумдад 23 төсөл арга хэмжээнд 57.1 сая төгрөгийн зориулалт бус
зарцуулсан;
• Хэнтий аймаг “Үндэсний их баяр наадам”-ын үйл ажиллагаанд 155.3 сая
төгрөг, хүүхдийн цэцэрлэг, биеийн тамир спорт, эрүүл мэндийн үйлчилгээг
дэмжиж 82.4 сая төгрөг, Орон нутгийн төсвийн байгууллагыг дэмжиж 6.4
сая төгрөг, нийтийн эрх ашигт чиглэгдээгүй 45.2 сая төгрөгийн 12 арга
хэмжээг /архины хамаарал бүхий иргэдэд зориулсан сургалт, сумын
хилийн самбар босгох, лекц, хөтөлбөрүүдийн нээлт/ санхүүжүүлсэн байна;
• Хөвсгөл аймагт 40.8 сая төгрөгийг зориулалт бус зүйлд зарцуулсан;

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт,
үр дүн”-д хийсэн аудитын талаар:

Аймаг, нийслэлийн удирдлагууд ОНХС-ийн хөрөнгийг үр дүнтэй
зарцуулаагүйгээс аудитаар нийт 32,870.3 сая төгрөгийн зөрчил
илэрсэнд: /сая төгрөгөөр/:

32,870.3

илэрсэн зөрчил

833.4

19,474.2

АКТ

АЛБАН
ШААРДЛАГА

ЗӨВЛӨМЖ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн аудитын
дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор
дурдсан албан тушаалтанд зөвлөж байна. Үүнд:

Засгийн газарт:
• Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг тодорхой
болгож зохицуулж буй холбогдох эрх зүйн актуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж
хууль тогтоомжид нийцүүлэх;
Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн ИТХ, Засаг даргад:
• ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга
хэмжээний төлөвлөлт, санхүүжилт гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавих чиг үүрэг
бүхий ИТХ-ын дэргэдэх Хяналтын хорооны үйл ажиллагааг сайжруулах
төлөвлөгөөг батлан мөрдөж, биелэлтэд хяналт тавих;
• ИТХ-аас Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалттай холбоотой
Аймгийн Засаг даргын чиг үүргийн хэрэгжилтийг дүгнэх.
• ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлахдаа холбогдох хууль,
журмыг мөрдөж ажиллах ,төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хууль,
журам, зааврыг баримталж, сангийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгийн ашиглалт,
арчлалт, хамгаалалтыг сайжруулах;
• ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хянах
хяналтын хороо, дотоод аудитын хяналтыг сайжруулах, захиалагчийн хяналтыг
мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтан болон
гүйцэтгэгчдэд хариуцлага тооцох

“ ТӨРИЙН САНГИЙН
ТОГТОЛЦОО, ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН”-д
хийсэн аудит

”Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

Сангийн яамны Төрийн сангийн газар 1993 онд байгууллагдаж
Төрийн сангийн нэгдсэн дансны тогтолцоонд агентлаг, ЗГ-ын
тусгай сангууд, өөрийн орлоготой байгууллага болон НДС-уудыг
хамруулж, 2005 оноос Санхүү төрийн сангийн харилцах данс
болон төсвийн байгууллагуудын харилцах дансны үлдэгдэлийг
Монголбанкинд байршуулж Төрийн сангийн газраас төлбөр
тооцооны үйлчилгээ үзүүлж байна.
Төв төрийн сан нь төрийн сангаас гадна 21 аймаг, 9 дүүрэгт
Санхүү, төрийн сангийн алба, 12 Төрийн захиргааны төв
байгууллагын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст нийт 1800
гаруй ажилтан ажиллаж байна.

”Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

ЗГ-ын 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн сангийн үйл
ажиллагааны журам”-ын зарим заалтыг хэрэгжүүлээгүйгээс дараах алдаа,
зөрчил илэрлэсэн байна. Үүнд:
 Төсвийг зарцуулах эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга
тэмдгийг нотариатаар баталгаажуулаагүй, баталгаат гарын үсэг
зөрүүтэй баримтаар 8,025.6 сая төгрөгийн гүйлгээ хийсэн; /Говь-Алтай
7,513.5 сая, Баян-Өлгий 468.9, Нийслэл 18.6 сая, Өмнөговь 14.8 сая
төгрөг/
 Төлбөр тооцоог батлагдсан маягтын дагуу хийгээгүй, гарын үсэг, тамга,
тэмдэггүй баримтаар нийт 45,455.2 сая төгрөгийн гүйлгээ хийсэн; /Ховд
1,486.9 сая, Өмнөговь 922.2 сая, Завхан 511.8 сая, Сүхбаатар 494.5
сая, Говь-Алтай 409.4 сая, Баян-Өлгий 338.0 сая, Өвөрхангай 262.6 сая,
Орхон 251.4 сая, Архангай 235.9 сая, Хэнтий 213.0 сая, Төв 193.0 сая,
Говьсүмбэр 91.7 сая, Хөвсгөл 88.2 сая, Дорноговь 70.7 сая, Дорнод 66.3
сая төгрөг/

”Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

 Үндэслэх баримтыг хяналтын хуудастай тулган шалгаж тэмдэглэгээ
хийгээгүй, хяналтын хуудсанд бүрэн тусгаагүй 71,378.1 сая
төгрөгийн гүйлгээ хийсэн; /Говь-Алтай 2,832.1 сая, Нийслэл 1,764.4
сая, Говьсүмбэр 1,381.3 сая, Төв 424.0 сая, Дорноговь 412.4 сая,
Өвөрхангай 67.9 сая, Увс 57.8 сая, Дархан-Уул 22.1 сая, Орхон 11.3
сая төгрөг/


Орлого бууруулах гүйлгээ хийхдээ холбогдох нотлох баримт болон
орлогын дэлгэрэнгүй хуулгыг төлбөрийн хүсэлтийн хамт
хавсаргаагүй 1,824.9 сая төгрөгийн гүйлгээ хийсэн; /Өмнөговь 358.6
сая, Нийслэл 335.0 сая, Төв 221.7 сая, Орхон 186.9 сая, Дорноговь
157.1 сая, Хэнтий 128.5 сая, Өвөрхангай 67.1 сая, Увс 61.9 сая,
Архангай 20.6 сая, Говьсүмбэр 16.9 сая төгрөг/

”Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

 Хөрөнгө оруулалтын зардлыг урсгал зардлаас гаргасан,
зөвшөөрөлгүй орлого бууруулах гүйлгээ хийсэн, анхан шатны
баримт дутуу, иж бүрдэл болоогүй баримтаар 6,564.6 сая
төгрөгийн гүйлгээ хийсэн; /Дорнод 565.5 сая, Нийслэл 284.2
сая, Төв 237.2 сая, Булган 195.0 сая, Хөвсгөл 54.3 сая төгрөг /
 Буруу шивсэн зарлагын гүйлгээг залруулахдаа мемориал
ордер бичээгүй, гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй,
төлбөрийн хүсэлтийг хавсаргаагүй нийт 2,351.5 сая төгрөгийн
гүйлгээ хийсэн; /Дорноговь 559.3 сая, Говь-Алтай 524.8 сая,
Төв 333.1 сая, Сүхбаатар 216.6 сая, Баян-Өлгий 116.6 сая,
Хэнтий 25.2 сая, Архангай 20.0 сая, Завхан 18.5 сая, Увс 12.4
сая төгрөг /

”Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

 ЗГСУМС-д бүртгэгдсэн зарлагын гүйлгээг ажлын 3 хоногоос хэтрүүлэн
баталгаажуулсан, хүчинтэй хугацаа дууссан төлбөрийн болон бэлэн
мөнгөний хүсэлтийн баримтаар нийт 19,142.1 сая төгрөгийн гүйлгээг
хийсэн; /Нийслэл 8,301.8 сая, Ховд 430.4 сая, Сүхбаатар 205.3 сая,
Төв 204.3 сая, Архангай 169.7 сая, Дархан-Уул 153.1 сая, Баян-Өлгий
87.1 сая, Хөвсгөл 67.9 сая, Дорноговь 31.6 сая, Говь-Алтай 20.2 сая/
 Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн холбогдох баримт нь
шаардлага хангаагүй, амлалтын бүртгэл хөтлөөгүй, батлагдсан төсөв,
хөтөлбөр, зориулалт арга хэмжээ, эдийн засгийн ангиллыг зөрүүтэй
шивсэн зэрэг 6,486.0 сая төгрөгийн гүйлгээг хийж, баталгаажуулсан;
/Нийслэл 4,629.4 сая, Баянхонгор 369.1 сая, Архангай 139.0 сая,
Завхан 131.1 сая, Говьсүмбэр 26.2 сая, Төв 16.8 сая/

”Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын талаар:

 Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээс барьцаа, техник хяналтын
зардлыг суутгалгүй шилжүүлсэн, техник хяналт, барьцаа хөрөнгийн
дансанд магадлашгүй ажлын зардлыг байршуулсан зэрэг 2,069.3 сая
төгрөгийн гүйлгээ хийсэн; / Завхан 206.1 сая, Говьсүмбэр 195.5 сая,
Булган 84.9 сая, Баянхонгор 40.3 сая төгрөг/
 Төрийн сангийн мэргэжилтэн төлбөрийн хүсэлтийг огноо, тэмдэг,
гарын үсгээр баталгаажуулаагүй 103,178.7 сая төгрөгийн гүйлгээ
хийсэн; /Сүхбаатар 8,955.3 сая, Нийслэл 2,202.2 сая, Архангай
1,040.6 сая, Увс 627.1 сая, Төв 505.1 сая, Завхан 387.6 сая,
Говьсүмбэр 310.2 сая, Төв төрийн сан 297.4 сая, Говь-Алтай 216.8
сая, Ховд 166.8 сая, Баян-Өлгий 118.5 сая, Баянхонгор 48.9 сая ,
Дархан-Уул 44.5 сая, Дорноговь 24.6 сая төгрөг/

Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Үүнд:

Засгийн газарт:
 Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор
Сангийн яамны бүтцэд өөрчлөлт оруулж Төрийн санг бие даасан
үйл ажиллагаа явуулах оновчтой бүтцийг бий болгох
 Төрийн сангийн тогтолцоог оновчтой зохион байгуулах, бие даасан
үйл ажиллагааг явуулах бүтцийг боловсруулж, батлуулах;
 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн боловсруулан
батлуулж, мөрдөж ажиллах;
 Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг
үүргийн үр дүнг тооцож ажиллах;
 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсвийн сар, улирлын
хуваарийг баримтлан ажиллах, гүйцэтгэлд тавих шат шатны
хяналтыг сайжруулж, ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх;

Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн
аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Үүнд:





Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх
журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, Төрийн цахим мэдээллийн
санг бүрдүүлэх, ашиглах журмын дагуу мэдээллийн аюулгүй байдлын
эрсдэлийн үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж байх;
Төв төрийн сан болон бусад төрийн сангийн нэгжийн үйл
ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байхад
анхаарч ажиллах, дотоод хяналтыг сайжруулах;

Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргад:


Аймаг, нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс сум, дүүргийн
төрийн сангийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг сайжруулж,
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, давтан гаргуулахгүй байх, үр
дүнг тооцон ажиллах.

Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн
санхүүгийн тайлангийн аудит

захирагчдын

Аудитаар нийт 287.4 тэрбум төгрөгийн алдаа, зөрчил
илрүүлснээс аудитын явцад 138.6 тэрбум төгрөгийн алдааг
залруулж, 3.4 тэрбум төгрөгийн зөрчилд 1024 акт тогтоож, 59.7
тэрбум төгрөгийн зөрчилд 913 албан шаардлага хүргүүлж, 1.3
тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага
тооцуулах 37 санал хүргүүлж, 84.4 тэрбум төгрөгийн алдаа,
зөрчлийг давтан гаргахгүй байх 3511 зөвлөмж тус тус өгсөн байна.
Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитаар 20 ТЕЗ-ийн
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авсан
байна.

ТАБ-аас гүйцэтгэж буй аудитаар илэрсэн санхүүгийн
алдаа, зөрчил, анхаарах асуудал, цаашид авах арга
хэмжээ

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийгээд аудитын тайлан
бүрт зөрчлийн хуудас бэлтгэж аудитаар илэрсэн зөрчил болгоны эзэн
холбогдогчдыг тогтоодог болсон бөгөөд зөрчил болгоны араас хяналт
тавьж холбогдох байгууллагад захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага
тооцуулах, мөн зөрчлийн хуудсыг ЗГХЭГ, АТГ, ТАЗ-д хүргүүлэх ажлыг
эхлүүлж байна.
Хариуцлага алдсан үйлдэл бүрт хариуцлага тооцож, гарсан
зөрчлийг олон нийтэд ил тод мэдээлж, зөвлөн тусалж, алдаа зөрчил
дахин давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс дээрх хамтарсан
арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.
Аудитын тайлангаар цаашид алдаа, зөрчил гаргахгүй ажиллах
талаар зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж, холбогдох хууль хяналтын
байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

ТАБ-аас гүйцэтгэж буй аудитаар илэрсэн санхүүгийн
алдаа, зөрчил, анхаарах асуудал, цаашид авах арга
хэмжээ

Улс орон маань эдийн засаг, төсөв санхүүгийн хүндрэлийг
туулж сэргэлт ирж буй энэ үед төсвийн байгууллагуудын төсвийн
сахилга бат урд өмнөхөөс сайжирч аудитын дүгнэлтээр
“Хязгаарлалтай”, “Сөрөг” дүгнэлт буурч төсвийн орлого нэмэгдэж,
ажилтнуудын сахилга хариуцлага дээшилж байгаа нь сайн
үйлсийн эхлэл юм.
Цаашид Төсвийн тухай хууль болон холбогдох бусад
хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг чанд баримтлан ажлын амжилт
гаргахыг нийт зөвлөгөөнд оролцогсод болон Засаг дарга
нараасаа хүсье.

Анхаарал хандуулсан
та бүхэн баярлалаа.

