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Нэг. Шалгалтын зорилго 

 Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын удирдамжийн дагуу Ховд 

аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн 

үйл ажиллагаа, төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалт, хадгалалт, 

хамгаалалтын байдал, төсөв санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтэнд дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж мэргэжил арга 

зүйн удирдлагаар хангаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид авах арга 

хэмжээний санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

 
Хоѐр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Улсын ахлах байцаагч 2020 оны 10 

сарын 05-наас ажлын 10 хоногийн хугацаанд  хяналт шалгалтаар ажиллав.  

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагуудын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг Монгол 

улсын санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, 

Засгийн газрын шийдвэр түүнийг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 

гаргасан заавар журмын хэрэгжилт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, 

үндсэн баримт материал, тайлан тэнцэлд тулгуурлан явуулав. 

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 

Тус байгууллагууд нь Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль,  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, 

Төрийн албаны тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай 

хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Хүүхдийн эрх хамгаалах тухай хууль, Монгол улсын 

бусад хууль эрх зүйн актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, 

бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын төсвөөс батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг 

зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, эргэлтийн хөрөнгийг олж бэлтгэн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилт тавин ажиллаж иржээ. 
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2018-2019 онд гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, тогтвортой байдлыг 

хангах замаар хүүхэд, залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжиж, хүүхэд бүрийг 

хамгаалах зорилго тавин ажиллаж ирсэн байна. 

Шалгагдах хугацааны хөрөнгийн эрх захирагчийн нэгдүгээр гарын үсгийг 

дарга Н, 2-р гарын үсгийн нягтлан бодогч Б, Ба нар  зурж, хяналт тавин ажиллаж 

ирсэн байна. 

Тав. Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 341880.0 мянган төгрөг, үндсэн 

үйл ажиллагааны орлогоос 6850.0 мянган төгрөг нийт 348730.0 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын 

төсвөөс 341880.0 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 8042.3 мянган 

төгрөг, нийт 349922.3 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 150791.6 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 18092.9 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 2825.3 

мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 116871.3 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны 

зардалд 3040.6 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 717.9 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 147.2 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1838.9 мянган 

төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардалд 14970.9 мянган төгрөг, томилолтын 

зардалд 719.8 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 

22882.4 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 6571.3 мянган 

төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 6056.4 

мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Оны эхэнд 1340.4 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 1220.4 мянган төгрөг болж, 120.0 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Оны эхэнд 1200.0 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацаанд 

бүрэн барагдуулж үлдэгдэлгүй болсон байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 2275585.8 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1671649.8  мянган төгрөг болж, 603936.0 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Тайлант онд  82824.3 мянган төгрөгийн хөрөнгө шинээр худалдан авч, хөрөнгөө 

дахин үнэлж 359920.1 мянган төгрөгөөр хорогдуулсан байна. Мөн тайлант онд 

49340.4 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 255232.2 мянган төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Тус байгууллага нь 2019 онд улсын төсвөөс 298119.4 мянган төгрөг, орон 

нутгийн төсвөөс 137829.1 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 
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13700.0 мянган төгрөг нийт 449648.5 мянган төгрөгийн санхүүжилтээр үйл 

ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 293058.8 мянган 

төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 137829.1 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны 

орлогоос 6850.0 мянган төгрөг, нийт 437737.9 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн 

зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 175251.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 21077.8 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 2953.1 

мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 116871.7 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны 

зардалд 3123.2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 524.5 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 351.1 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1813.9 мянган 

төгрөг, томилолтын зардалд 515.1 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний зардал 86886.8 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 

зардалд 11837.9 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулалын 

зардалд 900.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Оны эхэнд 1220.4 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 1303.6 мянган төгрөг болж, 83.2 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан бол тайлант хугацааны эцэст 1038.3 

мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй болсон байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 1671649.8 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1710724.8  мянган төгрөг болж, 39075.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Мөн тайлант онд 51202.5 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 306434.5 

мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Зургаа. Өмнөх шалгалтын талаар: 

Ховд Аймгийн  Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар нь 2018 оны 

санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй”, 2019 оны санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт авсан байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар тайлант онд 57 нэр төрлийн 92 

ширхэг 67831.8 төгрөгийн үнэ бүхий үндсэн хөрөнгө акталжээ. Үүнээс 2009 оноос 

өмнөх үндсэн хөрөнгөнд ногдох дахин үнэлгээг бууруулаагүй байсныг 13013.9 

мянган төгрөгөөр, эзэмших эрхтэй газрыг дахин үнэлж орлогод авахдаа үнэ 

төлбөргүй орлогоор бүртгэснийг 80904.6 мянган төгрөгөөр Засгийн Газрын сан 

дансыг нэмэгдүүлж бүртгэсэн. 

2012 онд Улаанбаатар хотод оршин суугч Батнасанд ном хэвлэл худалдаж 

авахаар урьдчилж гарсан зардлыг авлага болон өглөгийн дансыг нэмэгдүүлж 
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буруу бүртгэснийг 1200.0 мянган төгрөгөөр өглөг дансыг бууруулж тус тус 

залруулах зөвлөмж өгч ажилласан байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар шатахуун зарцуулалтанд тавих 

дотоод хяналтыг сайжруулах, шатахууны тооцоог бодож хэвших зөвлөмж өгч, 

төсөв хэтрүүлж үр ашиггүй, үрэлгэн зарцуулсан урсгал үйл ажиллагааны 

санхүүжилтээр зөвшөөрөлгүй хөрөнгө бэлтгэсэн, хандив тусламжаар ирсэн 

хөрөнгийг орлогод аваагүй, төсвөөс хөрөнгө давхардаж гаргасан зэрэг нийт 

104914.3 мянган төгрөгийн зөрчилүүдийг илрүүлж, албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

Долоо. Тус байгууллагын ололттой талууд: 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай Хуулийн хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр 

хэрэгжүүлэх 24 дүрэм журмыг хөтөлж хэвших арга зүйд 17 хамтарсан багийн 

гишүүд, 12 багийн нийгмийн ажилтанг сургаж, тогтмолжуулахаар аймгийн 

Цагдаагийн газартай хамтран олон сургалт арга хэмжээг зохион байгуулж хамтран 

ажилласан байна. 

Жаргалант сумын 12 баг, хөдөөгийн 16 сумын давхардсан тоогоор 7500 

иргэнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлого авч 

хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар сурталчилж  2400 гаруй гарын авлага 

тарааж, хамтарсан багийн 108 гишүүн гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдол бүрт 

нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж 17 төрлөөр хувийн хэргийн бүрдэлт хийж, холбон 

зуучилж ажиллах арга зүйд сургав.Энэ чиглэлээр сургалт 2 удаа, зөвлөгөөн 4 удаа 

зохион байгуулсан байна. 

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид 

хамгааллын үйлчилгээг хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сумдын Засаг 

даргатай “Орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх гэрээ”-г байгуулж 

17 сумдын хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд зарцуулах 17.0 сая төгрөгийг 

шилжүүлсэн. Хамтарсан багийн  ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх,  урамшуулах, сайн 

туршлагыг түгээх   хүрээнд 3 төрлийн үйл ажиллагаанд 43 байгууллагын 115 

гишүүн хамрагдсан байна.  

Ховд аймгийн Хүүхдийн ордны 10 жилийн ойд зориулсан тоглолтыг 

дугуйлангийн багш МУСТА, хөгжмийн зохиолч Ж.Батцэнгэл, МУСТА, бүжиг 

дэглээч, судлаач Ц.Нямдаваа нарын хамтарсан “Ховд минь нутаг минь” тоглолт 

Ховд аймагт 9 сарын 18-19-ны өдрүүдэд,  Улаанбаатар хотноо МҮЭСТОрдонд 

2018 оны 10 сарын 14-нд амжилттай тоглосон байна. 
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 Байгууллагын 1 давхарт  байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа гэр бүл, 

хүүхэд, залуучуудад хүргэж байгаа үйлчилгээний талаар сурталчилгааны самбар 

байршуулж, байгууллагын ил тод нээлттэй байдлын 4 мэдээллийн самбарт үйл 

ажиллагааны мэдээ мэдээллээ тогтмол шинэчлэн, 18 төрлийн 2000 гаруй гарын 

авлага, брошурыг мэдээллийн самбараар дамжуулан  иргэдэд хүргэсэн байна. 

Байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн газрын эд хөрөнгийн тооллогыг 2 удаа хийж алба хаагчдын 

хөрөнгийн бүртгэлийг шинэчилсэн. Хүүхдийн Баянбулаг зуслангийн эд хөрөнгийн 

тооллого 1 удаа хийсэн. 

2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн 

тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авсан зэрэг ололттой талууд 

байна. 

  “Эрүүл оюутан-хөгжлийн түүчээ” Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяны 

хүрээнд халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх 

сайн дурын үзлэг шинжилгээг 2019 оны 11 дүгээр сарын 30, 12 дугаар сарын 1-ний 

өдрүүдэд зохион байгуулсан ба уг аяны хүрээнд  Ховд их сургуулийн 400 гаруй 

оюутан Хөгжил Политехник коллежийн 800 нийт 1200 гаруй оюутан залууст 12 

төрлийн үзлэг шинжилгээ хийж, гарын авлага боршур тараан, зөвлөгөө мэдээлэл 

өглөө. Уг аянд 3,600,000 төгрөгийн төсвийг зарцуулсан зэрэг ололттой талууд 

байна. 

Найм. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар:  

1.Хавсралтанд нэр бүхий 11 ажилтанд зарим саруудад ур чадварын 

нэмэгдлийг тушаал шийдвэргүй тооцон 1170390 төгрөгийг олгосон нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь 

заалтуудыг, Засгийн газрын 2018 оны 382-р тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 2 дахь 

заалт, Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 дүгээр тушаалыг 

 2.БТ ХХК-д 2018 оны 12 сарын 25 өдөр 1.873.100 төгрөгийн барилгын 

материалын үнэ шилжүүлсэн ба орлого авч данс бүртгэлд тусгасан боловч 

агуулахын үлдэгдэлд уг бараа материал байхгүй тухайн ХХК-нь өнөөдрийг хүртэл 

нийлээгүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэхь заалт, Төсвийн тухай 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.5 дахь заалтуудыг 

3.БТ ХХК нь 2019 оны 12 сарын 16-нд Ховд Аймгийн Гэр бүл хүүхэд 

залуучуудын хөгжлын газрын даргатай 22.997.000 төгрөгийн бараа материал 

нийлүүлэхээр 03 тоот гэрээ байгуулсан уг бараа материалаас 13 нэр бүхий багц 
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1.250.000 төгрөгийн тоглоомыг орлого авч данс бүртгэлд тусгасан боловч 

агуулахын үлдэгдэлд байхгүй тухайн ХХК-нь өнөөдрийг хүртэл нийлээгүй байгаа 

нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 

дахь заалтууд, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэхь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.5 дахь заалтыг 

4.Байгууллагын дарга Н 2018-2019 оны 08 сард ээлжийн амралт авсан ба 

амралт цалинг 3 өдрөөр давхардуулан 169742  төгрөгийг илүү тооцон олгосон нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь 

заалтууд, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 55 дугаар зүйлийн 

55.1 дэхь заалтыг  

         5.Байгууллагын буюу гадны машинд шатахууныг зарцуулахдаа Дэд бүтцийн 

сайдын тушаалын дагуу анхан шатны баримт бүрдүүлж тооцоо хийгээгүй, гадны 

машин, автобусд төлөх шатахуун, тээврийн хөлсийг хэт өндөр ханшаар тооцоо 

хийж үйлчилгээнд авч явсан зэрэг нь Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайдын 2019 оны 

390-р тушаалыг, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 тоот тушаалын 9, 10 дугаар 

хавсралтыг  

        6. Хүүхэд хамгаалалын зардал буюу Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөрт 

арга хэмжээний зардал, Хариу үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөрт арга хэмжээний 

зардлын 70-80 хувийг сургалт явуулах сургагч багшийн зардал, сургалтын хоол 

томилолт, унаа бичиг хэргийн зардал, сонин хэвлэл сурталчилгаа, бусад ач 

холбогдол багатай үргүй зардал зэрэгт зарцуулсан байна. Нийгмийн бүлэгт 

чиглэж, хариу үйлчилгээ үзүүлж хүүхдэд бодитоор хүрэх зардал нь 10-20 хувийг 

эзэлж байгаагаас харахад тухайн зардлыг зориулалт, чиг үүргийн дагуу зохих арга 

хэмжээнд зарцуулах хэрэгжилт хангалтгүй байгаа зэрэг зөрчилүүд илэрч байна. 

Шалгалтаар Ховд аймгийн ГБХЗХГ-т нийт 4463232 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 

4463232 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах 

байцаагчийн актыг тус тус тогтоож бусад зөрчлийг арилгахаар хугацаатай үүрэг 

болголоо. 

Ес. Дүгнэлт:  

Тухайн байгууллага нь тайлан тэнцэлийг хуулийн хугацаанд гаргаж, зохих 

байгууллагуудад хянуулан зөрчилгүй санал дүгнэлттэй тушааж хэвшсэн боловч 

байгууллагын өдөр тутмын хөрөнгөнд тавих хяналт анхан шатны бүртгэл, 

хөрөнгөнд тавих хяналт сул байна. 

Анхан шатны баримт бүрдүүлж хөрөнгийг орлого авч данс бүртгэлд тусгасан 

боловч хөрөнгийг хүлээн аваагүй, тушаал шийдвэргүй нэмэгдэл цалин хөлс 

олгосон, амралт цалин давхардуулан илүү тооцон олгосон, шатахуун, тээврийн 



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                                           Санхүүгийн хяналт шалгалт-ГБХЗХГ 

Хуудас | 7  
 

хөлсийг Дэд бүтцийн сайдын тушаалыг мөрдөж тооцоо хийгээгүй, Хүүхэд 

хамгаалалын зардал буюу Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөрт арга хэмжээний 

зардал, Хариу үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөрт арга хэмжээний зардлыг зохих арга 

хэмжээнд үндсэн чиг үүргийг барьж зарцуулах арга хэмжээ хангалтгүй байна.  

 Арав. Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

Ховд аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газарт: 

1. Аливаа хөрөнгө мөнгийг бүрдэл болсон, хүчин төгөлдөр анхан шатны 

үнэн зөв баримтаар гүйлгээ хийж байх. 

2. Хөрөнгө оруулалалтаар хийгдсэн ажлын чанар, үнэн зөв нийлүүлэлтйиг 

хянаж хөрөнгө мөнгийг нүдээр үзэж хүлээн авч комиссын акт үйлдэж хэвших. 

         3. Шатахууны тооцоог Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайдын 2019 оны 390-р 

тушаалыг мөрдөж тооцоо хийж хэвших ба зайлшгүй тохиолдолд том оврын унаа 

гэрээний дагуу хөлсөөр авч явах үед зах зээлийн үнэ ханшийг барьж ажиллах. 

 4. Цалин хөлс бодохдоо цагийн тооцоо, байгууллагын даргын тушаал 

шийдвэрийн дагуу олгож хэвших. 

 5. Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөрт арга хэмжээний зардал, Хариу 

үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөрт арга хэмжээний зардлыг зохих арга хэмжээнд үндсэн 

чиг үүргийг барьж зарцуулах. 

6. Төсвийн хөрөнгөөс цайллага дайллага, хүлээн авалт, бэлэг сэлтийг  

төсөвлөгдсөн хэмжээнд зохих хууль эрх зүйг мөрдөх, төсвийн хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулахад анхаарах. 

 7. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилтэй холбоотой ажил сайжруулах хугацаатай 

үүрэг өгч, биелэлтийг тооцож ажиллах ба шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилган 

тайланг 2020 оны 12 сарын 10-ны дотор ирүүлэх шаардлагатай. 

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН  АЛБА 

                                                                                   


