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2. Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан  
2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                               /төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Балансын үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 492,813,665.00 155,930,182.25 

33    АВЛАГА 157,550,613.00 3,022,226.05 

         Төлбөрт үйлчилгээний авлага        1,200,000.00                          -    

33300        Татаас, санхүүжилтийн авлага    156,350,613.00          2,985,000.00  

335       Бусад авлага 00.00 37,226.05 

3351            Байгууллагаас авах авлага                          -                 37,226.05  

34    УРЬДЧИЛГАА 269,220,000.00 79,465,000.00 

34600        Урьдчилж гарсан зардал    269,220,000.00        79,465,000.00  

35    БАРАА МАТЕРИАЛ 66,043,052.00 73,442,956.20 

354       Хангамжийн материал 66,043,052.00 73,442,956.20 

35410            Бичиг хэргийн материал 1,156,360.00 2,187,443.20 

35420            Аж ахуйн материал 3,464,002.00 194,509.00 

35440            Түлш, шатах тослох материал 558,180.00 4,200,000.00 

35460            Хүнсний материал 1,125,810.00 544,314.00 

35470            Бусад хангамжийн материал 59,738,700.00 66,316,690.00 

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 1,577,140,549.82 1,552,094,416.67 

39    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 1,577,140,549.82 1,552,094,416.67 

392       Биет хөрөнгө 1,507,378,649.82 1,405,597,320.59 

39201                Барилга, байгууламж, орон сууц 2,173,600,580.88 2,339,203,104.88 

39202                Хуримтлагдсан элэгдэл -1,179,381,849.72 -1,251,780,880.41 

39203                Авто-тээврийн хэрэгсэл 576,438,043.30 334,965,937.66 

39204                Хуримтлагдсан элэгдэл -314,152,507.97 -198,010,736.69 

39205                Машин тоног төхөөрөмж (компьютер) 231,690,732.91 152,812,595.00 

39206                Хуримтлагдсан элэгдэл -149,856,789.14 -51,342,810.60 

39207                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 114,140,558.86 83,755,180.86 

39208                Хуримтлагдсан элэгдэл -81,857,308.94 -50,808,921.97 

39214                Бусад үндсэн хөрөнгө 215,004,761.00 59,636,065.00 

39215                Хуримтлагдсан элэгдэл -78,247,571.36 -12,832,213.14 

393       Биет бус хөрөнгө 69,761,900.00 146,497,096.08 

39301                Програм хангамж 1,135,000.00 150,000.00 

39302                Хуримтлагдсан элэгдэл -1,135,000.00 00.00 

39303                Бусад биет бус хөрөнгө 69,761,900.00 169,070,360.00 

39304                Хуримтлагдсан элэгдэл 00.00 -22,723,263.92 

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II 2,069,954,214.82 1,708,024,598.92 

4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 3,439,500.00 2,985,000.00 

41    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 3,439,500.00 2,985,000.00 

413       Өглөг 3,439,500.00 2,985,000.00 

4136            Бусад өглөг 3,439,500.00 2,985,000.00 

41361                Байгууллагад төлөх өглөг 3,439,500.00 2,985,000.00 

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН 2,066,514,714.82 1,705,039,598.92 

51    Засгийн газрын хувь оролцоо 2,066,514,714.82 1,705,039,598.92 

511 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/  511,123,914.11 511,123,914.11 

51101         Өмч:  - төрийн  511,123,914.11 511,123,914.11 

512       Хуримтлагдсан үр дүн 677,634,972.15 297,429,856.25 

51210            Өмнөх үеийн үр дүн 677,634,972.15     794,833,472.15  

51220            Тайлант үеийн үр дүн 00.00   (497,403,615.90) 

51300         Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 877,755,828.56 896,485,828.56 

6 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН  2,069,954,214.82 1,708,024,598.92 
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2.2  Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 

 
Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
                                                                                                                                                                        /төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДYН (I) 7,050,154,756.26 3,735,881,361.00 

12  ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 92,219,442.26 00.00 

120     Нийтлэг татварын бус орлого 92,219,442.26 00.00 

120004        Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 92,219,442.26 00.00 

1200042             Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 500,000.00 00.00 

1200045              Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 91,719,442.26 00.00 

13  ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 6,957,935,314.00 3,735,881,361.00 

1310     Улсын төвлөрсөн төсвөөс 6,457,482,300.00 3,355,320,246.00 

131001       Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 6,457,482,300.00 3,226,873,100.00 

131005       Хөрөнгийн санхүүжилт 00.00 128,447,146.00 

1311    Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 500,453,014.00 380,561,115.00 

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан 
хандив, тусламж 

489,843,014.00 359,016,720.00 

131104 
Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс 
доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 

00.00 15,512,395.00 

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 
бий болсон нэмэлт орлого 

10,610,000.00 6,032,000.00 

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 6,466,951,251.68 3,986,487,528.27 

21   УРСГАЛ ЗАРДАЛ  6,466,951,251.68 3,986,487,528.27 

210     БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,385,585,990.66 3,650,178,642.46 

2101       Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 934,502,215.12 672,029,475.66 

210101           Үндсэн цалин    519,596,400.00     513,810,134.66  

210102           Нэмэгдэл    370,014,815.12     125,025,224.00  

210103           Унаа хоолны хөнгөлөлт      44,891,000.00       33,194,117.00  

2102       Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 121,387,000.00 91,348,149.08 

210201           Тэтгэврийн даатгал      82,543,100.00       64,141,509.07  

210202           Тэтгэмжийн даатгал        9,710,900.00         6,721,173.12  

210203           ҮОМШӨ-ний даатгал        7,768,800.00         5,601,779.30  

210204           Ажилгүйдлийн даатгал        1,942,200.00         1,344,026.00  

210205           Эрүүл мэндийн даатгал      19,422,000.00       13,539,661.59  

2103       Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 70,737,084.00 53,832,822.24 

210301         Гэрэл, цахилгаан      24,387,896.00       17,412,226.84  

210302         Түлш, халаалт      37,505,618.00       28,453,507.10  

210303         Цэвэр, бохир ус        8,843,570.00         4,767,088.30  

210304         Байрны түрээс                                  3,200,000.00  

2104       Хангамж, бараа материалын зардал 64,691,406.32 105,724,541.96 

210401         Бичиг хэрэг      54,799,360.00       16,146,039.80  

210402         Тээвэр, шатахуун        2,174,820.00       19,677,500.00  

210403         Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр        4,713,526.32         6,426,886.16  

210404         Ном, хэвлэл          9,467,200.00  

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал           715,000.00    

210406          Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс        2,288,700.00       54,006,916.00  

2105      Нормативт зардал 36,424,890.00 81,651,400.00 

210501          Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл           879,500.00    

210502          Хоол, хүнс      34,504,390.00       81,592,000.00  

210503          Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл        1,041,000.00              59,400.00  

2106      Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11,094,758.00 1,339,000.00 

210604          Урсгал засвар      11,094,758.00         1,339,000.00  

2107      Томилолт, зочны зардал 9,625,576.00 28,428,000.00 

210701          Гадаад албан томилолт        2,136,344.00    

210702          Дотоод албан томилолт        7,489,232.00       28,428,000.00  

2108 
     Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, 
хураамж 

4,993,858,022.54 2,430,349,064.00 

210801 
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний 
төлбөр хураамж 

4,989,124,198.54  2,425,496,704.00  

210803          Даатгалын үйлчилгээ           758,484.00            983,160.00  

210804          Тээврийн хэрэгслийн татвар           359,800.00            782,100.00  

210805          Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо           628,400.00            700,000.00  
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210806          Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ        2,789,140.00         2,238,000.00  

210807          Газрын төлбөр           198,000.00            149,100.00  

2109      Бараа үйлчилгээний бусад зардал 143,265,038.68 185,476,189.52 

210902          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх      36,443,450.00       21,052,800.00  

210903          Yндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол    106,821,588.68     164,423,389.52  

213   УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 81,365,261.02 336,308,885.81 

2132      Бусад урсгал шилжүүлэг 2,450,000.00 95,798,551.04 

213207        Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж        93,793,651.04  

213209        Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал        2,450,000.00         2,004,900.00  

2133      Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг 78,915,261.02 240,510,334.77 

213303        Төвлөрүүлэх шилжүүлэг      68,305,261.02     240,510,334.77  

213404        Хөрөнгийн      10,610,000.00    

3 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YР ДYН (3)=(1)-(2) 583,203,504.58 -250,606,167.27 

145 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДYН 00.00 00.00 

225 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДYН 00.00 246,797,448.63 

225001       Yндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 00.00      11,777,741.99  

225005         Yнэ төлбөргүй гарсан зардал 00.00    235,019,706.64  

4 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС YР ДYН (4)=(145-225) 00.00 -246,797,448.63 

5 НИЙТ YР ДYН (5)=(3)+(4) 583,203,504.58 -497,403,615.90 
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2.3  Аудит хийгдсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
                                                                                                                                                                        /төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

  YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ     

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДYН (1) 6,992,026,670.00 3,938,593,074.00 

12    ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 00.00 4,185,000.00 

120004         Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 00.00 4,185,000.00 

120009        Бусад орлого 00.00 4,185,000.00 

13  ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 6,992,026,670.00 3,934,408,074.00 

1310       Улсын төвлөрсөн төсвөөс 6,460,341,800.00 3,355,320,246.00 

131001           Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 6,457,482,300.00  3,226,873,100.00  

131002   Засгийн газрын, Засаг даргын нөөц хөрөнгийн санхүүжилт           500,000.00    

131004 
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж 
төлөгдөх  

       2,359,500.00    

131005           Хөрөнгийн санхүүжилт      128,447,146.00  

1311       Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 531,684,870.00 579,087,828.00 

131101 
 Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан 
хандив, тусламж 

   519,994,870.00     557,543,433.00  

131104 
Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс 
доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 

       15,512,395.00  

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 
бий болсон нэмэлт орлого 

     11,690,000.00  6,032,000.00  

2 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (2) 6,992,026,670.00 3,810,145,928.00 

21    УРСГАЛ ЗАРДАЛ  6,992,026,670.00 3,810,145,928.00 

210       БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,754,310,795.98 3,470,852,042.19 

2101       Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 934,502,215.12 672,029,475.66 

210101            Үндсэн цалин     519,596,400.00     513,810,134.66  

210102            Нэмэгдэл    370,014,815.12     125,025,224.00  

210103            Унаа хоолны хөнгөлөлт       44,891,000.00       33,194,117.00  

2102      Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 121,387,000.00 91,385,375.13 

210201           Тэтгэврийн даатгал      82,543,100.00       64,178,735.12  

210202           Тэтгэмжийн даатгал        9,710,900.00         6,721,173.12  

210203           ҮОМШӨ-ний даатгал        7,768,800.00         5,601,779.30  

210204           Ажилгүйдлийн даатгал        1,942,200.00         1,344,026.00  

210205           Эрүүл мэндийн даатгал      19,422,000.00       13,539,661.59  

2103       Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 70,737,084.00 53,832,822.24 

210301          Гэрэл, цахилгаан      24,387,896.00       17,412,226.84  

210302          Түлш, халаалт      37,505,618.00       28,453,507.10  

210303          Цэвэр, бохир ус        8,843,570.00         4,767,088.30  

210304          Байрны түрээс          3,200,000.00  

2104       Хангамж, бараа материалын зардал 23,723,486.32 69,817,006.16 

210401           Бичиг хэрэг        7,552,310.00       12,278,100.00  

210402           Тээвэр, шатахуун        3,410,650.00         9,083,820.00  

210403           Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр        4,713,526.32         6,426,886.16  

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал           715,000.00    

210406           Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс        7,332,000.00       42,028,200.00  

2105          Нормативт зардал 48,194,500.00 81,592,000.00 

210501                Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл           989,500.00    

210502                Хоол, хүнс      44,864,000.00       81,592,000.00  

210503                Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл        2,341,000.00    

2106          Эд хогшил, урсгал засварын зардал 12,526,738.00 1,339,000.00 

210601                Багаж, техник, хэрэгсэл           280,000.00    

210604                Урсгал засвар      12,246,738.00         1,339,000.00  

2107          Томилолт, зочны зардал 9,625,576.00 28,428,000.00 

210701                Гадаад албан томилолт        2,136,344.00    

210702                Дотоод албан томилолт        7,489,232.00       28,428,000.00  

2108 
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 

5,485,043,146.54 2,435,715,563.00 

210801 
               Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

5,478,746,322.54  2,430,863,203.00  

210803                Даатгалын үйлчилгээ           758,484.00            983,160.00  

210804                Тээврийн хэрэгслийн татвар           359,800.00            782,100.00  

210805                Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо           928,400.00            700,000.00  



Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд 
хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2021/101/СТА-ТШЗ                                                                                                    9 

210806                Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ        4,052,140.00         2,238,000.00  

210807                Газрын төлбөр            198,000.00            149,100.00  

2109          Бараа үйлчилгээний бусад зардал 48,571,050.00 36,712,800.00 

210902                Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх       48,571,050.00       36,712,800.00  

213       УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 237,715,874.02 339,293,885.81 

2132          Бусад урсгал шилжүүлэг 2,450,000.00 95,798,551.04 

213207        Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж        93,793,651.04  

213209         Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал         2,450,000.00         2,004,900.00  

2133      Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг 235,265,874.02 243,495,334.77 

213303                Төвлөрүүлэх шилжүүлэг    235,265,874.02     243,495,334.77  

3 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ  00.00 128,447,146.00 

5 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДYН (5) 00.00 128,447,146.00 

22    ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 00.00 128,447,146.00 

2200       Дотоод эх үүсвэрээр 00.00 128,447,146.00 

221001          Их засвар 00.00 108,594,346.00 

222001          Тоног төхөөрөмж 00.00 19,852,800.00 

6 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР 
МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (6)=(4)-(5) 

00.00 -128,447,146.00 

8 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (8)=(3)+(6)+(7) 00.00 00.00 

9 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 00.00 00.00 

10 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 00.00 00.00 
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2.4  Аудит хийгдсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
                                                                                                                                                                      /төгрөгөөр/ 
 

Код Үзүүлэлт 
Засгийн газрын 

оруулсан 
капитал 

Дахин 
үнэлгээний нөөц 

Хуримтлагдсан 
дүн 

Засгийн газрын 
хувь оролцооний 

нийт дүн 

C01 
2019 оны 01 caрын 01-ний 
үлдэгдэл 

 511,123,914.11     877,755,828.56      94,431,467.57  1,483,311,210.24  

C03 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл  511,123,914.11     877,755,828.56      94,431,467.57  1,483,311,210.24  

C07 Тайлант үеийн үр дүн                         -        583,203,504.58     583,203,504.58  

C08 
2019 оны 12-р сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

 511,123,914.11     877,755,828.56    677,634,972.15  2,066,514,714.82  

D01 
2020 оны 1 caрын 1-ний 
үлдэгдэл 

 511,123,914.11     877,755,828.56    677,634,972.15  2,066,514,714.82  

D02 
Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

                        -        117,198,500.00     117,198,500.00  

D03 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл  511,123,914.11     877,755,828.56    794,833,472.15  2,183,713,214.82  

D04 
Үндсэн хөрөнгийн дахин 
үнэлгээний өсөлт 

       18,730,000.00         18,730,000.00  

D07 Тайлант үеийн үр дүн                         -                             -    (497,403,615.90) (497,403,615.90) 

D08 
2020 оны 12-р сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

 511,123,914.11     896,485,828.56    297,429,856.25  1,705,039,598.92  
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2.5  Аудит хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
                                                                                                                                                                      /төгрөгөөр/ 

Э/з-н 
ангилал Үзүүлэлт  Tөлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 

1 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл  

        

2 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3,226,873,100.00 2,995,588,878.23 231,284,221.77 92.7 

21    УРСГАЛ ЗАРДАЛ  3,226,873,100.00 2,995,588,878.23 231,284,221.77 92.7 

210    БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,131,070,000.00 2,899,790,327.19 -231,279,672.81 92.7 

2101     Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 672,196,800.00 672,029,475.66 -167,324.34 100.0 

210101                Үндсэн цалин     496,709,300.00     513,810,134.66  17,100,834.66 103.4 

210102                Нэмэгдэл    140,760,500.00     125,025,224.00  -15,735,276.00 88.8 

210103                Унаа хоолны хөнгөлөлт       34,727,000.00       33,194,117.00  -1,532,883.00 95.6 

2102 
   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

91,748,200.00 91,385,375.13 -362,824.87 99.6 

210201                Тэтгэврийн даатгал      64,860,400.00       64,178,735.12  -681,664.88 98.9 

210202                Тэтгэмжийн даатгал        6,721,900.00         6,721,173.12  -726.88 100.0 

210203                ҮОМШӨ-ний даатгал        5,377,400.00         5,601,779.30  224,379.30 104.2 

210204                Ажилгүйдлийн даатгал        1,344,400.00         1,344,026.00  -374.00 100.0 

210205                Эрүүл мэндийн даатгал      13,444,100.00       13,539,661.59  95,561.59 100.7 

2103 
   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

59,591,200.00 50,632,822.24 -8,958,377.76 85.0 

210301                Гэрэл, цахилгаан      20,173,400.00       17,412,226.84  -2,761,173.16 86.3 

210302                Түлш, халаалт      32,853,400.00       28,453,507.10  -4,399,892.90 86.6 

210303                Цэвэр, бохир ус        6,564,400.00         4,767,088.30  -1,797,311.70 72.6 

2104     Хангамж, бараа материалын зардал 22,524,700.00 22,524,686.16 -13.84 100.0 

210401                Бичиг хэрэг        7,423,300.00         6,938,100.00  -485,200.00 93.5 

210402                Тээвэр, шатахуун        4,429,500.00         4,849,500.00  420,000.00 109.5 

210403          Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр        6,393,200.00         6,076,886.16  -316,313.84 95.1 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс        4,278,700.00         4,660,200.00  381,500.00 108.9 

2106       Эд хогшил, урсгал засварын зардал 1,339,000.00 1,339,000.00 00.00 100.0 

210604                Урсгал засвар 1,339,000.00 1,339,000.00 00.00 100.0 

2108 
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

2,246,383,400.00 2,025,166,168.00 -221,217,232.00 90.2 

210801 
               Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад 
нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 

2,241,052,100.00  2,020,313,808.00  -220,738,292.00 90.2 

210803                Даатгалын үйлчилгээ           990,000.00            983,160.00  -6,840.00 99.3 

210804                Тээврийн хэрэгслийн татвар           782,100.00            782,100.00  00.00 100.0 

210805                Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо           990,000.00            700,000.00  -290,000.00 70.7 

210806                Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ        2,371,200.00         2,238,000.00  -133,200.00 94.4 

210807                Газрын төлбөр            198,000.00            149,100.00  -48,900.00 75.3 

2109          Бараа үйлчилгээний бусад зардал 37,286,700.00 36,712,800.00 -573,900.00 98.5 

210902          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх       37,286,700.00       36,712,800.00  -573,900.00 98.5 

213       УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 95,803,100.00 330,067,772.81 234,264,672.81 344.5 

2132          Бусад урсгал шилжүүлэг 95,803,100.00 95,798,551.04 -4,548.96 100.0 

213207 
       Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

     93,793,700.00       93,793,651.04  -48.96 100.0 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал         2,009,400.00         2,004,900.00  -4,500.00 99.8 

  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 3,226,873,100.00  2,995,588,878.23 231,284,221.77 92.7 

1310    УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 3,226,873,100.00  2,995,588,878.23 231,284,221.77 92.7 

131001         Улсын төсвөөс санхүүжих 3,226,873,100.00  2,995,588,878.23 231,284,221.77 92.7 

5 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 
эцсийн үлдэгдэл  

00.00 00.00 00.00  

61    БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1 0 100.0 

610001                Төсвийн байгууллага 1 1 0 100.0 

62    АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 41 41 0 100.0 

620001                Удирдах ажилтан 1 1 0 100.0 

620002                Гүйцэтгэх ажилтан 33 33 0 100.0 

620003                Үйлчлэх ажилтан 7 7 0 100.0 
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2.6  Аудит хийгдсэн нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
                                                                                                                                                                      /төгрөгөөр/ 

Э/з-н 
ангилал 

Үзүүлэлт Гүйцэтгэл 

1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    

2 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 579,087,828.00 

21    УРСГАЛ ЗАРДАЛ  579,087,828.00 

210       БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 569,861,715.00 

2103          Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 3,200,000.00 

210304                Байрны түрээс 3,200,000.00 

2104          Хангамж, бараа материалын зардал 47,294,320.00 

210401                Бичиг хэрэг 5,340,000.00 

210402                Тээвэр, шатахуун 4,234,320.00 

210403                Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 350,000.00 

210406                Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 37,370,000.00 

2105          Нормативт зардал 81,882,000.00 

210502                Хоол, хүнс 81,882,000.00 

2107          Томилолт, зочны зардал 28,428,000.00 

210702                Дотоод албан томилолт 28,428,000.00 

2108          Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 409,057,395.00 

210801                Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 409,057,395.00 

213       УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 9,226,113.00 

2133 Олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг 9,226,113.00 

213303 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, төвлөрүүлэх шилжүүлэг 9,226,113.00 

II ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   579,087,828.00  

1311          Нэмэлт санхүүжилтийн орлого   579,087,828.00  

131101       Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, тусламж   557,543,433.00  

131104 
      Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 

    15,512,395.00  

131105       Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого       6,032,000.00  

IV НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (III)=(II)-(I)                       -    

  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл   

  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл    
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3. Аудитын тайлан 

 

3.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.9.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн 
аудитын дүгнэлтийг дарга М.Энх-Амар танд танилцуулж байна.  

 Энэхүү тайланд шалгагдагч этгээдийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод 
хяналтад хийсэн үнэлгээ, аудитын явцад илрүүлсэн алдаа, зөрчил, гаргасан шийдэл, 
анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал бүхий аудитын дүгнэлт түүний үндэслэлийн талаар 
тус тус хураангуйлан толилуулав.  

 Аудитын тайланд шалгагдагч этгээдэд санхүүгийн тайлан гаргах, нэгтгэх, төсөв, 
гүйцэтгэл, үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад анхаарах, батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах талаар өгсөн зөвлөмжүүдийг менежментийн 
захидалд тусгасан болно. 

Аудитыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 02 дугаар сарын 25–ны хооронд 
Үндэсний аудитын газрын ахлах аудитор Д.Цэрэндорж аудитор Л.Мөнхцацрал нар 
хариуцаж хэрэгжүүлэв. 

2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг Үндэсний аудитын 
газарт 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/22 дугаар бүхий албан бичгээр ирүүлсэн. 

3.2. Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүй 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах 
байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:  

• Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын онцлог, тэдгээрийн үзэл бодол, тогтвортой байдал, 
төлөвшил, хөгжил, гэр бүл, хүүхдийн хамгаалалд чиглэсэн хууль тогтоомж, төрийн 
бодлогын хэрэгжилтийг хангах, сурталчлан таниулах, 

• Байгууллагын удирдлагын арга барил, манлайллаар тэргүүлж, төрийн албан хаагчийн 
ёс зүй, байгууллагын соёлыг эрхэмлэн төлөвшүүлэх, хууль эрх зүйн болон мэргэжил 
арга зүйн зөвлөмж, үйл ажиллагаагаар хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийг тогтвортой, шуурхай 
хангах, бүтцийн нэгжүүд, харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
нягтруулж, үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулах, 

• Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг дэмжин хөгжүүлэх, тэдний эрхийг хамгаалахад төр олон 
нийт, иргэний нийгэм, олон улсын болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай түншлэл, 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах, хүүхэд залуучуудын 
оролцоог өргөжүүлэх, 

• Суурь судалгаанд үндэслэн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих, амьдралын 
чанарыг сайжруулах, тэдгээрт сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийг бууруулах, гэр бүл, 
хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэх хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, 

• Залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайллыг дэмжсэн нийгмийн орчныг бүрдүүлэх, соён 
гэгээрүүлэх, нөлөөллийн хүчин зүйлсийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн 
сурталчилгаа, хамтын ажиллагаа, түншлэлийг хангах,  

• Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад зориулсан бүх шатны үйлчилгээний чанар, хүртээмж, 
стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг хэрэгцээнд 
тулгуурлан тодорхойлох уялдаа холбоог бэхжүүлэх, үйлчилгээнд орчин үеийн техник, 
технологийн ололт, инновацийг нэвтрүүлэх,  

• Гэр бүл, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрх хамгааллын асуудлаарх төрийн бодлого, хууль 
тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, хүүхдийн хөгжил, 



Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд 
хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2021/101/СТА-ТШЗ                                                                                                    14 

оролцоог дэмжих, эрсдэл, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн үйлчилгээг 
үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах орон нутгийн нэгж, харьяа 
байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх,  

• Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын талаарх үйл ажиллагааны төсөв 
санхүүгийн ил тод, тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний 
чадавхыг сайжруулах, дүн шинжилгээ, бүртгэл судалгааны мэдээллийн санг баяжуулах, 
технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, 

 

3.3 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО, ДОТООД ХЯНАЛТ 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар санхүүгийн болон төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайлангаа Төсвийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн баталсан 
төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмын дагуу үнэн зөв бэлтгэх 
үүрэгтэй. 

\ 
 

Тус байгууллагын мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.  

 
 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газар 

2020 онд харьяа орон нутаг дахь 12 газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж,  

нийт 23,848.1 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 41 зөвлөмж өгсөн байна.  
 

 

Өгсөн 23,848.1 мянган төгрөгийн 41 зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлж, арга хэмжээ 

авч ажиллаагүй байна. 
 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний газар 2020 оны шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд 
дотоод аудит хийгдээгүй байна. 

 
 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дотоод хяналтын эрсдэлийг 

төлөвлөлтийн үе шатанд бага гэж үнэлсэн бөгөөд гүйцэтгэлийн үе шатанд дахин хянахад 

дотоод хяналт үр нөлөөгүй гэж үзлээ. 

3.4. МАТЕРИАЛЛАГ БАЙДАЛ 

Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 
дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр санхүүгийн үр дүнгийн 
тайлангийн үйл ажиллагааны  зардлыг сонгож, эрсдэлийн түвшнийг “дунд” гэж үнэлэн 
материаллаг байдлын хувь хэмжээг 1 хувиар тогтоов.  

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшнийг  2020 оны  санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлангийн үйл ажиллагааны зардлын   4,029,823.1 мянган төгрөгөөс 1 хувиар буюу 
40,298.2 мянган төгрөгөөр материаллаг байдлыг тооцсоныг гүйцэтгэлийн үе шатанд 
залруулагдсан үйл ажиллагааны зардлын  3,986,987.5 мянган төгрөгийн дүнгээс тооцоход 
материаллаг байдлын түвшнийг 39,869.9 мянган төгрөгөөр тогтоолоо. 

3.5. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
байдлын тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 380,696.7 мянган төгрөгөөр буюу 
18.4 хувиар буурсан байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан авлага, 
урьдчилж гарсан зардал, үндсэн хөрөнгийн  данс байна.  
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Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                       /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Авлага 157,550.6 3,022.2 -154,528.4 

Урьдчилгаа 269,220.0 79,465.0 -189,755.0 

Бараа материал 66,043.1 73,443.0 7,399.9 

Үндсэн хөрөнгө 1,577,140.5 1,552,094.4 -25,046.1 

Нийт хөрөнгө 2,069,954.2 1,708,024.6 -361,929.6 

Өр төлбөр 3,439.5 2,985.0 -454.5 

Засгийн газрын оролцоо /Эздийн өмч/ 2,066,514.7 1,705,039.6 -361,475.1 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө өмчийн дүн 2,069,954.2 1,708,024.6 -361,929.6 
 

Авлага дансны үлдэгдэл 3,022.2 мянган төгрөг болж, 154,528.4 мянган төгрөгөөр 
буурсан нь татаас санхүүжилтийн авлагыг /НҮБ-ын Хүүхдийн сан/ 156,350.6 мянга, төлбөрт 
үйлчилгээний авлагыг 1,200.0  мянган төгрөгөөр оны эхний үлдэгдлийг барагдуулжээ.  

Урьдчилгаа дансны үлдэгдэл 79,465.0 мянган төгрөг болж 189,755.0 мянган төгрөгөөр 
буурсан нь “Ай фан продакшн” ХХК 266,300.0 мянга, “Атибус” ХХК 2,920.0 мянга нийт  
269,220.0 мянган төгрөгийн урьдчилгааг хааж, “ Бид солюшн” ХХК 72,500.0 мянга,  “Амин 
хүүхэд” ХХК 6,965.0 мянга нийт 79,465.0 мянган төгрөгийн урьдчилгаа төлбөрийг нэмж 
бүртгэгдсэн байна.  

Бараа материалын дансны үлдэгдэл 73,443.0 мянган төгрөг болж 7,399.9  мянган 
төгрөгөөр өссөн нь бусад хангамжийн материал 6,578.0 мянган, түлш, шатах тослох 
материал 3,641.8 мянган, бичиг хэргийн материал 1,031.1 мянган төгрөгөөр тус тус 
нэмэгдэж, аж ахуйн материал 3.269.5 мянган, хүнсний материал 581.5 мянган төгрөгөөр тус 
тус  буурсан байна.  

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 3,139,593.2 мянган төгрөг болж 242,178.3 мянган 
төгрөгөөр буурсан нь 380,091.4 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө нэмэгдэж, 622,269.7 
мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө хасагджээ.  

Үндсэн хөрөнгийн данс нь хөрөнгө оруулалтаар 128,447.2 мянган, Олон Улсын 
байгууллагын санхүүжилтээр хандиваар 4,792.3 мянган, өмнөх оны аудитын зөвлөмжийн 
дагуу бүртгэснээр 116,862.5 мянган, хөрөнгийн ангилал өөрчилснөөр 111,259.4 мянган, 
дахин үнэлгээгээр 18,730.0 мянган төгрөгөөр хөрөнгө тус тус нэмэгдсэн байна.  

Үндсэн хөрөнгө хөрөнгийн ангилал өөрчилснөөр 111,259.4 мянган, Төрийн өмчийн 
бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны А-1/1261 дүгээр тогтоолоор Хүүхэд хамгааллын 
хариу үйлчилгээний түр хамгаалах байранд 107,956.9 мянган, Хүүхдийн тусламжийн 108 
утасны үйлчилгээний төвд 65,686.9 мянган, 2020 оны 04 дүгээр тогтоолоор Сонгинохайрхан 
дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст 35,540.0 мянган төгрөгийн 
хөрөнгийг тус тус үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 
газрын 2019 оны А-2/2484 тогтоолоор 131,836.8 мянган, 2018 оны  А-4/2362 тогтоолоор 
18,887.9 мянган, тушаал шийдвэргүйгээр 12,681.8 мянган төгрөгийн хөрөнгө акталсан, 
дахин үнэлгээний бууралтаар 138,420.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө тус тус хасагдсан байна.  

Өр төлбөр дансны үлдэгдэл 2,985.0 мянган төгрөг болж 454.5 мянган төгрөгөөр 
буурсан нь байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 3,439.5 мянган төгрөг төлөгдөж, оны 
эцэст “Амин хүүхэд” ХХК-д өгөх 2,985.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн байна.  

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл   1,686,309.6 мянган төгрөг болж  308,205.1 
мянган төгрөгөөр буурсан нь хуримтлагдсан үр дүнгээс шалтгаалжээ.  

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар нийт орлого өмнөх оноос 3,314,273.4 мянган 

төгрөгөөр буюу 47.0 хувиар буурсан байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс урсгал үйл 

ажиллагааны санхүүжилт 3,230,609.2 мянган төгрөгөөр буурсан нь  Хөдөлмөр, нийгмийн 
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хамгааллын сайдын 2019 оны А/81 дугаар тушаалыг үндэслэн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн газрын А/58 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн газарт олгох 2,000,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт хасагдсан болон 2020 

төсвийн тодотголоор 1,324,149.1 мянган төгрөг бууруулсантай холбоотой байна. 

Нийт зардал өмнөх оноос 2,480,463.5 мянган төгрөгөөр буюу  38.4 хувиар буурсан 

байна. Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт олгох санхүүжилт 

хасагдаж, төсвийн тодотголоор 1,324,149.1 мянган төгрөг бууруулсан нь шалтгаалжээ.  

3.6. ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ  

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д заасны дагуу төсвийг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх, тайлагнахад эрх бүхий байгууллага, төсвийн захирагч нь энэ хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1-д заасан төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгож, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.  

Төсвийн төлөвлөлт 

 Тус байгууллагын 2020 оны төсвийн төсөлд зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр болон  

нийт зарлагыг 16,675,699.1 мянган төгрөгөөр тооцон төлөвлөж, дээд шатны төсвийн 

захирагчид хүргүүлсэн байна.   

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 12,124,676.7 мянган төгрөгөөр 

бууруулж 4,551,022.4 мянган төгрөгөөр баталсан байна.  

Тус байгууллага нь гэр бүл, хүүхэд, залуучууд гэсэн нийгмийн бүлгүүдэд зориулсан 

хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлдэг ба нийгмийн бүлгүүдээр зардал батлуулахаар 

Сангийн яаманд төсвийн төлөвлөлтийн санал хүргүүлдэг боловч зөвхөн хүүхэд хамгааллын 

зардал батлагдсан байна. 

 Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн үйл ажиллагааны зардлын задаргаа                 /мянган төгрөг/ 

№ Зардлын ангилал 
2020 оны төсвийн 

төслийн санал 

2020 онд 

батлагдсан 

2020 оны төсвийн 

тодотголоор 

1 Гэр бүлийн хөгжил, хамгаалал 5,411,121.7   

2 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал 8,044,763.7 3,500,000.0 2,222,836.9 

3 Залуучуудын хөгжил, хамгаалал 1,565,000.5   

Нийт дүн 15,020,885.9 3,500,000.0 2,222,836.9 
  

Төсвийн гүйцэтгэл  

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 3 хөтөлбөрийн 45 арга хэмжээг 
санхүүжүүлэхээр 3,500,000.0 мянган төгрөгийн төсөв баталж, улсын төсвөөс 
санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 3,226,873.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн 
болон туслах үйл ажиллагааны орлого 4,185.0 мянган төгрөг, нийт 3,231,058.1 мянган 
төгрөгийн орлого бүрдүүлж, урсгал үйл ажиллагаанд 2,996,788.9 мянган төгрөгийг зарцуулж 
234,269.2 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 2,996,788.9 мянган төгрөг буюу 92.7 хувьтай байгаа 
нь бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 220,017.2 мянган, байр 
ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 8,958.4 мянган, бараа үйлчилгээний бусад зардал 
573.9 мянган, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 362.8 мянган, цалин хөлс 
болон нэмэгдэл урамшуулал 167.3 мянган, бусад урсгал шилжүүлэг 4.5 мянган, нийт 
230,084.1 мянган төгрөгөөр дутуу зарцуулсан байна. 

Коронавирус “Ковид-19” цар тахлын дэгдэлт тархалт нэмэгдсэнээр улсын хэмжээнд онцгой 
нөхцөл байдал бий болж бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 
220,017.2 мянган төгрөгөөр дутуу зарцуулагджээ. Тухайлбал:  
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• Хүүхдийн ордон, зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрийг дэмжиж, хүүхдийн нийгмийн 
амьдралд оролцох, хөгжих эрхийг дэмжих үйл ажиллагаа, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 
ажилладаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар хүүхэд хамгааллын 
хариу үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний 
төлөвлөгөөт ажлууд дутуу хэрэгжсэнээр 275,527.8 мянган төгрөгийг зарцуулаагүй, 

• Хохирогчийг түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн хүний нөөцийг 
чадавхжуулж, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх замаар хүүхэд хамгааллын хариу 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  ажлын хүрээнд халдвар хамгааллын 
хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлэх, тасралтгүй ханган ажиллаж батлагдсан төсвөөс 64,300.0 
мянган төгрөгөөр илүү зарцуулсан байна. 

Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, түүний хэтрэлт, хэмнэлтийг орлого, зардлын зүйл тус 
бүрээр харуулсан мэдээллийг энэ тайлангийн 2.5-д харуулав.  

Нэмэлт санхүүжилт 

Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2-т нэмэлт төсөв, түүнтэй холбогдсон 
үйл ажиллагаа нь төсвийн нэгэн адил санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг байна гэж заасны дагуу байгууллага нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 
гаргах үүрэгтэй. 

 

НҮБ-ын хүүхдийн сангаас 353,966.7 мянган, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс 5,050.0 

мянган, нэмэлт санхүүжилтийн /НҮБ-ын хүүхдийн сан/ урьд оны зарцуулагдаагүй үлдэгдэл 

155,191.1 мянган,  дээд шатны төсвийн захирагчаас 15,512.4 мянган, үндсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 6,032.0 мянган, нийт 535,752.2 мянган 

төгрөгийн орлогыг бүрдүүлжээ.  
 

Үүнээс бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөрт 365,721.8 мянган, 

нормативт зардалд  81,882.0 мянган, хангамж, бараа материалын зардалд 47,294.3 мянган, 

томилолт зочны зардалд 28,428.0 мянган, байр ашиглалттай холбоотой зардалд 3,200.0 

мянган, нийт 526,526.1 мянган төгрөгийг зарцуулж, үлдэгдэл 9,226.1 мянган төгрөгийг улсын 

төсөвт төвлөрүүлжээ. 
 

3.7. ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох журам”-ын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор www.shilendans.gov.mn  
цахим хуудсанд мэдээллийг оруулсан байх үүрэгтэй. 
 

Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 442 мэдээллээс 414 мэдээллийг хугацаанд нь,  
27 мэдээллийг хугацаа хоцроож, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг шилэн 
дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй байна. 
 

3.8. ӨМНӨХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 119,500.0 мянган төгрөгийн 
зөрчлийг арилгах 1 албан шаардлагыг биелүүлсэн, 393,864.6 мянган төгрөгийн 6 
зөвлөмжийн хэрэгжилт 95.5 хувьтай байна.   
 

Хүснэгт 3  Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн төлбөрийн акт, албан 

шаардлагын хэрэгжилт       

    /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Өмнөх оны илрүүлэлт Биелэлт Биелэгдээгүй Биелэлтийн 

хувь Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн 

Албан шаардлага 1 119,500.0 1 119,500.0   100.0 

Зөвлөмж 6 393,864.6 5 376,312.6 1 17,552.0 95.5 

Нийт дүн 7 513,364.6 6 495,812.6 1 17,552.0 96.6 
 



Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд 
хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2021/101/СТА-ТШЗ                                                                                                    18 

3.9. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ 

Аудитаар нийт 372,958.4 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 236,736.8 
мянган төгрөгийн алдааг залруулж, 17,552.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 акт тогтоож, 
85,181.8 мянган төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүлж, 33,487.8 мянган төгрөгийн 
алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 6 зөвлөмж өглөө.  

Залруулсан алдаа 

Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын 
алдаатай дараах залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, баталгаажуулав. Үүнд: 

 
1. Үндсэн хөрөнгө дансанд анхны өртгөө бүрэн нөхсөн 89 нэр төрлийн 138,420.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө бүртгэлтэй байна. Тухайлбал 48 нэр төрлийн 108,310.2 мянган 
төгрөгийн машин, тоног төхөөрөмж, 17 нэр төрлийн 25,013.2 мянган төгрөгийн тавилга, 
аж ахуйн эд хогшил, 24 нэр төрлийн 3,172.5 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, 1,135.0 
мянган төгрөгийн санхүүгийн программ байсныг хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийж 18,730.0 
мянган төгрөгөөр  бүртгэн залруулав. 

 
2. НҮБ-ын хүүхдийн сангийн 43,335.6 мянган төгрөгийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийн 

буцаалтыг, санхүүгийн үр дүнгийн тайланд бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж зардлаар хүлээн зөвшөөрч тайлагнасныг санхүүгийн үр 
дүнгийн тайланд Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, 
тусламжийн орлогын дүн болон бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардлын дүнг 43,335.6 мянган төгрөгөөр бууруулж, 
залруулав. 

 
3. Үндсэн хөрөнгийг зөв ангилж бүртгэсэн эсэхийг нягтлан шалгахад 28,390.9 мянган 

төгрөгийн анхны өртөгтэй, 22,824.0 мянган төгрөгийн үлдэх өртөгтэй машин, тоног 
төхөөрөмж,  7,860.3 мянган төгрөгийн анхны өртөгтэй, 1,605.0 мянган төгрөгийн үлдэх 
өртөгтэй тавилга, аж ахуйн эд хогшлыг бусад үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэснийг 
залруулав.  

 
Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 
 

Залруулагдаагүй алдаа, зөрчлөөс 17,552.0  мянган төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт 
тогтоож, 85,181.8 мянган төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүллээ. Үүнд: 

1. Ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан нь Шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон хоёр ажилтанд 
ажлаас чөлөөлөгдсөн хугацааны нийт 17,552.0 мянган төгрөгийн цалинг төсвөөс нөхөн 
олгосон боловч буруутай шийдвэр гаргасан албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлэх арга 
хэмжээ авах тухай зөвлөмжийг  хэрэгжүүлээгүй нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 
дугаар зүйл-д "Захиргааны байгууллага хохирлоо барагдуулах" 103.1-д " иргэн хуулийн 
этгээдийн барагдуулсны улмаас өөрт учирсан хохирлыг захиргааны байгууллага 
Иргэний хуулийн 498.5-д заасны дагуу гэм буруутай албан тушаалтнаар буцааж 
төлүүлнэ", 103.2-т " Энэ хуулийн 103.1-д заасан гэм буруутай албан тушаалтнаар 
хохирлыг төлүүлэх үүргийг тухай захиргааны байгууллагын дээд шатны байгууллагын 
дотоод аудитын нэгж хариуцна" гэж тус тус заасныг хэрэгжүүлж, ажиллаагүй байна.   
 
Шийдвэрлэсэн нь: Төлбөрийн акт тогтоохоор шийдвэрлэсэн.  
 

2. Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвийн 3 дахь шатны шинэчлэлийг 

гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний 102/2020 дугаартай гэрээг 145,000.0 мянган төгрөгөөр 

"Бид солюшн" ХХК-тай байгуулан 72,500.0 мянган төгрөгийн урьдчилгаа шилжүүлсэн 

байна. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд ажлын даалгавар, тайлан гаргах хуваарийг баталж, 

хавсаргаагүй. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 

программын шинэчлэлийг дуусгаж, өгөхөөр заасан ба техникийн болон бодлогын 

шаардлага  хангагдаагүй учир хүлээн аваагүй нь Сангийн сайдын 2012 оны 194 дүгээр 
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тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг 

баримт бичиг", Зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд заасан хугацааг баримтлаагүй байна. 
 

      Шийдвэрлэсэн нь:  Албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 
 
3. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын шийдвэргүй 12,681.8 мянган төгрөгийн 

үндсэн хөрөнгө акталсан нь Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2019 оны 
271 дугаар тогтоол "Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, 
данснаас хасах шилжүүлэх журам" -ын 8.1-д "Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээд нь эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, акталж данснаас хасах тухай 
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын шийдвэрийг өмч хамгаалах Байнгын 
зөвлөлийн хяналтын дор хэрэгжүүлнэ", 8.2-т "Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээд нь шийдвэрийн биелэлтийг уг шийдвэрт заасан хугацаанд холбогдох материалын 
хамт Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт тайлагнана" гэсэн заалттай  тус тус 
нийцэхгүй байна. 
 

     Шийдвэрлэсэн нь:  Албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

3.   Шилэн дансны цахим хуудсанд байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт, 
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний 
нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг, тухайн байгууллагын хууль 
тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний 
хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, цалингийн 
зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн 
гүйлгээ, байгууллагын батлагдсан төсөв, хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл, нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг хугацаа 
хоцроож мэдээлсэн, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулаагүй нь 
Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.2, 6,4.4, 6.4.9-т заасантай 
нийцэхгүй, Үнэн зөв байх батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.  

      Шийдвэрлэсэн нь:  Албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн 33,487.8 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчилд 5 зөвлөмж өгч, 
менежментийн захидалд тусгав.  

3.10. БАЛАНСЫН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ БОЛОН ДАРААГИЙН АУДИТААР АВЧ ҮЗЭХ АНХААРАЛ 

ТАТАХУЙЦ БУСАД ЧУХАЛ АСУУДЛУУД 

Дээд шатны төсөв захирагч төсвийн хуваарийг зөв хийдэггүйгээс Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газрын бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний 
хураамж, төлбөр зардлаас Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв, Хүүхэд 
хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах байр, Дүүргийн хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв, 
орон нутаг дахь хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтсүүдэд болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийг сэргээн засах хөгжлийн төвд нийт 624,368.1 мянган төгрөг шилжүүлж,  зарцуулсан 
байна. 

2020 онд нийгмийн бүлэгт зориулсан сургалтын модуль бэлтгэх, боловсруулсан арга 
зүйн гарын авлага, нөхцөл байдлыг тодорхойлох судалгаа, нөлөөллийн арга хэмжээний 
зэрэг бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний файлын нэгдсэн сан бүрдүүлэх, ажил 
үйлчилгээний үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа нь анхаарал татахуйц байгаа 
тул дараагийн аудитаар авч үзэх нь зүйтэй гэж үзлээ. 
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4. Менежментийн захидал 

Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлоор 
нь эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 

1.      Шатахуун зардал данстай холбоотой асуудал 

1.1.  Илрүүлэлт:  

        1.  Шатахуун, тос тослох материалын зарлагын гүйлгээний анхан шатны баримт 
бүрдэл хангалтгүй байна. Тухайлбал 6,184.2 мянган төгрөгийн шатахууны баримтыг 
тайланд хавсаргаагүй,  задгай хадгалсан, 3,329.6 мянган төгрөгийн зарлагын анхан шатны 
баримт бүрдэл хангагдаагүй байна.  

         2.  Автомашинуудын бензин зарцуулалт, ашиглалтад тавих хяналт сул.  Сар бүрийн 
жолоочийн тооцооны хуудасны  ирсэн явсан цагийн бүртгэл байхгүй, шатахууны 
зарцуулалтад нягтлан бодогчийн зүгээс хяналт тавьж, тооцоог бодоогүй,  зарим 
автомашины жолоочийн тооцооны хуудас  2020 оны хагас жилээс хойш  хөтлөгдөөгүй байна.    

Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1-д "Анхан шатны 
баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах 
үндэслэл болно", 13.7-д "Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, 
санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно" гэсэн заалттай тус тус нийцэхгүй байна. 

1.2.  Эрсдэл:  

Шатахууны зардалд бүртгэлээр тавих хяналт алдагдах, анхан шатны баримтгүй, бүрдэл 
дутуу баримтаар ажил гүйлгээг бүртгэсэн байх; 

1.3. Өгсөн зөвлөмж:  
Жолоочийн тооцооны хуудсыг хөтөлж, шатахуун зарцуулалтын тооцоог бодож байх; 
 
1.4.  Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, ажиллана. 

2.     Бараа материалын данстай холбоотой асуудал 

2.1.  Илрүүлэлт:  

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрх хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэн нийлүүлж, 
зарцуулсан 18,960.0 мянган төгрөгийн сургалтын материал, хэрэгслийг бараа материалын 
дансаар дамжуулалгүй зардалд шууд бүртгэж тайлагнасан байна. Энэ нь Сангийн сайдын 
2006 оны 388 дугаар тушаалаар баталсан Журам батлах тухай /Төсөвт байгууллагад 
мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/-ын  Бараа материалын бүртгэл 4.21-д 
"Бараа  материалыг /хангамжийн зүйлийг/ худалдан авсан үед: Дт. Хангамжийн материал, 
Кт. Мөнгөн хөрөнгө /Дансны өглөг/,   (г). Бараа материалыг ажил үйлчилгээнд ашиглахаар 
тавьж олгохдоо: Дт. Зардал /Зардлын зүйлээр/, Кт. Хангамжийн материалын холбогдох дэд 
данс" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна. 
 
2.2.  Эрсдэл:     
Бараа материалд бүртгэлээр тавих хяналт алдагдах 
 
2.3.  Өгсөн зөвлөмж:  

Хүлээн авсан бараа материалыг дансанд бүртгэж, хэвших  

 
2.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 

Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, ажиллана. 

3.  Зардлын  данстай холбоотой асуудал 

3.1.  Илрүүлэлт: 

Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрөөр орон нутагт 
томилолтоор ажиллахдаа байгууллагын албан ажлын автомашиныг ашиглалгүй, 
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автомашин түрээсэлж 2,750.0 мянган төгрөгийн үргүй зардал гаргасан Төсвийн тухай 
хуулийн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5-д "батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 
зарцуулах" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна. 

3.2.  Эрсдэл:  
Зардалд бүртгэлээр тавих хяналт алдагдах, үргүй зардал гарах 
 

3.3. Өгсөн зөвлөмж:  

Томилолтоор ажиллахдаа байгууллагын автомашиныг ашиглах 
 
3.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, ажиллана. 
 

4     Зардлын данстай холбоотой асуудал 

4.1.   Илрүүлэлт: 
 Хувь хүнээр гүйцэтгүүлсэн ажлын үйлчилгээний хөлснөөс 525.0 мянган төгрөгийн татвар 
суутгаагүй, 1,739.0 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл суутгаагүй нь Нийгмийн 
даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2-т “Нийгмийн даатгалд дор дурдсан ажилтан 
албан журмаар даатгуулна: 1/өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус, 
шашны болон бусад байгууллага, иргэнтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ болон Иргэний 
хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасан гэрээний дагуу ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, 
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн”, Татварын тухай хуулийн  8 дугаар зүйлийн 8.1-т “Албан 
татвар төлөгчийн татварын жилд олсон дараах орлогод албан татвар ногдуулна" 8.1.1-т 
“цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр 
эрхлэлтийн орлого” гэсэн заалт болон  Сангийн сайдын 2018 оны  301 дүгээр “Зардлын 
хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” тушаалын холбогдох заалттай нийцэхгүй байна. 
 
4.2   Эрсдэл:      
Хувь хүний орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүйгээс үүсэх 
торгууль, алданги төлөх 

4.3   Өгсөн зөвлөмж:  

 Хувь хүний орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд төлөх 

4.4   Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 

Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, ажиллана. 
 

5   Санхүүгийн тайлантай холбоотой асуудал 

5.1.   Илрүүлэлт:   

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 
зохион байгуулалтын бүтцийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 4 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн А/90 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт-д "харьяа 
байгууллагуудаар Сургалт, судалгаа мэдээллийн төв, Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, 
түр хамгаалах, байр, Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" цогцолбор, Хүүхдийн тусламжийн 
108 утасны үйлчилгээний төв, "Өнөр бүл" хүүхдийн төв, салбар байгууллагаар аймгийн 
/21/ ,нийслэл, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, хэлтэс" гэж баталсан 
байна. Харьяа  байгууллагуудын төсөв төсвийн шууд захирагч бүрээр батлагдаж, 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан шууд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яаманд нэгтгэгдэн тайлагнаж байгаа нь агентлагийн үүрэг хариуцлагыг алдагдуулж байна.  
Мөн Сургалт, судалгаа мэдээллийн төв 2020 онд 102,567.5 мянган төгрөгийн төсөв 
батлагдсан ба 80,691.6 мянган төгрөгийн  цалин хөлс нь тус газраас олгогдсон бөгөөд 
санхүүгийн тайлан гаргадаггүй харьяа байгууллага байна. 

Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2-т "Шинээр 
байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн эхний тайлангийн жил нь улсын 
бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхэлж, тухайн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар 
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болно", 18 дугаар зүйлийн 18.1-д "Нягтлан бодох бүртгэлийг удирдан зохион байгуулах 
үүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага хүлээнэ",     Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдын 2020 оны 4 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/90 дугаар тушаалын 
хоёрдугаар хавсралт-д  "харьяа байгууллагуудаар Сургалт, судалгаа мэдээллийн төв, 
Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах, байр, Олон улсын хүүхдийн 
"Найрамдал" цогцолбор, Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв, "Өнөр бүл" 
хүүхдийн төв, салбар байгууллагаар аймгийн /21/ ,нийслэл, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, хэлтэс" гэсэн заалтуудтай нийцэхгүй байна.  

5.2  Эрсдэл:    
Агентлагийн үүрэг хариуцлагыг алдагдуулах, санхүүгийн тайлан гаргахгүй байх 

 

5.3  Өгсөн зөвлөмж: 

Харьяа байгууллагуудын төсвийг тус газрын төсөвт батлуулан, санхүүгийн тайлан, төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэх  

5.4   Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 

         Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, ажиллана. 
 

 

Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2021 оны 6 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. 

Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан холбогдох ажилтнуудад талархал 
илэрхийлье. 
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5. Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн жагсаалт  

 

      

 

 

 

  
  

 

  
    

 
     

№ Алдаа, зөрчлийн товч утга 
Мөнгөн 

дүн 

Аудитын 
байгуул-
лагаас 

гаргасан 
шийдэл 

Алдаа, зөрчилтэй асуудал гаргасан 
албан тушаалтны 

Албан тушаал Овог нэр 

  1 2 3 4 5 

1 

Ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан нь Шүүхийн 
шийдвэрээр тогтоогдсон хоёр ажилтанд ажлаас 
чөлөөлөгдсөн хугацааны нийт 17,552.0 мянган 
төгрөгийн цалинг төсвөөс нөхөн олгосон боловч 
буруутай шийдвэр гаргасан албан тушаалтнаар 
нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авах тухай зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлээгүй 

17,552.0 
Төлбөрийн 
акт 

Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

2 

Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний 
төвийн 3 дахь шатны шинэчлэлийг гүйцэтгэх зөвлөх 
үйлчилгээний 102/2020 дугаартай гэрээг 145,000.0 
мянган төгрөгөөр "Бид солюшн" ХХК-тай байгуулан 
72,500.0 мянган төгрөгийн урьдчилгаа шилжүүлсэн 
байна. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд заасан 
хугацааг баримтлаагүй байна. 

72,500.0 
Албан 
шаардлага 

Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

3 
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 
шийдвэргүй үндсэн хөрөнгө акталсан.  

12,681.8 
Албан 
шаардлага 

Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

4 

Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу тайлант 
хугацаанд оруулбал зохих 442 мэдээллээс 27 
мэдээллийг хугацаа хоцроож, нэг мэдээллийг 
шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй, 

- 
 

Албан 
шаардлага 

Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

5 

 Шатахуун, тос тослох материалын зарлагын 
гүйлгээний анхан шатны баримт бүрдэл хангалтгүй, 
автомашинуудын бензин зарцуулалт, ашиглалтад 
тавих хяналт сул.  Сар бүрийн жолоочийн тооцооны 
хуудасны  ирсэн явсан цагийн бүртгэл байхгүй, 
шатахууны зарцуулалтад нягтлан бодогчийн зүгээс 
хяналт тавьж, тооцоог бодоогүй,  зарим 
автомашины жолоочийн тооцооны хуудас  2020 
оны хагас жилээс хойш  хөтлөгдөөгүй 

9,513.8 Зөвлөмж 
Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

6 

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрх 
хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэн нийлүүлж, 
зарцуулсан сургалтын материал, хэрэгслийг бараа 
материалын дансаар дамжуулалгүй зардалд шууд 
бүртгэж тайлагнасан байна. 

18,960.0 Зөвлөмж 
Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

7 

Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрөөр орон нутагт 
томилолтоор ажиллахдаа байгууллагын албан 
ажлын автомашиныг ашиглалгүй, автомашин 
түрээсэлж  үргүй зардал гаргасан. 

2,750.0 Зөвлөмж 
Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

8 
 Хувь хүнээр гүйцэтгүүлсэн ажлын үйлчилгээний 
хөлснөөс татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл 
суутгаагүй 

2,264.0 Зөвлөмж 
Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

9 

Харьяа  байгууллагуудын төсөв төсвийн шууд 
захирагч бүрээр батлагдаж, санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан шууд Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яаманд нэгтгэгдэн тайлагнаж 
байгаа нь агентлагийн үүрэг хариуцлагыг 
алдагдуулж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайдын 2020 оны А/90 дугаар тушаалын хэрэгжилт 
хангалтгүй байна. 

- Зөвлөмж 
Дарга  
Ахлах нягтлан 
бодогч 

М.Энх-Амар 
Б.Наранцацрал 

ДҮН 136,221.6       

 

Шалгагдсан байгууллагын нэр: 

2020 он Огноо: 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 

Аудитын нэр: Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит 

Аудитын код: САГ-2021/101/СТА-ТШЗ Мянган төгрөг 












