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“БУЯНТ ХОТХОН” ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН ҮЙЛ  

АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН  ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  

АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2015-04-30 

Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 234 тоот захирамжаар батлагдсан “Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ хийх журам”, 2014 оны а/267 тоот захирамжаар батлагдсан 

“Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт байгууллага, сумдын төсвийн 

байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”, Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний тасгийн 2015 ажлын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн “Буянт 

хотхон” ОНӨААТҮГазрын дотоод үйл ажиллагаа, хөтөлбөр төлөвлөгөө, бодлого 

шийдвэрийн хэрэгжилтэнд байгууллагын хяналт шинжилгээг 04 сарын 13 - 17-ны 

өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

 

 Хяналт шинжилгээний ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний тасаг тусгай удирдамж төлөвлөгөөний дагуу хийж 

гүйцэтгэлээ.  

 

 Ажлын хэсгээс 

1. Бүтэц зохион байгуулалт, дотоод ажил   

2. Үндсэн үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал  

гэсэн үндсэн 2 бүлэг үзүүлэлтийн хүрээнд Засгийн газар, аймаг орон нутгийн 

удирдлага, байгууллагын даргаас баталсан шийдвэр, Монгол улсын MNS5633-2013 

стандартын хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийлээ. 

 Хяналт шинжилгээний ажлыг хийхээр байгууллагын удирдлагад төлөвлөгөө 

удирдамж,  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тоотыг хүргүүлсэн 

хэдий ч байгууллагынхаа албан хэрэг баримт бичгийг НХХэлтсээр дамжуулан 

ирүүлсэн, байгууллагын захирал уг ажил албан тушаалаас гарах өргөдлөө өгсөн 

гэсэн шалтгаанаар  хяналт шинжилгээний ажилд оролцоогүй болно.   

 

Иймээс бид бүхэн хяналт шинжилгээний мэдээлэл цуглуулах ажлыг хийхдээ 

НХХэлтсээр дамжин ирсэн 2014 оны байгууллагын санхүүгийн баримт, байгууллагын 

дотоод журам, захирлын тушаал зэрэг баримт бичигтэй танилцсанаас гадна  “Буянт 

хотхон” хүүхдийн зуслангаас аймгийн ИТХТ-ийн хуралд хэлэлцүүлсэн 2009, 2014 оны 

тайлангууд, аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 27 дугаар тогтоол, түүний мөрөөр авч  

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тус байгууллагын 2014 оны төсөв санхүүгийн тайланд 

хийсэн аудитын дүгнэлт зэргийг авч судалсаны зэрэгцээ, ХГБХХэлтэс, УБХэлтэс, 

Өмчийн алба, Архивын тасаг, аймгийн ЗДТГазрын НХХэлтэс зэрэг байгууллагаас 

тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар тодруулга мэдээлэл авч, эд 

хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалтын байдалтай газар дээр нь үзэж 

танилцсан болно.  
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НЭГ: БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДОТООД  АЖИЛ  

 

1.1.Байгууллагын үүсэл хөгжлийн тойм  

Өмнөговь аймгийн Буянт хотхон хүүхдийн зуслан нь 1957 онд анх 

байгуулагдсан түүхтэй. 2003 оноос Төрийн өмчийн хорооны 2003 оны 303 дугаар 

тогтоолын хүрээнд  менежментийн хувьчлалд орсон хэдий ч, төсөв  санхүүгийн 

хүндрэлээс шалтгаалан  үйл ажиллагаа нь бүрэн зогсох байдалд хүрсэн байна. 

Энэхүү байдалд дүгнэлт хийж, аймгийн ИТХТ-ийн  2006 оны 05 сарын 17-ны өдрийн 

38 дугаар тогтоолоор  байгууллагын чиг үүргийг  орон нутгийн өмчит аж ахуйн 

тооцоот үйлдвэрийн газар  байхаар зохицуулж, үйл ажиллагааг нь дахин сэргээжээ.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь 

хэсэгт “Өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн үндсэн дээр өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар 

ажиллаж бие даан иргэний гүйлгээнд ордог хуулийн этгээдийг аж ахуйн тооцоотой 

үйлдвэрийн газар гэнэ” гэсний дагуу тус байгууллага  2006 оны 07 сараас улсын 

бүртгэлийн 1114001027 тоот гэрчилгээтэйгээр ОНӨААТҮГазар болон  үйл 

ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ.  

 

1.2. Бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа  

Тус байгууллага нь 2007 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, 

үйл ажиллагаа нь улирлын чанартай явагддаг. Нэг ээлжиндээ 120-240 хүүхэд хүлээн 

авах хүчин чадалтай, хүүхэд амрах зуны байр 6, өвлийн байр 1, клуб, зуны театр, 

захиргаа аж ахуй хоолны заал,  эмнэлэг, халуун усны барилгуудтай  

Зуслангийн захирлын 2014 оны 06 сарын 02-ны өдрийн 02 дугаар тушаалаар 

байгууллагын нягтлан бодогчоор Б.Мэндбаярыг, мөн 2014 оны 06 сарын 13-ны 

өдрийн 02 дугаар тушаалаар Дэлдэн овогтой Наранбаярыг аж ахуйн няраваар, 

Баатар овогтой Баярчимэгийг ахлах тогоочоор, Доржсүрэн овогтой Нямсүрэнг туслах 

тогоочоор, Сандуйжав овогтой Солонгыг бэлтгэгчээр, Батбуян овогтой Уянгыг 

зөөгчөөр, Батжаргал овогтой Сувд-эрдэнийг угаагчаар, Шуумай овогтой Шинэхүүг 

жолоочоор тус тус томилжээ. /Тушаалуудын дугаар давхардсан./  

2014 оны байдлаар захиргаа аж ахуйн хэсэг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажилласан байна. Үүнээс гадна бүлгийн ахлах багш, бүлгийн удирдагч зэрэг нэг 

ээлжинд 7-8 багш ажилласан мэдээлэл байна. Бүлгийн удирдагч нартай  ямар нэгэн 

гэрээ байгуулаагүй, санхүүгийн баримтаас  бүлгийн удирдагч, ахлах удирдагч нарт 

цалин урамшуулал тавьсан материал байхгүй тул тогтсон тоо гаргаж хэлэх 

боломжгүй байлаа. Бүлгийн ахлах багшаар ХГБХХ-ийн мэргэжилтэн Б.Батболд, 

бүлгийн удирдагч нараар аймгийн Засаг даргын орон нутгийн тэтгэлгээр их дээд 

сургуульд суралцаж байгаа оюутнууд, ХГБХХэлтсийн мэргэжилтнүүдийг 

ажиллуулсан байна.  
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Орон нутгийн тэтгэлгээр суралцаж байгаа оюутнуудыг бүлгийн удирдагч 

багшаар сонгож ажиллуулсан нь нэг талдаа хөрөнгө мөнгө хэмнэсэн сайн талтай 

хэдий ч  ээлж бүрт бүлгийн багш нар солигдож байсан нь сургалт хүмүүжлийн үйл 

ажиллагааг явуулахад бүлгийн удирдагч нар өөрсдөө орчин нөхцөлдөө дасахад их 

хугацаа орж байсан талаар ахлах удирдагчаар ажиллаж байсан ХГБХХэлтсийн 

мэргэжилтнээс авсан мэдээлэлд дурьдагдаж байлаа.  

Байгууллагын дүрэмд орон тооны бус удирдах зөвлөлтэй байхаар заасан 

бөгөөд зөвлөлийн дарга нь аймгийн ЗДТГазрын дарга, орлогч дарга нь “Буянтхотхон” 

зуслангийн захирал, нарийн бичгийн дарга нь ХТТөвийн дарга байх бөгөөд гишүүдэд 

НБЗХэлтсийн дарга, СЭЗБЗХ-ийн дарга, орлого өмч хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 

зуслангийн ерөнхий менежер,  хүүхдийн хөгжлийн төвийн менежер  нарын 

бүрэлдэхүүнтэй байна гэжээ. Цаашид удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах шаардлагатай болсон байна. 

 

1.3. Дотоод бичиг баримтын хөтлөлт  

Байгууллагын дүрэм  

Аймгийн ИТХТ-ийн  2006 оны 05 сарын 17-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолоор  

байгууллагын чиг үүргийг  орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар  

байхаар зохицуулж,  үйл ажиллагааны дүрмийг боловсруулан гаргасан байна. Уг 

дүрэм тус байгууллагын өдөр тутам мөрдөж ажиллах хамгийн гол баримт бичиг нь 

боловч захирал Д. Түвшинцэцгээс утсаар авсан тодруулгад: Манай байгууллагад 

дүрэм гэж юм байхгүй, надад тийм юм өгөөгүй. Дотоод журам л байгаа гэснээс 

харахад Х.Батдэлгэрээс Д.Түвшинцэцэгт ажил хүлээлцүүлэхэд байгууллагын 

дүрмийг хүлээлцүүлж өгөөгүй байдалтай байна. Иймээс өнгөрсөн хугацаанд тус 

байгууллага өөрийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан эсэх нь тодорхойгүй 

юм.  

Тус дүрмийн нэг хувийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж гэрчилгээ авахаар Улсын 

бүртгэлийн байгууллагад  хүргүүлсэн нь архивт хадгалагдаж байснаас хуулбар 

хийлгүүлэн авч хяналт шинжилгээ хийхэд ашиглалаа.   

Үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө  

ОНӨААТҮГазар нь жил бүр үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө  хийж аймгийн 

Засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлэхээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулиар хуульчилсан хэдий ч тус байгууллага ААТҮГазар болсон цагаасаа эхлэн 

үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө хийж байгаагүй  байдалтай байна.  

Байгууллагын дотоод журам  

Байгууллагын дотоод журмыг  захирлын 2014 оны 05 сарын 28-ны өдрийн 01 

тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан гэх хэдий ч эх тушаал нь хяналт шинжилгээ 

хийлгэхээр ирүүлсэн материалд ирээгүй болно.  
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Хөдөлмөрийн гэрээ  

Байгууллагын захирлаас 2014 онд нягтлан бодогч Б.Мэндбаяр, ахлах тогооч 

Б.Баярчимэг, туслах тогооч Д.Нямсүрэн, бэлтгэгч С. Солонго, зөөгч Б. Уянга, угаагч 

Б. Сувд-эрдэнэ нартай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байдалтай байна. Аж ахуйн 

нярав Д.Наранбаяр, жолооч Ш. Шинэхүү нартай  хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан 

баримт байхгүй байлаа.  

Мөн дээрхи хөдөлмөрийн гэрээнээс гадна байгууллагын 2014 оны санхүүгийн 

баримтанд хавсаргасан хөдөлмөрийн гэрээнүүд нь энэхүү хөдөлмөрийн гэрээнээс 

өөр нөхцөл тохирч байгуулсан, үндсэн эхээс хуулбарласан хэдий ч баталгаажаагүй 

гэрээ байлаа.  Мөн зуслангийн захирал Д. Түвшинцэцэг нь өөрийн эгч Дэлдэнгийн 

Наранбаярыг няраваар, Дэлдэнгийн Түвшинтогтохыг  аж ахуйн ажилтнаар томилон 

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажилласан зөрчил байна.  

Байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хянаж үзэхэд хөдөлмөрийн гэрээний стандарт 

загвар маягтыг зөв ашигласан байгаа хэдий ч хөдөлмөрлөх нөхцөл, 2 талын хүлээх 

үүрэг хариуцлага зэргийг бүрэн тохироогүй байгаагаас гадна, зарим албан хаагчийн 

цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын хэмжээг тохироогүй, зарим албан хаагчидтай 

тохиролцсон хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ нь Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа 

цалингийн шатлал зэрэглэл болон захирлын тушаалаар тогтоосон цалингийн 

хэмжээнээс зөрөөтэй  байна.  

Мөн хөдөлмөрийн гэрээний 2 тал харилцан тохиролцож батлагаажуулалт 

хийсэн байдал эргэлзээтэй / нэг хүн бичсэн байж болох/ байгаагаас гадна гэрээгээр 

албан хаагчдын НДШ-ийг  байгууллага хуулийн дагуу төлнө гэж хэлэлцсэн хэдий ч 

баталгаажуулалтын хэсэгт НДШ-ийг албан хаагч өөрөө төлнө гэх мэтээр хууль 

журмаас зөрөөтэй нөхцөл байдлыг тохирсон  хүчин төгөлдөр  гэж үзэх боломжгүй 

гэрээ  болсон байна.  

Түүнчлэн байгууллагын захирлын тушаалаар 2014 онд захиргаа аж ахуйн 

хэлтэст ажилласан 9 албан хаагчийн захирлын тушаалаар тогтоосон цалингийн 

хэмжээ, хөдөлмөрийн гэрээгээр тохирсон цалингийн хэмжээ, цалингийн цэс, 

шилжүүлгээр олгосон цалин 3 хоорондоо зөрүүтэй байна.  Эдгээрийг хүснэгтээр 

харуулбал:  

№ 
Албан  

хаагчдын нэрс  

Тушаалаар 

олгохоор  

тохирсон 

цалингийн 

хэмжээ  

Хөдөлмөрийн 

гэрээгээр 

тохирсон 

цалингийн хэмжээ  

Цалингийн цэс 

 

Шилжүүлсэн 

баримтаар 

1 Д. Түвшинцэцэг      350000  

2 Б.Баярчимэг  250000 800000 180000  

3 Д.Нямсүрэн 250000 600000 180000  

4 С.Солонго 250000 500000 180000  

5 Б.Уянга 250000 тохироогүй  180000  
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6 Б.Сувд-эрдэнэ  250000 тохироогүй  180000  

7 Ш. Шинэхүү  250000 тохироогүй  180000  

8 Д. Наранбаяр  250000 тохироогүй  180000  

9 Б.Мэндбаяр  600000 0 180000  

 

Үүнээс гадна захирлын тушаалаар томилогдоогүй боловч 10 хоногийн 

хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Дэлдэн овогтой Түвшинтогтох, Батаа 

овогтой Баасанхүү, Даваадорж овогтой Төрбат, Батбуян овогтой Жигмэд нарын 4 

хүнд тус бүр 180 000 төгрөгийн олголт хийсэн байна. Энэхүү цалингийн хүснэгт дээр 

байгууллагын нягтлан бодогч гарын үсэг зураагүй байлаа.  

2014 оны санхүүгийн тайланд байгаа материалуудаас үзэхэд ажилчдын 

цалинг 1 удаа тавьсан баримт байна.  

Бүлгийн ахлах багш, бүлгийн удирдагчаар ажилласан  багш нартай хөлсөөр 

ажиллах гэрээ байгуулсан, тэдэнд  цалин урамшил олгосон  талаар баримт 

хяналтанд ирүүлсэн материалд байгаагүй болно.  

 

ХОЁР: ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ  

2.1. Тус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж 2007 оноос хойш аймаг орон 

нутгаас олгосон дэмжлэг, хийсэн ажил  

2007-2014 онд аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас  127,8 сая  орон нутгийн 

төсвөөс 298,8 сая, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  сангаас 8.0 сая,   Таван толгой  ХК-

аас  5.0 сая төгрөг  нийт  439,6 сая төгрөгийн дэмжлэг авч ажилласан байна.  

Эдгээр дэмжлэгийг оноор ялгаж үзвэл:  2007 онд – 100.0 сая,   2011 онд  -2,6 

сая,  2013 онд- 25.0 сая ,  2014 онд – 312,0  сая   төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг   

авч ажилласан  байна.  

Мөн аймгийн  Засаг даргын  нөөцөөс  2970.0 сая төгрөгийн  үнэтэй хөгжим,  

720.0   төгрөгийн  зөөврийн компьютер шийдэж өгсөн байгаа бөгөөд 2013 онд   

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  сангаас 6.0 сая,   Таван толгой  ХК-аас  5.0 сая төгрөг  

шийдвэрлүүлсэн  байна.   

№  2007 онд  авсан дэмжлэгийн зарцуулалт      Мөнгөн 

дүн / сая₮/ 

1  Барилга  байгууламжийн  их засварт  гал зуух, соёлын  төв, өвлийн байр , 

зуны 6 байр зассан    /  тендер шалгаруулалтаар/  

74 379 .8 

2  Цахилгаан  станц авах, цахилгаан  дамжуулах шугам, цахилгааны байрыг  

засах / тендер шалгаруулалтаар /  

9 800. 0 

3 1-р хоолны  цахилгаан  тогоо, махны цахилгаан  машин, том хөргөгч, аяга 

таваг ариутгагч, зөөх  тэргэнцэр зэрэг  тоног төхөөрөмж худалдан авахад  

2 473 .8 



 

  

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН, 

ДҮГНЭЛТ,  САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ  
8 

 

“БУЯНТ ХОТХОН” ОНӨААТҮГ  

4  Гал тогтоонд:  аяга  таваг ,стакан, халбага сэрээ зүйлийг авахад /160-200 

ш/ 

1 162 .8 

5  Орны  бүтээлэг, цагаан хэрэглэл,зөөлөн  эдлэл/160ш/ тюль , ширээний  

бүтээлэг 

1.025. 1 

6  Биеийн тамирын  техник хэрэгсэлд  751.7 

7  Теннисийн  ширээ, дефузер, өсгөгч, микрофон 501.0 

8  Ажилчдын цалин  3 943. 9 

9  Зуны театр, халуун ус, талхан цех, эмнэлгийн  байр,  гэрүүдийн урсгал 

засварт 

4 949.7 

10  Бусад зүйлс, суудрэвч, самбар бичиг хэрэгсэл, хөгжлийн хөтөлбөрт  

хэрэглэгдэх  зүйлс  зэрэгт  

186.0 

11  Төсөв зохиолгох, сургалт  семинарт  оролцох, оффисын  байрны  түрээс, 

зар  сурталчилгаа  зэрэгт  

826. 2 

Дүн   100.0 сая  

 2011 онд  авсан дэмжлэгийн зарцуулалт    

1  Дизель мотор  шинэчлэх зардалд  2,6 сая 

Дүн   2,6 сая 

2013 онд  авсан дэмжлэгийн зарцуулалт  

1 Зуслангийн  засварын  зардалд  9,0 сая 

2 Вакум  сургалт  зохион байгуулахад  5,0 сая  

3 Зуслангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээнд /ХЭДСангаас/ 6,0 сая  

4 Таван толгой ХК-аас  5,0 сая 

Дүн   25,0 сая  

2014 онд  авсан дэмжлэгийн зарцуулалт  

1  Зөөлөн эдлэл  худалдан  авахад /Захирамжаар 7,8 сая төгрөг гарсан хэдий 

ч зуслангийн дансанд 6,0 сая төгрөгөөр шилжиж орсон/ 120 ш хөнжил,120 м 

бөс даавуу, 120 ш монгол цагаан эсгий гудас авсан 

7,8 сая  

2 Зуслангийн   үйл  ажиллагааны  бэлтгэл ажилд /юунд зарцуулсан нь 

тодорхойгүй/ 

2,8 сая 

3 Зуслангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээнд /ХХэлтсээс/ 11 хүнийг ажиллуулж, 

тэдгээрийн цалинд олгосон/ 

2,0 сая  

4 Зуслангийн  удирдах  ажилтаны зардалд -211,0 мянган  төгрөг  

Бүлгийн ахлах  удирдагч-211,0 мянган  төгрөг  

Бүлгийн удирдагч  211,0 мянган төгрөг  зарцуулсан гэж тайланд тусгасан 

байна.  

633,0 мянга  

5  Хүүхдийн амралтын 2 /канад/ барилга баригдсан 298,800 сая   

Дүн   312,033 сая 

Нийт дүн 439,6 сая 

         

2014 онд  а/320 захирамжаар  7,8 сая төгрөг захирамжаар  шийдүүлсэн  

боловч  тухайн   байгууллагын  дансны  хуулганд   6,0 сая төгрөг  орлого орсон  

байна.  1,8 сая төгрөг дутуу  орсон байна.  

Тухайн байгууллагын  2014 оны санхүүгийн депозит дансны дэлгэрэнгүй 

хуулгатай танилцахад байгууллагын дансанд орсон орлогыг тухай бүр зуслангийн 

захирал Д. Түвшинцэцэг бэлнээр авч зарцуулсан байдалтай байна. Нярав, нягтлан 

бодогчоор томилсон хүмүүсээ ажиллуулаагүй, оролцуулаагүй ажиллаж ирсэн байна.  
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Ямар нэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ байгуулж ажиллаагүй, 

дансаар болон  нэхэмжлэл хэлбэрээр бараа бүтээгдэхүүний үнэ шилжүүлдэггүй, 

хүүхдийн хоол хүнсний материалыг тогтсон нэг цэгээс авдаггүйгээс аль таарсан 

дэлгүүрээсээ авдаг байдал санхүүгийн баримтад хавсаргасан материалаас 

ажиглагдаж байна.  

 

2.2. Тус байгууллагын үйл ажиллагаанд дээд байгууллагаас тавьсан хяналт, 

авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

“Буянт хотхон” хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааны тайланг аймгийн 

ИТХТэргүүлэгчдийн хурлаар 2009, 2014 онуудад 2 удаа авч хэлэлцсэн байна.  

Аймгийн ИТХТ-ийн 2009 оны 05 сарын 28-ны хурлаас “Буянт хотхон” хүүхдийн 

зуслангийн үйл ажиллагааны тайланг авч хэлэлцээд  Засаг даргын зөвлөлийн 

хурлаар үр дүнгийн гэрээгээ дүгнүүлж,  тодорхой санал гарсны дараагаар хурлаар 

дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн байна.  

Энэ нь 2007 оны 05 сарын 29-нд зуслангийн захирал Х.Батдэлгэр, аймгийн 

Засаг дарга түүнийг төлөөлөн  НБХэлтэстэй  2 жилийн хугацаатай удирдлагын  гэрээ 

байгуулж ажилласан бөгөөд уг гэрээг дүгнэх хугацаа нь 2009 оны 05 сарын 29-нд 

байсан боловч аймгийн ИТХТ-ийн дээрхи шийдвэрийн дагуу тухайн гэрээг дүгнэсэн 

эсэх, мөн дахин гэрээ байгуулсан эсэх талаар мэдээлэл олдоогүй болно.  

АИТХТ-ийн 2014 оны 03 сарын 27-ны өдрийн хурлаар тус байгууллагын 2013 

оны тайланг хэлэлцээд 27 дугаар тогтоол гарган “Буянт хотхон” хүүхдийн  зуслангийн  

бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, барилга байгууламжийн өнөөгийн байдалд 

үнэлэлт дүгнэлт өгч, судалгаа  тооцоо хийж, цаашид  үйл ажиллагааг  нь  тогтвортой  

явуулах  талаар  аймгийн  Засаг  даргын  зөвлөлийн  хурлаар  асуудал боловсруулж, 

аймгийн ИТХТ-ийн 2014 оны 04 дүгээр сарын хуралд танилцуулах”-ыг аймгийн Засаг 

даргад үүрэг болгосон байна.  

2014 оны 05 сард хуралдсан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд ХГБХХ-

ийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг “Буянт хотхон” хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа, 

барилга байгууламжийн өнөөгийн байдлын судалгаа тооцооны танилцуулга” сэдвээр 

асуудал оруулж танилцуулсанаар “ирэх оны төсөвт  барилгын асуудлыг оруулах”-

аар шийдвэрлэсэн байна.  

Мөн аймгийн ИТХТ-ийн 2014 оны 05 сарын 08-ны өдрийн хуралд НХХ-ийн 

дарга Н.Жамъяанхорол танилцуулга хийж “Зөвлөлийн хурлаар зуслангийн үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулах асуудлыг хэлэлцэн МХГазраас хотхоны зарим барилгыг 

буулгах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтийг үндэслэн зарим барилгыг засварлахаар 

300,0 сая төгрөгийн хөрөнгө шийдвэрлэснийг шинээр байшин бариулахаар болж 

тендер зарлаад байгаа” гэсэн мэдээллийг хүргэсэн байна.  
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Аймгийн ИТХТ-ийн 2014 оны 27 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг НХХэлтсээс 

гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд “Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, 

Буянт хотхон хүүхдийн зусланд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэлээ гээд:  

1.Монголын зуслангуудын холбооны “Зуслангийн удирдах ажилтан, бүлгийн 

багш нарын” сургалтанд 3 багшийг хамруулж, мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлсэн.  

2.Зуслангийн үйл ажиллагааг эхлэх болсонтой холбогдуулан шаардлагатай 

засвар, үйлчилгээ ахуйн хэрэглэлийн шинэчлэлд 11,200,000 төгрөгийн дэмжлэг 

үзүүлж тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн. 

3.Аймгийн соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын эзэмшилд байсан Уаз 

фургон автомашиныг “Буянт хотхон” ОНӨААТҮГ-н мэдэлд шилжүүлсэн. 

4. ОНТ-ийн 300 сая төгрөгний хөрөнгөөр  хүүхдийн зуны амралтын байр 

шинээр барихаар шийдвэрлэн тендерийг зарласан. Цаашид жил бүрийн төсөвт 

зуслангийн барилгыг үе шаттайгаар шинээр барих төсвийг шийдвэрлэж ажилласан 

гэсэн байна. 

  

2.3. Байгууллагын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд Аудитын 

байгууллагаас өгсөн дүгнэлт 

Тус байгууллагын 2012, 2013 оны тайланд аудитын байгууллагаас дүгнэлт 

хийхээс татгалзсан байна.  

2015  онд тус байгууллага нь “Их монгол хөлөг аудит” ХХК-аар  2014 оны 

санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэжээ.  Аудитын байгууллагаас  өгсөн дүгнэлттэй 

танилцахад  

2014 онд өөрийн үйл ажиллагаанаас 47,5 сая төгрөгийн орлого олж, урсгал 

зардалд 71,0 сая төгрөгийг зарцуулан нийт 23,5 сая төгрөгийн алдагдалтай 

ажилласан гэж дүгнэгдсэн байна.  

Мөн аудитаар дараах зөрчил илэрснийг дурьдсан байна.  

1. Мөн байгууллагын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нь нягтлан няравын 

үүргийг давхар хариуцан гүйцэтгэдэг. Энэхүү байдлаас шалтгаалан мөнгөн 

хөрөнгөд тавих дотоодын хяналт алдагдсан  

 

2. Мөнгөн кассын журнал хөтөлдөггүй, харилцахаас мөнгийг бэлнээр авч 

зарцуулдаг зэрэг эрсдэл байгааг  тогтоосон байна.  

Энэ нь Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн 

байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 20,1,2 дахь заалтыг зөрчсөн үйлдлүүд болсон байна.  
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2.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны ашиг алдагдал, өр авлагын 

байдал /Тайлангуудаас түүвэрлэв/ 

Байгууллагын үйл ажиллагааны ашиг алдагдал, өр авлагын байдлыг тус 

байгууллагаас аймгийн ИТХТ-ийн хуралд танилцуулсан тайлангаас түүвэрлэн 

судалгаа хийсэн болно.  

2007 онд 11,0 сая төгрөгийн орлого олж, 14,0 сая төгрөг зарцуулж,  2950,0 

мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.  

2008 онд 13,4 сая төгрөгийн орлого олж, 1455,5 мянган төгрөгийн алдагдалтай 

ажилласан 

2013 онд 41,0 сая төгрөгийн орлого оруулж,  48,5 сая төгрөгийн зарлага гаргаж 

7,5 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан 

2014 оны аудитын дүгнэлтээр үйл ажиллагаанаас 47,5 сая төгрөгийн орлого 

олж, урсгал зардалд 71,0 сая төгрөгийг зарцуулан нийт 23,5 сая төгрөгийн 

алдагдалтай ажилласан гэж дүгнэгдсэн байна.  

 

2.5. Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсээс “Буянт хотхон” хүүхдийн 

зуслангийн үйл ажиллагааны талаар өгсөн тодруулга мэдээлэл 

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга: Манай байгууллага хүүхдийн 

зуслангийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж явуулахад 2013-2014 онуудад маш их хичээж 

ажилласан. Аймгийн НХХ-тэй хамтран зуслангийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 

талаар АИТХТ, аймгийн Засаг даргад асуудал тавьж олон асуудлыг шийдвэрлэхэд 

манай байгууллагын хүч дэмжлэг оролцоо багагүй байсан. Мөн байгууллагынхаа 

албан хаагчдыг сургалт явуулах арга хэмжээнд нь ээлж ээлжээр оруулж, 

мэргэжилтэн Б.Батболдыг бүлгийн ахлах удирдагчаар ажиллуулж, ээлжүүдийн 

амрах хүүхдүүдийн хамралтыг нэмэгдүүлэх, бүртгэх, хүргэж өгөх, буцааж авах бүхий 

л хариуцлагатай ажлыг манай байгууллага санаачлан зохион байгуулж дангаараа 

хариуцаж ажиллаж байсан. Гэсэн хэдий ч зуслангийн захиргаанаас бидэнтэй 

хамтарч ажиллах, байгууллагын үйл ажиллагаагаа цаашид хэвийн явуулах, ахиц 

өөрчлөлт гаргах, сайжруулах чиглэлээр шинэлэг, бүтээлч санаачилгагүй, арвич 

хямгач бус, сэтгэл зүтгэл гаргаагүй хангалтгүй түвшинд ажилласан юм. Хүүхдийн эрх 

хамгаалал осол аюулгүйн талаас бусад байгууллагуудтай гэрээ байгуулж 

ажиллаагүй, хүүхдийн хоолны материалыг авах талаар тогтсон дэлгүүрүүдтэй гэрээ 

байгуулж ажиллаагүй. Насанд хүрэгчдийг авч амрааж байдаг хэдий ч тэдгээрийн 

бүртгэл хөтөлгөө хийдэггүй, зардал мөнгө нь санхүүгийн тайланд тусгагдсан үгүйг би 

мэдэхгүй. Мөн хүнсний дэлгүүрүүдэд болон зарим зусланд ажилласан хүмүүст 

цалингийн өртэй тэд нар нь манай байгууллагаас ирж нэхдэг. Ер нь цаашид зарим 

аймгийн жишгээр зуслангийн үйл ажиллагааг ХГБХХ-т шилжүүлж өгч болох юм. Энэ 

талаар Засаг даргын зөвлөлд саналаа тавьж байсан. Одоогийн захирал 

Түвшинцэцэг нь ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлт өргөдлөө өгсөн гэж надад хэлсэн. 
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Цаашид удирдан зохион байгуулах чадвартай, хүүхдийн төлөө гэсэн хандлага  

төлөвшил сайтай хүн ажиллуулах саналтай байна гэсэн мэдээллийг өгсөн болно.  

ХГБХХэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батболд: “Манай ХГБХХ-ийн ажилтнууд 

зуслангийн үйл ажиллагааг дэмжиж оролцохдоо цалин авдаггүй. Миний хувьд 

өнгөрсөн онд 150,0 төгрөгийн урамшуулал авсан. Нэг ээлжинд 7-8 бүлгийн багш 

ажилладаг. 2013 онд цалин, урамшуулал олгогдоогүй асуудал гарч байгаагүй. 2014 

онд хөрөнгө мөнгө нь хүрэхгүй байснаас ганц нэг хүний цалинг тавиагүй асуудал 

гарсан байх. Би энэ талаар сайн мэдэхгүй. Бүлгийн удирдагчаар ажилласан хүнд 

өдрийн 10000 төгрөгөөр тооцож 70 000 төгрөг өгдөг юм шиг байна лээ. Өнгөрсөн жил 

бүлгийн удирдагч нараар орон нутгийн тэтгэлгээр суралцаж байгаа оюутнуудыг авч 

ажиллуулсан ч тэд нар 7 хоног ажиллаад солигдож байсан нь хүүхдийг сургахаасаа 

наана өөрсдөө орчиндоо, үйл ажиллагаандаа дасахад их хугацаа орж байсан. 

Цаашид бүх ээлжинд ядаж 2-3 ээлжинд анхнаасаа авсан хүнийг үргэлжлүүлэн 

ажиллуулах нь дээр байх. Хуучин байруудыг буулгаад шинэ байр барихаар 

шийдвэрлэсний дагуу 2 байр буулгасан. Гэтэл хамгийн гайгүй байсан урд талын 

байрнаас нь эхэлж буулгасан” гэсэн мэдээллийг өгсөн.   

 

2.6. Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд 

аймгийн Өмчийн албанаас өгсөн тодруулга мэдээлэл 

“Буянтхотхон” хүүхдийн зуслангийн үндсэн хөрөнгийн талаар тодруулга 

мэдээлэлдээ  

1. Барилга байгууламжийн талаар: 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 25 нэр 

төрлийн 459 898 800 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй, 102 097 061 төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй, 357 801 739 төгрөгийн үлдэх өртөгтэй барилга байна. 

2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдсан нэг бүр нь 149.400.000 

төгрөгийн 2 ширхэг зуны бүлгийн барилгаас бусад барилга нь 1950-1980 оны хуучин 

барилгууд юм.  Тус байгууллагаас зуны бүлгийн 4 барилгыг актлуулах саналыг 

Өмчийн албанд ирүүлсэн байгаа ба АИТХТ-ийн 2015 оны 04-р сарын 23-ний өдрийн 

хуралд оруулахаар танилцуулга бэлтгээд байна. Уг барилгуудыг буулгаад орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгөөр газар дээр нь бүлгийн шинэ барилгуудыг барихаар 

болсон. 

 

2. Нийтийн эзэмшлийн талаар: 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 5 нэр 

төрлийн 9.306.000 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй, 4 505 073 төгрөгийн хуримтлагдсан 

элэгдэлтэй, 4.800.927 төгрөгийн үлдэх өртөгтэй нийтийн эзэмшил бүртгэлтэй байна. 

2007 оноос хойш 7.230.000 төгрөгийн 0,4 кВт-ын шугамыг бүртгэлдээ тусгасан байна.  

 

3. Машин тоног төхөөрөмжийн талаар: 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 

28 нэр төрлийн 21 456 703 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй, 15.849.563 төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй, 5.607.140 үлдэх өртөгтэй тоног төхөөрөмж байна. 2014 
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онд өөрийн орлогоос 1.550.000 төгрөгийн үнэтэй насос авсан бөгөөд АЗДТГ-аас 2011 

онд ашиглалтанд орсон 834.103 төгрөгийн үнэтэй 1 ширхэг компьютер шилжүүлэн 

авсан. 5 нэр төрлийн 629.600 төгрөгийн хөрөнгөөс бусад хөрөнгө нь 2007-2014 оны 

хооронд бий болсон хөрөнгө юм. Элэгдлээрээ өртөгөө нөхсөн 8.783.600 төгрөгийн 

хөрөнгө байна.  

 

4. Тээврийн хэрэгслийн талаар: 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 2009 онд 

ашиглалтанд орсон 220.000 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй, элэгдлээрээ өртөгөө 

нөхсөн УАЗ-469 чиргүүл, 2014 онд БТСГ-аас шилжүүлэн авсан 15.300.000 төгрөгийн 

бүртгэлийн үнэтэй, элэгдлээрээ өртөгөө нөхсөн УАЗ-22069 78-54 ӨМА автомашин 

бүртгэлтэй байна. 

  

5. Тавилга эд хогшлын талаар: 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 93 нэр 

төрлийн 20.807.800 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй, 6 111 559.2 төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй, 14.696.240.8 төгрөгийн үлдэх өртөгтэй хөрөнгө байна. 

2014 онд аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 5.400.000 төгрөгийн хөнжил, 

2.400.000 төгрөгийн гудас, өөрийн орлогоос 60.500 төгрөгийн тамга авсан байна.  

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар “Буянтхотхон” хүүхдийн зуслангийн нийт 

эргэлтийн бус /үндсэн хөрөнгө/ хөрөнгө нь элэгдэл хассан дүнгээр 382.906.046.8 

төгрөг болсон байна.  

АИТХТ-ээр шийдвэрлүүлсэн хөрөнгө /2007-2014 он/ :  

1. АИТХТ-ийн 2010 оны 140 дүгээр тогтоолоор “Тавантолгой” ХК-аас 4.200.000 

төгрөгийн үнэтэй 60кВт-ын дизель моторыг шилжүүлэн авсан.  

2. АИТХТ-ийн 2011 оны 37 дугаар тогтоолоор 43 нэр төрлийн 282 ширхэг 

2.872.400 төгрөгийн хөрөнгө актлан данснаас хассан.  

3. АИТХТ-ийн 2012 оны 81 дүгээр тогтоолоор 3.500.000 төгрөгийн үнэтэй 20-84 

ӨМА автомашиныг, 3.093.000 төгрөгийн үнэтэй 00-90 ӨМА автомашиныг тус 

тус дуудлага худалдаагаар худалдаж, данснаас хассан.  

4. АИТХТ-ийн 2014 оны 76 дугаар тогтоолоор 15.300.000 төгрөгийн бүртгэлийн 

үнэтэй УАЗ-22069 78-54 ӨМА автомашиныг аймгийн Биеийн тамир спортын 

газраас шилжүүлэн авч бүртгэсэн.  

5. АИТХТ-ийн 110 дугаар тогтоолоор АЗДТГ-аас 2011 онд ашиглалтанд орсон 

834.103 төгрөгийн үнэтэй 1 ширхэг компьютерийг  шилжүүлэн авч бүртгэсэн.  

6. АИТХТ-ийн 2014 оны 125 дугаар тогтоолоор 13.790.400 төгрөгийн бүртгэлийн 

үнэтэй зуны амралтын барилга, 10.140.000 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй зуны 

театрын барилгыг тус тус актлан данснаас хассан бөгөөд газар дээр нь орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдсан 2 ширхэг зуны бүлгийн барилгыг 

бүртгэлдээ тусгасан.  

Орон нутгийн өмч хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалтын талаар тухайн 

байгууллагад гарч буй дутагдалууд: 

1. Хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт хангалтгүй:   
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Улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдгаас шалтгаалан зуны улирлаас бусад 

үед хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт хараа хяналт  мууддаг, барилгуудын хаалга 

цонх эвдэрдэг, шувуу зэрэг амьтан орж хөрөнгийг чанар байдлыг муутгадаг, агуулах 

эмх цэгцгүй, гэр болон хурааж тавьсан хөрөнгөд оготно зурам, цагаан эрвээхий 

үүрлэж, хөгцөрч мөөгөнцөртсөн, хөрөнгийн засвар үйлчилгээ, арчлалт муу, шинээр 

бий болсон хөрөнгийн хадгалалт муу, хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх тал дээр 

анхаарч ажиллах шаардлагатай.  

2. Тайлан мэдээ хоцроодог:  

Тогтсон нягтлан бодогч авч ажиллуулдаггүйгээс сүүлийн жилүүдэд хагас бүтэн 

жилийн тайланг хугацаанд нь гаргаж ирүүлээгүй, удаа дараалан хоцроож тушаасан, 

хариутай албан бичиг, судалгаа зэргийг гаргаж өгдөггүй, олон дахин шаардуулдаг, 

2014 оны жилийн эцсийн өмчийн тайланг дарга нь өөрөө гаргаж тушаасан зэрэг 

зөрчлүүд давтагдсаар байгаа.   

3. Эд хөрөнгийн бүртгэлээ шинэчлэх ажил хийгддэггүй.   

Тавилга, эд хогшил данс дээр бүртгэлтэй үлдэх өртөггүй 1960-1990 оны хооронд 

бий болсон хөрөнгүүдийг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай. Ихэнх нь хуучирч муудан 

эвдэрч, ашиглалтаас гарсан боловч холөогдох байгууллагад асуудлаа тавьж 

шийдвэрлэх талаар санаачилгагүй ажиллаж ирсэн.    

4. Удирдлагын хариуцлага санаачилга дутагдалтай: 

АИТХТ-ийн 2014 оны 125 дугаар тогтоолоор 13 790 400 төгрөгийн бүртгэлийн 

үнэтэй зуны амралтын барилга, 10 140 000 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй зуны 

театрын барилгыг актлан данснаас хасч, гарсан материалыг эргэлтийн хөрөнгөд 

бүртгэн, тайланг 2014 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор ирүүлэх тухай тогтоол болон 

албан тоотыг хүргүүлсэн боловч, ямар нэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн талаар 

одоо хүртэл хариу ирүүлээгүй, 2014 оны жилийн эцсийн тайланд эргэлтийн хөрөнгө 

дансанд огт бүртгээгүй байна. Энэ талаар шалгуулахаар Өмчийн албанаас аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд албан бичиг 

хүргүүлсэн байна.  

 

2.7. “Буянт хотхон” ОНӨААТҮГ-ын өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт 

хамгаалалтын байдалтай газар дээр нь үзэж танилцсан байдал  

2015 оны 04 сарын 23-ны өдөр аймгийн ЗДТГазрын ХШҮТасгийн дарга 

мэргэжилтнүүд, ХГБХХэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй баг зуслангийн өмч 

хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын байдалтай газар дээр нь очиж танилцаад ирлээ.  

Тус зуслан нь хүүхэд амрах зуны байр 6, өвлийн байр 1, клуб, зуны театр 

/акталсан гэх мэдээлэлтэй/, захиргаа аж ахуй хоолны заал,  эмнэлэг, халуун усны 

барилгуудтай. Мөн талхны байр, аж ахуйн склад, ажилчдын сууц зэрэг 

ашиглагддаггүй барилгуудтай.  



 

  

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН, 

ДҮГНЭЛТ,  САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ  
15 

 

“БУЯНТ ХОТХОН” ОНӨААТҮГ  

Хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт нэн хангалтгүй, байгууллагын орчимд 

харуул манаач байхгүй, зөвхөн  2,3 км –т байрлах малчин өрхөд захиад үлдээдэг 

байдалтай байна. Мөн зуслангийн улирлын үйл ажиллагааг дууссаны дараагаар эд 

хөрөнгөө эмхлэн цэгцлэх, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, угааж арчиж 

битүүмжлэх, орчноо цэвэрлэх, хог хаягдалаа ялгах, шуух ажил огт хийгдээгүй, 

агуулах эмх цэгцгүй, бүх байрууд хог новш ихтэй, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал 

алдагдах, муудах нөхцөл бүрдсэн, шинээр дэмжлэгээр олгогдсон хөнжил гудас 

хадгалалт хамгаалалт хангалтгүй,  хорхой шавьж, оготноос хамгаалах ариутгал  арга 

хэмжээ аваагүй, гал тогоо эд хөрөнгө хадгалагдаж буй газруудад огтоно үүрэлсэн 

байдалтай, байр барилгуудын түлхүүр цоожны хамгаалалт, бүртгэл хангалтгүйгээс 

ямар түлхүүр, аль цоожинд тараахаа олохгүй байх, гажаад онгойхгүй байх зэрэг 

дутагдал нилээдгүй байна. 

Мөн  хуучны байруудын дээврээс бороо цасны ус гоождогоос шалтгаалан хөгц 

үүссэн, байрнуудын хаалга цонх эвдэрхий байдалтай байна. Цаашид үе шаттайгаар 

бүх байруудыг шинээр барих засварлан тохижуулах, зарим шаардлаггүй /талхны 

байр, ажилчдын орон сууц, склад зэрэг/  барилгуудыг актанд гаргаж устгах 

шаардлагатай болсон байна. 

 

2.8. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 

Зусланд амарсан хүүхдүүдээс авсан санал асуулга  

Аймгийн “Буянт хотхон зуслан”-гийн үйл ажиллагааны чанар үйлчилгээг 

амрагчдаас   хэрхэн үнэлж байгаад хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх зорилготой 

асуулгыг зусланд  амарсан 98 амрагч хүүхдийг хамруулан 7 асуулгатай  санал 

асуулга авсан болно.    

1. Асуулгад нийт 98 хүүхэд оролцсоноос    

- 41 хүүхэд буюу 41,8  хувь нь  1 удаа   

- 29 хүүхэд буюу 29,6  хувь нь  2 удаа   

- 28 хүүхэд буюу 28,6  хувь нь  3  ба түүнээс дээш удаа амарсан байна.      

 

2. “Зуслангийн сургалт, бүлгийн зохион байгуулалт, хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг 

зөв боловсон өнгөрүүлэх  соёл олон түмний ажилд ямар үнэлгээ өгөх вэ?” 

гэсэн асуулгад нийт 98 хүүхэд оролцсоноос 

-  31 хүүхэд буюу 31,6 хувь нь –маш сайн  

- 40 хүүхэд буюу 40,8 хувь нь сайн 

- 20 хүүхэд буюу 20,4 хувь нь Дунд зэрэг 

- 5 хүүхэд буюу 5,1 хувь нь Хангалтгүй 

- 2 хүүхэд буюу 2,0 хувь нь Маш муу гэж үнэлжээ. Эндээс харахад нийт 

асуулгад оролцсон хүүхдүүдийн 72,4 хувь нь  маш сайн буюу сайн байна 

гэж үнэлсэн нь харагдаж байна.  
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3. Зуслангийн  хоол цайны амт чанар, хүрэлцээ хангамжийн байдалд ямар 

үнэлгээ өгөх вэ? Гэсэн   асуулгад   нийт  98 хүүхэд  оролцсоноос  

 15 хүүхэд буюу 15,3 хувь нь –Маш сайн  

- 30 хүүхэд буюу 30,6 хувь нь Сайн 

- 29 хүүхэд буюу 29,4 хувь нь Дунд зэрэг 

- 19 хүүхэд буюу 19,4 хувь нь Хангалтгүй 

- 5 хүүхэд буюу 5,2 хувь нь Маш муу гэж үнэлжээ. Эндээс харахад нийт 

асуулгад оролцсон хүүхдүүдийн 54,0 хувь нь буюу олонхи нь дундаас доош 

хангалтгүй гэж  үнэлсэн байна.  

 

4. Зуслангийн багш  ажилчдын хүүхэдтэй ажиллах арга барилд ямар үнэлгээ 

өгөх вэ? гэсэн асуулгад  нийт 98 хүүхэд  оролцсоноос 

- 44 хүүхэд буюу 44,9 хувь нь –маш сайн  

- 34 хүүхэд буюу 34,7 хувь нь сайн 

- 13 хүүхэд буюу 13,3 хувь нь Дунд зэрэг 

- 6 хүүхэд буюу 6,1 хувь нь Хангалтгүй 

- 1 хүүхэд буюу 1,0 хувь нь Маш муу гэж үнэлжээ. Эндээс харахад нийт 

асуулгад оролцсон хүүхдүүдийн 79,6 хувь нь  маш сайн буюу сайн байна 

гэж үнэлсэн нь харагдаж байна.  

 

5. Орчны тохижилт, хүүхэд амрах ая тухтай орчин нөхцлийг ямар гэж бодож 

байна вэ?гэсэн асуулгад нйит  98 хүүхэд  оролцсоноос   

- 15 хүүхэд буюу 15,3 хувь нь –маш сайн  

- 31 хүүхэд буюу 31,6 хувь нь сайн 

- 35 хүүхэд буюу 35,7 хувь нь Дунд зэрэг 

- 16 хүүхэд буюу 16,3 хувь нь Хангалтгүй 

- 1 хүүхэд буюу 1,0 хувь нь Маш муу гэж үнэлжээ.  

Эндээс харахад нийт асуулгад оролцсон хүүхдүүдийн 52 хувь нь буюу олонхи нь 

дундаас доош хангалтгүй гэж  үнэлсэн нь харагдаж байна.  

6. Зуслангийн удирдлагын үйл ажиллагаанд ямар үнэлгээ өгөх вэ? гэсэн 

асуулгад 98 хүүхэд оролцсоноос    

- 25 хүүхэд буюу 25,5 хувь нь –Маш сайн  

- 50 хүүхэд буюу 50  хувь нь Сайн 

- 12 хүүхэд буюу 12,2 хувь нь Дунд зэрэг 

- 10 хүүхэд буюу 10,2 хувь нь Хангалтгүй 

- 1 хүүхэд буюу 1,0 хувь нь Маш муу гэж үнэлжээ.  

Эндээс харахад нийт асуулгад оролцсон хүүхдүүдийн 75,5 хувь нь  маш сайн 

буюу сайн байна гэж үнэлсэн нь харагдаж байна. Энэхүү асуулгад хүүхдүүд 

хариулахдаа бүлгийн удирдагч багш нарынхаа үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгсөн 

байдалтай байна.  
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Санал асуулгын дүнгээс харахад зуслангийн сургалтын үйл ажиллагаа, 

бүлгийн удирдагч багш нарын чадвар, багш ажилчдын хүүхэдтэй ажиллах арга 

барилыг хангалттай сайн гэж үнэлсэн байгаа бол зуслангийн гадаад дотоод орчны 

тохижилт, хоолны амт чанар, хүрэлцээ хангамжийн асуудлыг хангалтгүй муу байна 

гэж үзсэн байна.  

Мөн анх удаа амарсан хүүхэд  нийт хүүхдүүдийн 41 хувийг эзэлж байгаа 

бөгөөд тэд өмнө нь зуслангийн үйл ажиллагаа ямар байсантай харьцуулах 

боломжгүй учраас аливаа асуултад ихэвчлэн сайнаас дээш үнэлгээ өгсөн нь 

ажиглагдаж байлаа.  

Түүнчлэн “Хэрвээ цаашид засаж залруулах асуудал байгаа бол саналаа бичнэ 

үү” гэсэн асуулгад 83 хүүхэд оролцож  саналаа илэрхийлсэн байна. Хүүхдүүд 

зуслангийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 21 төрлийн 150 саналыг гаргажээ.  

Саналын байдлыг харахад зуслангийн 00-ийн асуудлыг шийдвэрлэх, 

зуслангийн хоолны порцыг нэмэгдүүлэх, амт чанарыг сайжруулах,  нийт байшин 

барилгуудыг засварлах тохижуулах асуудал хамгийн гол байна гэж үзсэн байна.  

Гарсан саналыг дарааллаар нь харуулбал.  

1. 00-ийн асуудал шийдэх шинээр барих -31 

2. Хоол ундны хүрэлцээ, амт чанарт анхаарах,  хоолны порцыг ихэсгэх, 

өлсдөг -30 

3. Нийт байшин барилгуудыг засах  -13 

4. Бүлгүүдийн тохижилт, хүүхэд амрах орчинг сайжруулах -12 

5. Тоглоомын талбайг тохижуулах -11 

6. Дэлгүүр ажиллуулах, зарж байгаа юмны үнэ өндөр байдаг  -10 

7.  Зуслангийн байшингуудын дээврээс ус гоождогийг засах – 8 

8. Ам их цангадаг, ус асуудалтай  түүхийгээр уух боломжгүй – 5 

9. Ороо солих, засах  -5 

10. Зуслангийн хүмүүс муухай харьцаатай  - 4 

11. Сургалт үйл ажиллагаанд анхаарах -4 

12. Тог цахилгаан өгөх хугацааг уртасгах, шийдвэрлэх  – 2 

13. Халуун ус хэрэгтэй байдаг-2  

14. Зуслангийн музей үзмээр байна. -2 

15. Ариун цэврийн өрөөг тохижуулах  - 4 

16. Сүүлийн 1 жил үйл ажиллагаа нь улам муудсан – 2 

17. Гал тогооны чанар стандарт муу байдаг – 1 

18. Орчны тохигүй байдлаар айдастай байдаг – 1  

19. Спорт залтай болох -1 

20. Төлбөрийн үнэ өртөгийг багасгах – 1 

21. Эмч өдөр шөнөгүй ажиллах хэрэгтэй -1 
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ГУРАВ:  САНАЛ ДҮГНЭЛТ 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 2,4 дэх 

хэсэгт заасан  “орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд байгуулах, өөрчлөн байгуулах, 

татан буулгах шийдвэр гаргаж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих” гэсний дагуу  аймгийн 

ИТХурал түүний Тэргүүлэгчдээс тус байгууллагыг байгуулах, өөрчлөн байгуулах 

татан буулгах асуудлыг хариуцаж түүний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд 

харин уг хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт  “орон нутгийн өмчит хуулийн 

этгээдийн эрх баригчийг томилох” гэж заасанчлан тус байгууллагын захирлыг 

томилох чөлөөлөх асуудал нь аймгийн Засаг даргын эрх хэмжээний асуудал  

байхаар хуульчилжээ. Үүний дагуу аймгийн ИТХТ-ийн 2006 оны 38 дугаар тогтоолоор 

“Говь гурвансайхан” хүүхдийн зусланг “Буянт хотхон” ОНӨААТҮГазар болгон 

байгуулж, дүрмийг батлан, 2007 оны 05 сарын 01-нд улсын бүртгэлийн 1114001027 

дугаарт бүртгүүлсэнээр үйл ажиллагааг сэргээн эхлүүлсэн байна.   

Ингэснээр аймгийн Засаг даргын 2006 оны 07 сарын 21-ны өдрийн 255 дугаар 

захирамжаар Х.Батдэлгэрийг зуслангийн захирлаар томилж 2 жилийн хугацаатай 

удирдлагын гэрээ байгуулан ажилласан  нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна.  

Гэсэн хэдий ч дээрхи гэрээг дүгнэсэн эсэх, дахин гэрээ байгуулсан эсэх нь 

тодорхойгүй, 2013 оноос шинээр  томилогдсон захирал Д.Түвшинцэцэгтэй 

удирдлагын гэрээ байгуулаагүй, захирал Д.Түвшинцэцэг нь байгууллагын дүрмээ 

хүлээж аваагүй, зуслангийн захирлаас үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөг гаргаж 

батлуулж байгаагүй зэрэг байдлаас шалтгаалан тус байгууллагын үйл ажиллагаанд 

тавих дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт хариуцлагын тогтолцоо алдагдахад 

хүрсэн байна.  

Түүнчлэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 5. Хэсэгт “Аж 

ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын захиргааны албан тушаалын жагсаалт, орон 

тооны нормативыг Төрийн өмчийн хороо тогтооно” гэсний дагуу аймгийн Өмчийн 

албаар дамжуулан Төрийн өмчийн хорооноос авсан тодруулга мэдээлэлд: “ Аж ахуйн 

тооцоот үйлдвэрийн газруудын захиргааны албан тушаалын  жагсаалт орон  тооны 

нормативийг нэг маягаар баталдаггүй, улсын хэмжээний томоохон ААТҮГазруудын 

ТУЗ-д жагсаалтыг хүргүүлэх замаар нэг бүрчлэн баталдаг” гэсэн хариулт өгсөн 

байна. Иймээс ОНӨААТҮГазрын захиргааны ажилчдын орон тооны дээд хязгаарыг 

тус байгууллагын дүрэм, үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөнд үндэслэн аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын НХХэлтсээс тогтоож өгөх ёстой ч энэ ажил хийгдээгүй 

явж ирсэн байна.  

Хяналт шинжилгээний өгөгдөл мэдээллээр цуглуулсан тайлан дүгнэлтүүдээс 

харахад өнгөрсөн хугацаанд Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн тохижилт, орчныг 

сайжруулахын тулд аймаг орон нутгийн удирдлагаас ихээхэн анхаарч, 2007 оноос 
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хойш 439,6 сая  төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн төдийгүй,  барилга байшинг 

засварлан орчныг тохижуулах ажлыг аймгийн ЗДТГазрын НХХэлтэс, ХГБХХэлтэстэй 

хамтран зуслангийн захиргаа хийж хэрэгжүүлж ажилласан нь харагдаж байна. 

Гэхдээ тус  байгууллагын дотоод ажил, бүтэц зохион байгуулалт, стандарт хангалт, 

байгууллагын дүрэм, удирдлагын гэрээ, үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө зэрэг 

ОНӨААТҮГазрын амин чухал баримт бичгүүдийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт 

тавих үйл ажиллагаа алдагдалтай явж ирсэн нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг 

доголдуулсан хамгийн том зөрчил болжээ.  

Өнгөрсөн хугацаанд аймаг орон нутгаас зөвхөн  барилга байшин, орчны 

тохижилтийн асуудалд анхаарлаа хандуулж ажиллаж ирсэн хэдий ч зуслангуудын 

нийтлэг стандартыг тогтоосон Монгол улсын MNS5633 – 2013  стандартад “Буянт 

хотхон” хүүхдийн зуслангийн тохижилт, үйл ажиллагаа хэрхэн нийцэж байгаа, 

стандарт хангалтыг хэрхэн нэмэгдүүлж байгаа талаар мэдээлэл байхгүй байна. 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг анх үүсгэн 

байгуулахдаа үүсгэн байгуулагч нь үүсгэн байгуулах шийдвэр буюу байгууллагын 

дүрэм гаргасан байх ёстой бөгөөд үүнийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай 

хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5-д төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн 

тооцоотой үйлдвэрийн газар нь хуулийн этгээдээр бүртгүүлэхийг хуульчилж, улсын 

бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэхдээ  бүрдүүлэх материалын дотор / мөн хуулийн 

17,1,3-т/ хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах  баримт бичиг /дүрэм / байх ёстой гэж 

заасан байдаг. Дээрхи хууль тогтоомжийн хүрээнд тус байгууллагын үйл 

ажиллагаандаа баримталж ажиллах  гол баримт бичиг нь байгууллагын дүрэм 

боловч тухайн байгууллага өөр дээрээ дүрэмгүй, захирал нь тийм дүрэм байдаг 

эсэхийг мэдэхгүй  байгаа нь өнгөрсөн хугацаанд тухайн байгууллагын үйл 

ажиллагааг дүрмийн дагуу явсан гэж үзэхэд хүндрэлтэй байна.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай  хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх 

хэсэгт  “Аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын захирлыг  томилохдоо гэрээ 

байгуулна” гэж заасан хэдий ч 2010 оноос хойш зуслангийн захирлыг томилохдоо уг 

гэрээг  хийж, байгуулах асуудал орхигдож, өөр гэрээ байгуулсан байдалтай явж 

ирсэн байна.  

2007 оны 05 сарын 29-нд зуслангийн захирал Х.Батдэлгэр, аймгийн Засаг 

дарга түүнийг төлөөлөн НБХэлтэстэй  2 жилийн хугацаатай удирдлагын  гэрээ 

байгуулж ажилласан гэх хэдий ч тухайн гэрээг дүгнэсэн эсэх, мөн дахин гэрээ 

байгуулсан эсэх талаар мэдээлэл олдоогүй, 2013 оны 06 сарын 07-ны өдрийн б/22 

дугаар захирамжийн 1 дэх заалтад “Буянт хотхон” орон нутгийн өмчит аж ахуйн 

тооцоотой үйлдвэрийн газрын захирлаар Дэлдэн овогтой Түвшинцэцэгийг 2013 оны 

06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс томилон, хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулсугай.” 

гэснээс харахад ОНӨААТҮГазрын захиралтай “удирдлагын гэрээ” байгуулж ажиллах 

болон, гэрээнд тусгах нөхцөл шаардлагыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулиар хуульчилж өгсөнтэй зөрчилтэй байна. Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ нь тухайн 
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байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд оролцохгүйгээр туслах чанарын ажлыг 

богино хугацаанд, цаг үеийн ажлын шаардлагаар хийж, гүйцэтгэхэд ашиглагддаг 

гэрээ тул ОНӨААТҮГазрын захиралтай  хөлсөөр ажиллах гэрээ  байгуулах 

боломжгүй юм.  

Цаашид энэхүү гэрээний төслийг аймгийн Засаг даргыг төлөөлж Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтсээс хууль тогтоомжид заасан шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж 

мөрдүүлэх шаардлагатай бөгөөд гэрээг байгуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай хуульд заасан дараах шаардлага нөхцлийг бүрэн тусгаж, гэрээг хэдий 

хугацаанд байгуулах хугацаагаа тохирч байгуулах ёстой. Үүнд:  

1/ холбогдох хуульд заасан эрх, үүрэг; 

2/ байгууллагын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлж, хүргэх түвшин; 

            З/ техник, технологийг шинэчлэх даалгавар; 

4/ хамт олны хөдөлмөр хамгаалал, нийгмийн талаар авах арга хэмжээ; 

5/ менежментийн бодлого; 

6/ захирлаас болон үүргээ биелүүлэх талаар хүлээх үүрэг; 

7/ удирдаж байгаа үйлдвэрийн газарт нь өмчлөгчөөс олгосон эд 

хөрөнгө, түүний хэмжээ; 

8/ цалин, нэмэгдэл хөлс, энэ хуульд заасан урамшуулал; 

9/ ажлын нөхцөл /унаа, холбоо зэрэг/; 

10/ энэ хуульд заасан эд хөрөнгийн хариуцлага; 

11/ гэрээний үүргийн биелэлтийг дүгнэх журам, хугацаа зэргийг 2 тал 

тохиролцож гэрээг байгуулах шаардлагатай юм.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд орон 

нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн захирлын эрх үүргийн асуудлыг хуульчлахдаа: 

Үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл, санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулж, зохих 

байгууллагаар батлуулан биелэлтийг хангах, үйлдвэрийн газрын захиргааны бүтцийг 

тогтоож, албан тушаалтныг томилох, чөлөөлөх, эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон 

цалингийн бүдүүвч сангийн хэмжээнд багтаан цалинг тогтоох, хөдөлмөрийн хууль 

тогтоомжид нийцсэн хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх, тогтоосон 

журмын дагуу анхан шатны бүртгэлийг хөтөлж нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан 

тэнцэл, статистикийн мэдээ гаргах ажлыг зохион байгуулж, тэдгээрийн үнэн зөвийг 

хариуцах, улсаас хатуу тогтоосноос бусад бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний үнэ, 

тарифыг тогтоох гэсний дагуу тухайн байгууллагын захирлаас  

1. Үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө  

2. Үйлдвэрийн газрын бүтэц орон тоо 

3. Хөдөлмөрийн дотоод журам  

4. Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцэл, статистик мэдээг  боловсруулан 

гаргаж хэрэгжүүлж ажиллах ёстой  
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Мөн дээрхи  баримт бичгүүдийг хэрхэн боловсруулж батлуулж,  хэрэгжүүлж 

байгаа байдалд захирлыг томилсон этгээд буюу аймгийн Засаг даргыг төлөөлөн 

аймгийн ЗДТГазрын НХХэлтэс хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байна.  Гэсэн 

хэдий ч хяналт шинжилгээнд ирүүлсэн баримт материалаас харахад өнгөрсөн 

хугацаанд тус байгууллага “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-аас өөр барьж ажиллах 

баримт бичиггүй байсан төдийгүй  байгууллагын дотоод баримт бичиг, төлөвлөлт, 

шийдвэр, санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт эмх замбараагүй болох 

эхлэл тавигдсан байна гэж үзэж болохоор байна.  

Зусланд амарсан хүүхдийн сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас харахад 2010 онд 

170, 2011 онд 134, 2012 онд 154, 2013 онд 515, 2014 онд 500 хүүхэд амруулсан 

тооцоо судалгаа байгаа нь сүүлийн 2 жилд ХГБХХэлтсийн хүчин чармайлтын үр дүнд 

зусланд амрах хүүхдийн тоо  нэмэгдсэн, өдрөөр амрах амрагчдыг хүлээн авдаг 

болсон зэрэг үйл ажиллагааны хувьд ахиц дэвшил гарсан байгаа хэдий үүнийг 

дагаад тус байгууллагын зардлын хэмжээ орлогоосоо их хэмжээгээр давж, 

алдагдлын хэмжээ жил бүр ихсэж, 2014 онд 23,5 сая төгрөгийн алдагдалд орсон 

мэдээтэй байна.  

Буянт хотхон хүүхдийн зуслан нь  үйл ажиллагаагаа сэргээн ОНӨААТҮГазар  

болсон цагаасаа эхлэн их бага хэмжээгээр алдагдалтай ажиллаж ирсэн гэсэн тооцоо 

судалгаа байгаа хэдий ч алдагдал чухам юунаас гараад байгааг судалж тогтоох, 

байгууллагын үйл ажиллагааг алдагдалгүй болгох ажил өнгөрсөн хугацаанд 

хийгдээгүй, энэхүү байдалд холбогдох байгууллагууд анхаарлаа хандуулаагүй явж 

ирсэнээс энэ зөрчил нь даамжрах хандлагатай болсон байна. Ялангуяа  үйл 

ажиллагааны орлогоороо өөрийгөө санхүүжүүлэн ажиллаж байгаа  байгууллагын 

хувьд  байгууллагын үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөг жил бүр гаргуулан баталж, 

түүнд хяналт тавьж ажиллах нь хамгийн чухал шаардлагатай болжээ.  

2006 оноос хойш тухайн байгууллагын захирлын албанд Х.Батдэлгэр, Д. 

Түвшинцэцэг гэх хүмүүс ажиллаж  байгаа хэдий ч байгууллагынхаа алдагдлыг хэрхэн 

юунаас үүдэн гарч байгаа, түүнийг хэрхэн зогсоох, байгууллагыг алдагдалгүй 

ажиллуулах талаар тодорхой санал санаачлага гаргасан гэх зүйл харагдахгүй 

байгаагаас гадна аймгийн ЗДТГ-ын НХХэлтсээс энэ талаар анхаараагүй, тухайн 

байгууллагын үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөг хийлгэж батлуулах ажил 

хийгдэхгүй явж ирсэнээс байгууллагын 2012, 2013 оны санхүүгийн тайлангийн анхан 

шатны бүрдэл байхгүйгээс аудитын байгууллага аудит хийхээс татгалзсан, 2014 оны 

тайланд хийсэн аудитаар 23,5 сая төгрөгийн алдагдалтай  гарсан зэрэг зөрчил 

дутагдалууд гарчээ. 

2008, 2009 оны үйл ажиллагаанаас гарсан алдагдалыг зуслангийн захирал 

Х.Батдэлгэр тайландаа: 

Зуслангийн үйл ажиллагаа хугацаа хожимдож эхэлсэн  

Ойн ёслолын арга хэмжээ тохиолдсон 



 

  

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН, 

ДҮГНЭЛТ,  САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ  
22 

 

“БУЯНТ ХОТХОН” ОНӨААТҮГ  

Өргөн хэрэглэний барааны үнийн өсөлт  гарсан 

10,0 саяаас дээш орлого орсон тохиолдолд НӨАТ төлж байгаагаас 

Интервирус халдварт өвчин гарсан зэргээс шалтгаалсан гэжээ. Үүнээс хойш 

байгууллагын үйл ажиллагааны алдагдал юунаас хэрхэн гарч байгаа талаар 

мэдээлэл олдоогүй болно.  

Иймээс байгууллагын үйл ажиллагааг алдалгүй болгох үүднээс өнгөрсөн 

жилүүдэд гарсан алдагдлын шалтгааныг олж илрүүлэх, бий болсон өр авлагыг 

барагдуулах, үйл ажиллагааны орлого нь зарлагаа нөхөж гүйцэхгүй байгаа бол 

менежментийн өөрчлөлт оруулж ажиллах зайлшгүй шаардлага байна.  

Байгууллагын удирдах зөвлөлийн болон байгууллагын захирлын шийдвэр 

байхгүй боловч хүүхдийн амрах эрхийн бичгийн үнийг 70000 байсныг 95000 мянга 

болгон нэмэгдүүлсэн нь эрх зүйн үндэслэл байхгүй, 2014 онд өдрөөр амарсан насанд 

хүрэгчдийн орлогын тооцоо огт байхгүй байгаа  зэрэг томоохон зөрчлүүд  гарсан 

байна.  

Түүнчлэн “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд” заасанчлан  

“Захирлын гэм буруутай үйл ажиллагаа болон энэ хууль, гэрээнд заасан эд хөрөнгө 

эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ хэтрүүлэн буюу урвуулан ашиглах 

зэргээр тухайн үйлдвэрийн газарт хохирол учруулсан бол уг хохирлыг захирал 

өөрийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр бүрэн хариуцна” гэсний дагуу хэрвээ захирлын 

буруутай үйл ажиллагаанаас энэхүү хохирол алдагдал гарсан бол түүнийг нөхөн 

төлүүлэх арга хэмжээг даруй авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Хэдийгээр жил бүр 

хөрөнгө оруулалт хийж, орчны тохижилтийг сайжруулан эргэлтийн хөрөнгийг 

шинэчлэн сайжруулж байгаа хэдий ч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, арчлалт муу, 

хариуцсан ажилтан, харуул манаачийн хариуцлага муугаас шалтгаалан эд хөрөнгө 

ашиглалтын хугацаанаас өмнө муудах, ашиглагдахгүй болох байдал үргэлжилсээр 

байна.   

АИТХТ-ийн 2014 оны 125 дугаар тогтоолоор 13.790.400 төгрөгийн бүртгэлийн 

үнэтэй зуны амралтын барилга, 10.140.000 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй зуны 

театрын барилгыг актлан данснаас хасч, гарсан материалыг эргэлтийн хөрөнгөд 

бүртгэх ажил хийгдээгүй, жилийн эцсийн эргэлтийн хөрөнгийн бүртгэлд энэ нь 

тусгагдаагүй, ашиглалтгүй эд хөрөнгөө тухай бүр актлуулдаггүй, хөрөнгийн тооллого, 

тайлан мэдээгээ хугацаанд нь гаргадаггүй, өмч хөрөнгөө хадгалах, хамгаалах талаар 

тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаагүй, хариуцлага санаачилгагүй байгаа зэрэг нь 

байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт хангалтгүй, өмч хөрөнгөд эзний 

сэтгэлээр хандах хандлага дутагдалтай байгааг харуулж байна. 

Мөн түүнчлэн санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх ёстой МУ-ын Төсвийн 

тухай хууль Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм зааврыг 

хэрэгжүүлэх ажил туйлын хангалтгүй байгаагаас санхүүгийн бүртгэл тооцоо 

хөтөлгөөгүй, хөрөнгө мөнгийг үр ашигтай хэмнэлттэй зарцуулах талаар 
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санаачилгагүй ажилласан, хяналтын бүтэц зохион байгуулалт алдагдсан зэрэг 

зөрчил дутагдлууд удаа дараалан давтагдсаар санхүүгийн бүрэн хямрал үүсгэсэн 

байдалтай явж ирсэн байна.   

Өмч хөрөнгийн байдалтай газар дээр нь очиж танилцахад хөрөнгийн бүрэн 

бүтэн байдал, тэдгээрийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд огт анхаарал тавиагүй, 

өнгөрсөн намар үйл ажиллагаа явуулж байгаад тэр чигээр нь хаяад явсан байдалтай, 

эмх замбараагүй байгаа нь  цаашид зусланд  байнгын харуул манаачийг ажиллуулах, 

мөн захиралтай байгуулах удирдлагын гэрээнд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын 

талаар нарийн зохицуулалт тусгаж өгөх шаардлага байгааг харуулж байна.  

Энэхүү дээр дурдсан эд хөрөнгөнд хандах хандлага, эмх замбараагүй байдал 

нь зуслангийн удирдлагын санаачилгагүй, сэтгэл зүтгэлгүй байгаа үйл ажиллагааны 

дутагдалтай холбоотой байгаа нь харагдсан.   
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ДӨРӨВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ 

 

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд  

1. Аймгийн ИТХурал нь үүсгэн байгууллагчийн хувьд тус байгууллагын 

дүрмийн хэрэгжилтийг хянаж, өнөөгийн нөхцөл, шаардлагад нийцүүлэн уг дүрэмд 

өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх  

2. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаанд 

захиргааны байгууллагаас тавих хяналт хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах 

чиглэлээр холбогдох албан тушаалтанд хугацаатай үүрэг даалгавар, чиглэл өгөх  

3. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын удирдах 

зөвлөлийн үйл ажиллагааг сэргээх. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны 

чиглэлд өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх 

  

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст 

1. Тус байгууллагын 2006 оноос хойших үйл ажиллагааны орлого зарлагын 

тэнцэл, ашиг алдагдалыг холбогдох байгууллагаар тооцуулж, алдагдал гарч байгаа 

шалтгаан нөхцлийг тогтоож цаашид алдагдалгүй ажиллуулах боломжит хувилбарыг 

боловсруулж аймгийн удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх 

2. Байгууллагын захиралтай хууль тогтоомжид зааснаар удирдлагын гэрээ 

байгуулж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллах   

3. Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө байгууллагын 2015 

оны  үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөг  гаргаж  аймгийн Засаг даргаар батлуулах  

4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, байгууллагын дүрэм, өмнөх 

жилүүдэд ажиллаж байсан бүтэц орон тооны судалгаа, байгууллагын 2015 оны 

үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөнд үндэслэн  байгууллагын бүтэц орон тооны 

дээд хязгаарыг тогтоож өгөх  

5. СХЗХэлтэстэй хамтран Зуслангуудын нийтлэг стандартыг тогтоосон Монгол 

улсын MNS5633 – 2013  стандартын дагуу зуслангийн бүх хөрөнгө, үйл ажиллагааг 

стандартад харьцуулж,  стандартад тохирч байгаа болон тохирохгүй байгаа 

зүйлсийн жагсаалтыг гаргаж аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хурал болон аймгийн Засаг 

даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах   

6. Тус  байгууллагын баримт бичиг айлын гэрт /одоогийн байдал/ эсвэл 

алдагдаж болох газарт байрлаж байгаа тул өвөл хаврын улиралд захирлын ажиллах 

ажлын байрыг аймгийн төвд  байлгах асуудлыг судлан шийдвэрлэх 
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7. Байгууллагын дүрмийг зуслангийн захиралд хувилан хүргүүлэх, дүрэмд 

өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа эсэх талаар  аймгийн ИТХТ-ийн хуралд 

мэдээлэл оруулах  

8. Үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөнд тусгах замаар зуслангийн харуул 

манаачийн цалингийн  асуудлыг шийдвэрлэх, зуслангийн үйл ажиллагаа хаагдсан 

үед харуул манаачийг байнга ажиллуулах арга хэмжээ авах  

9. Зусланг төвлөрсөн цахилгаан эрчим хүчинд холбох эсвэл цахилгаан 

моторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх боломжийг судалж  даруй шийдвэрлүүлэх. 

10. Хуучны байшингуудын дээврийг засварлах хөрөнгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх .  

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэст  

Тус байгууллагад нягтлан бодогч ажиллуулах, бүтэц орон тоог тогтоох 

асуудлыг НХХэлтэстэй хамтран шийдвэрлэх  

 

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэст  

1. “Буянт хотхон” хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг хүүхэд хамгаалал хөгжил 

болон бусад чиглэлийн арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах  

2. Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг эхлэх тохиолдолд хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах, хүүхдийг осол гэмтлээс хамгаалах, сургалт арга зүйн чиглэлээр 

зуслангийн захиргаатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, гэрээнийхээ хүрээнд 

ажиллах. Гэрээний биелэлтийг тухайн ондоо багтаан дүгнэж, байгууллагын удирдах 

зөвлөлд танилцуулах 

3. ХГБХХэлтсийн дарга нь тухайн ОНӨААТҮГазрын удирдах зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга байх тул удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг сэргээн явуулах, 

зуслангийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа зөрчил дутагдалтай асуудлуудыг 

зөвлөлийн эрх хэмжээний хүрээнд зөвлөлийнхөө хурлаар оруулан шийдвэрлүүлэх  

асуудлыг хариуцаж ажиллах  

 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 

албанд 

1. АИТХТ-ийн 2014 оны 125 дугаар тогтоолоор 13.790.400 төгрөгийн 

бүртгэлийн үнэтэй зуны амралтын барилга, 10.140.000 төгрөгийн бүртгэлийн үнэтэй 

зуны театрын барилгыг актлан данснаас хасч, гарсан материалыг эргэлтийн 

хөрөнгөд бүртгэх ажил хийгдээгүй байгаад хяналт шалгалт явуулж бодит байдлыг 

аймгийн Засаг даргад танилцуулах  
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 “Буянт хотхон” хүүхдийн зуслангийн захиралд 

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны чиглэлээр  

1. Байгууллагыг алдагдалгүй ажиллуулах талаар санал санаачлагатай ажиллаж 

өмнөх жилүүдэд гарсан алдагдалыг арилгах арга замыг судлан өр авлагыг 

барагдуулах талаар НХХэлтэстэй хамтран ажиллах   

2. Одоогийн үйл ажиллагаандаа менежментийн өөрчлөлт хийж, ашигтай ажиллах 

бүх боломж нөхцлийг дайчлах 

3. Байгууллагынхаа дүрмийн дагуу нягтлан бодогч ажиллуулж, байгууллагын 

төсөв санхүүгийн тайлан тэнцэл, анхан шатны баримт хөтлөлтийг сайжруулах,  жил 

бүр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаар 

болон хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар шалгуулж дүгнэлт гаргуулж ажиллах  

4. Өмнө нь ажиллаж байсан хүмүүсийн оролцоотойгоор 2012, 2013 оны үйл 

ажиллагааны болон төсөв  санхүүгийн баримтуудыг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

хууль тогтоомжийн дагуу цэгцлэх, архивжуулах ажлыг зохион байгуулах  

5. Байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, нярав, 

харуул сахиулын ажлын  хариуцлагыг өндөржүүлэх  

6. Буянт  хотхон хүүхдийн зуслангийн өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, 

бүртгэл хяналтыг шинэчлэх, удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах, өмчийн 

болон санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах, 

хариуцлага сахилгыг өндөржүүлэх 

7. Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл 

шаардлагыг зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө мэргэжлийн байгууллагаар 

шалгуулж, ариутгал цэвэрлэгээг  хангуулах 

8. Хүүхдийн амралтын эрхийн бичгийн болон өдрөөр амрагчдын нэг өдрийн  

зардлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг үндэслэл тооцоотойгоор  боловсруулан удирдах 

зөвлөлийн хуралд оруулан хэлэлцүүлэх, тодорхой шийдвэр гарган хэрэгжүүлэх  

Дотоод ажил, баримт бичгийн эмх цэгцийг сайжруулах талаар  

1. ОНӨААТҮГазрын удирдлагын гэрээг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хууль”-д заасан үзүүлэлтүүдийн дагуу боловсруулахад оролцож гэрээг байгуулах  

2. Байгууллагын үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр 

улиралд багтаан хийж, аймгийн Засаг даргаар батлуулан ажиллах, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг жил бүрийн 4 дүгээр улиралд багтаан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 

хуралд тайлагнах 

3. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг байгууллагын дүрэм болон  

холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэн байгуулж, хамт олны 

хурлаар хэлэлцэн захирлын тушаалаар баталж мөрдөх  
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4.  Байгууллагын дүрмээ авч танилцах, цаашид өөрчлөлт шинэчлэлт оруулах 

шаардлага байгаа эсэхийг судлах, дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах  

5. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж байгууллагын 

баримт бичгийн бүрдлийг хангах, архивжуулах ажлыг журам стандартын дагуу 

зохион байгуулах. Баримт бичгийг  байгууллага дээрээ хадгалах. 

6. Албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахдаа ажлын нөхцөл, 2 талын 

харилцан хүлээх үүргийг нарийн тохирох, гэрээний хугацаа, цалин хөлс, 

урамшууллын хэмжээг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль 

тогтоомж, цалингийн шатлал зэрэглэлээр тогтоож мөрдөх 

7. Богино хугацаанд ажиллаж байгаа бүлгийн удирдагч, бүлгийн ахлах багш 

нартай  хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах  

8. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Монгол улсын Төсвийн 

болон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн бүртгэл 

хөтөлгөө, тайлан мэдээг журам стандартын дагуу тухай бүр  дагуу үнэн зөв, цаг 

хугацаанд нь гаргаж хэвших 

Сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр  

1. Бүлгийн багш нарыг бүх ээлжинд тогтвортой ажиллах хүнээр сонгож сургаж 

дадлагажуулан хөлсөөр ажиллуулах гэрээ, зарим онцгой тохиолдолд контракт 

байгуулан  ажиллуулах  

2. Хүүхдийн аюулгүй байдал, сургалт арга хэмжээний талаар хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулж ажилласан байгууллагуудтай хамтран гэрээгээ дүгнэх ажлыг тухайн 

оны 10 сард багтаан хийж, гэрээний биелэлт үр дүнгийн асуудлыг удирдах зөвлөлийн 

хуралд оруулж хэлэлцүүлж байх  

3. Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны тайланг хагас бүтэн жилээр удирдах 

зөвлөлийн хуралдаа тайлагнаж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 

хэлэлцэн шийдвэрлэж хэвших 
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