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     АУДИТЫН ЗОРИЛТ,  АРГА ЗҮЙ, ХАМАРСАН ХҮРЭЭ 
 
1. Аудитын нэр 

 

Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааны үр дүн 
 

2. Аудитын код 
 

ҮАГ-НАГ/2014/01-НА 
 

3. Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх 
 

Аудитыг Монгол Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2014 оны 
“Аудитын сэдэв батлах” тухай 3 дугаар тогтоол, Үндэсний аудитын газраас Монгол 
Улсын Ерөнхий аудиторт 2014 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний 
төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон Үндэсний 
аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хийв. 
 

4. Аудитын зорилт 
 

Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа Нийгмийн даатгалын тухай 
хууль болон бусад холбогдох хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхийг тодорхойлох 
зорилгоор дараах зорилтын хүрээнд хийв. Үүнд: 
 

1. Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн бүрдүүлэлтийг хууль 
тогтоомжтой уялдуулан бодитой төлөвлөсөн эсэх; 

2. Сангуудын хөрөнгийг хууль, тогтоомжийн дагуу зарцуулж байгаа эсэх, өмч 
хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт;  

3. Сангуудын хөрөнгийг зарцуулах бодлого, үйл ажиллагаанд тавих хяналт үр 
дүнтэй байгаа эсэх.   
 

 5. Аудитын хамрах хүрээ 
 

Аудитад ЭМЯ, СЯ, ХАХНХЯ болон НДЕГ,  нийслэл, орон нутгийн нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн сангийн тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, эрүүл 
мэндийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал, 
ажилгүйдлийн даатгалын хөрөнгийн зарцуулалт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр 
дүнг 2013 оны байдлаар  хамруулав. 
 

6. Шалгуур үзүүлэлтүүд 
 

Аудитын зорилттой холбоотой дараах хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 
зааврыг шалгуур болгон ашиглалаа. 
Үүнд: 

 Монгол Улсын Үндсэн хууль 
 Төрийн аудитын  тухай хууль 
 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
 Нийгмийн даатгалын тухай хууль 
 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 
 Иргэний эрүүл мэндийн тухай хууль 
 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 

шалтгаалах өвчний тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 
 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль 
 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 
 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 



ҮАГ- НАГ/2014/01-НА 
Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны үйл 

ажиллагааны  үр дүн  
  

 
 
 

4 
 

 Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт  
 УИХ, ЗГ, НДҮЗ-ийн холбогдох бусад хууль болон дээрх хуулиудтай 

нийцүүлэн гаргасан тогтоол, дүрэм, журам 
 

8. Арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл 
 

Аудитыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу дараах арга зүйг ашиглав. Үүнд: 

 НДЕГ-ын 2013 оны ажлын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны тайланг судлах, 
харьцуулах, дүн шинжилгээ хийх; 

 Тус газрын 2013 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд дүн шинжилгээ хийх 

 НДЕГ-ын ажилтнуудтай ярилцлага хийх; 

 НДС-аас зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийг шалгах, 

Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, гүйцэтгэлийн аудитын журамд заасны 
дагуу аудитын дүн, дүгнэлтэд дэмжлэг болох нотлох зүйлс, холбогдох мэдээ, 
судалгааг ажлын баримт материалд хавсаргав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ҮАГ- НАГ/2014/01-НА 
Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны үйл 

ажиллагааны  үр дүн  
  

 
 
 

5 
 

           Ерөнхий мэдээлэл 
 

“Нийгмийн даатгал нь иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих 
журмын дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, даатгуулагч 
өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өвчлөх, ажилгүй болоход өөрт нь, 
тэрчлэн даатгуулагч нас барахад түүний асрамжид байсан хүмүүст хуульд заасан 
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр өгөх агуулга бүхий нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ 
мөн” гэж Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заажээ. 

 

Энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор НДҮЗ нийгмийн даатгалын 
сангуудын орлогын төлөвлөгөө, зарлагын гүйцэтгэлийг хэлэлцэн баталж, үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавих үүргийг хүлээдэг байна. 

 

Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь иргэдэд тэтгэврийн, 
тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний,  ажилгүйдлийн, 
эрүүл мэндийн даатгалын сангуудаас бүрдэж байна.  

 

2013 онд Төв орон нутгийн нийгмийн даатгалын 34 байгууллагын 1462 ажилтан 
2,694.8 мянган даатгуулагчаас 1,018.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 
давхардсан тоогоор 4,340.7 мянган даатгуулагчид 1,058.0 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, 
тэтгэмж, төлбөр, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлжээ. 

 

Даатгалын сангийн хамралтын хүрээ: 
 

           Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд 3,012.7 мянган иргэн даатгуулж, 
өмнөх оноос 11.8 хувиар даатгуулагчдын тоо өссөнийг бүтцээр нь харуулбал: 

 
 

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллага 35.4 мянга 
болж, өмнөх оноос 16.3 хувь буюу 4.9 мянгаар нэмэгдсэн байна.  

 

Нийгмийн даатгалын байгууллага нийгмийн даатгалын тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх урсгал үйл ажиллагааны зардалд 18,376.8 сая төгрөг зарцуулахаас 
18,042.4 сая төгрөгийг зарцуулсан, хөрөнгө оруулалтын зардалд 5,383.0 сая төгрөг 
зарцуулахаас 5,255.7 сая төгрөг зарцуулсан байна.  
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Бүлэг 1. Нийгмийн даатгалын сангуудад төвлөрөх орлогын  
төлөвлөгөөг тасалжээ 

 
Сангийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлээгүй байна  

1.1 Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны Төсвийн тухай хуулиар нийгмийн 
даатгалын 5 санд 971.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөж, 
гүйцэтгэлээр 1,018.8 тэрбум төгрөгийн орлого хуримтлуулж, төлөвлөгөөг 47.3 тэрбум 
төгрөг буюу 4.8 хувиар давуулан биелүүлжээ.  

  

Нийгмийн даатгалын санд төвлөрсөн хөрөнгийг хүснэгтээр үзүүлбэл:  
                                                             

                                                                                                                                             /тэрбум төгрөгөөр/ 
 
 

Нийгмийн 
даатгалын сан 

 
 

2012 он 

2013 он  
Биелэлт 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

Орлого Сангийн 
эзлэх хувь 

Орлого Сангийн 
эзлэх хувь 

Дүн Хувь 
 

Тэтгэврийн 446.7 606.0 62.4 635.0 62.3 29.0 4.8 

Тэтгэмжийн 32.5 68.9 7.1 67.3 6.6 -1.6 -2.3 

ҮОМШӨ-ний 53.4 73.2 7.5 86.7 8.5 13.5 18.4 
Ажилгүйдлийн 35.4 21.1 2.2 25.8 2.5 4.7 22.3 

Эрүүл мэндийн 152.2 202.3 20.8 204.0 20.1 1.7 0.8 
НИЙТ 720.2 971.5 100.0 1,018.8 100.0 47.3 4.8

 
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд зарим хүчин 

зүйл нөлөөлжээ. Үүнд:  
1.2 Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны төсвийн тухай хууль батлагдсаны 

дараагаар “Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” 
хууль батлагдаж хэрэгжсэнээр 497.6 мянган иргэн сайн дурын даатгалд хамрагдаж 
ажилласан жилээ нөхөн тооцуулан, тэтгэврийн даатгалын санд 29.0 тэрбум төгрөгийн 
шимтгэл нэмж орсон; 

1.3 Эдгээр иргэдээс 46.9 мянган иргэн сайн дурын даатгалд үргэлжлүүлэн 
хамрагдаж, шимтгэлийн орлого 8.7 тэрбум, БНСУ-д гэрээгээр ажиллаж байгаа 
иргэдийн төлсөн шимтгэлийн валютын ханшны өөрчлөлтөөр 441.7 сая төгрөгийн 
орлого тус тус нэмэгдсэн; 

 

1.4 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Сангийн яам, Монгол банк, 
НДҮЗ-ийн шийдвэрээр арилжааны 18 банктай гэрээ байгуулж, Нийгмийн даатгалын 
сангийн чөлөөт үлдэгдэл 245.0 тэрбум төгрөгийг хадгаламжид байршуулсны хүүнд 
34.2 тэрбум төгрөгийн орлого нэмж олсон байна. 

1.5 Сангуудын эх үүсвэрийг орлогын нэр төрлөөр нь хүснэгтээр үзүүлбэл:                            
                                                                                                                                (сая.төгрөгөөр) 

 
Орлогын төрлөөр нь Төлөвлөгөө Гvйцэтгэл 

Бодит 
биелэлт 

Биелсэн тасарсан Хувь 

971,537.5 1,018,823.3 47,285.7 72,832.3 25,546.5 4.8

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн шимтгэл 408,951.3 398,561.9 -10,389.4  10,389.4 2.54

Төсөвт газраас төлсөн шимтгэл 133,272.8 129,541.9 -3,730.9  3,730.9 2.8

Ажиллагсдаас төлсөн шимтгэл 375,653.6 364,371.1 -11,282.5  11,282.5 3.0

Нөхөн олговор авагчдын шимтгэл 6.2 0.9 -5.3  5.3 15.19

Сайн дурын даатгуулагчаас төлсөн 
НДШ 

22,093.6 60,231.2 38,137.5 38,137.5  272.6

Гадаад улсад ажиллаж буй 
иргэдийн төлсөн шимтгэл 

1,400.0 1,841.7 441.7 441.7  31.55

ҮОМШӨДС-аас төлсөн шимтгэл 919.9 781.4 -138.5  138.5 15.1
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Төр бүрэн хариуцах даатгуулагчийн 
шимтгэл 

12,151.5 12,151.5 0.00 0.00  

Бусад орлого (хүү) 17,088.5 51,341.5 34,252.9 34,252.9  200.4

                                                             
1.6 Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын төлөвлөгөөг нийт дүнгээр нь 47.3 

тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн боловч аж ахуйн нэгжээс төлсөн шимтгэл 
10,389.4 сая төгрөгөөр буюу 2.5 хувиар, төсөвт газраас төлсөн шимтгэл 3,730.9 сая 
төгрөг буюу 2.8 хувиар, ажиллагсдаас төлсөн шимтгэл 11,282.5 сая төгрөгөөр буюу 3.0 
хувиар, ҮОМШӨДС-аас төлсөн шимтгэл 138.5 сая төгрөг буюу 15.1 хувиар тус тус 
тасарсан байна. 
 

1.7 Аж ахуйн нэгж байгууллагаас төлөх шимтгэлийн хэмжээ 2012 оны хагас 
жилийн тайлант хугацаанд төлөвлөснөөс 57.8 хувь буюу 56.1 тэрбум төгрөгөөр илүү 
гүйцэтгэлтэй гарч, төсвийн тодотголоор төлөвлөгөөг 28.5 хувиар өсгөж баталсан нь аж 
ахуйн нэгж болон ажиллагсдаас төлөх шимтгэл төлөвлөсөн хэмжээнээс 25.5 тэрбум 
төгрөгөөр тасрахад хүрчээ. 

 

Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгө нэмэгдсэн байна 

Сангийн мөнгөн хөрөнгө: 
 

1.8 Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 820.0 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оноос 406.1 
тэрбум төгрөгөөр буюу 98.1 хувиар нэмэгджээ.                                                                                   

/ сая төгрөгөөр/ 
Мөнгөн хөрөнгө Эцсийн үлдэгдэл /+/ өсөлт, /-/ бууралт Эзлэх хувь 

2012 он 2013 он Дүн Хувь 2012 он 2013 он 

Касс 4.2 0.6 -3.6 -85.7   

Замд яваа 9.8 0 -9.8    

Хадгаламж 163,000.0 245,000.0 +8,200.0 50.3 39.4 29.9 

Харилцах 250,925.8 575,020.4 +324,094.6 129.2 60.6 70.1 

Нийт дүн 413,939.8 820,021.0 +406,081.2 98.1 100.0 100.0 

 
 

1.9 Сангийн нийт хөрөнгө 2013 онд 406.1 тэрбум төгрөг буюу 50.5 хувиар өссөн 
нь харилцах дансан дахь эцсийн үлдэгдэл нэмэгдсэн, нийгмийн даатгалын сангийн 
чөлөөт үлдэгдлийг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Сангийн яам, Монгол 
банк, НДҮЗ-ийн шийдвэрээр  арилжааны банкинд гэрээ байгуулж, байршуулснаар 
хадгаламжийн хүүгийн орлого нэмэгдсэн, Засгийн газрын бондын хүү, харилцах 
дансны хүүгийн орлого зэргийг санд хуримтлуулсан нь мөнгөн хөрөнгө нэмэгдэхэд 
нөлөөлсөн байна. 

1.10 Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийг нэмэгдүүлэхэд 
доорх хүчин зүйл нөлөөлжээ. Үүнд: 

 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын “Нийгмийн даатгалын сангийн 
төсвийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах тухай” А/90 дугаар тушаалаар аймаг 
/дүүрэг/-ийн нийгмийн даатгалын сангуудаас санхүүгийн нэг сард санхүүжүүлэх 
зарлагын хэмжээг сан тус бүрээр тогтоож, харилцах дансны үлдэгдэлд хяналт тавьж 
ажилласнаар мөнгөн хөрөнгийн  урсгалыг оновчтой болгож, арилжааны банкинд 
байршуулах, сангийн хөрөнгийг өсгөхөд;  

 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дансанд бүртгэлтэй байсан Засгийн 
газрын бонд 188.1 тэрбум төгрөг хугацаандаа төлөгдсөн нь мөнгөн хөрөнгийн 
үлдэгдлийг нэмэгдүүлэхэд; 
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 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан тэнцэл нь 
орлогоороо зардлаа нөхөж 225.2 тэрбум төгрөгийн эерэг тэнцэлтэй гарсан нь мөнгөн 
хөрөнгийн үлдэгдлийг нэмэгдүүлэхэд тус тус нөлөөлсөн байна. 

Нийт авлага буурсан ч нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн авлага 
буураагүй байна 

 

1.13 Нийгмийн даатгалын сангийн нийт авлага 2012 оны мөн үеэс 6,939.8 сая 
төгрөг буюу 5.6 хувиар буурсан байна. 

Гэвч аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажиллагсадын төлөх нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн авлага нь оны эхэнд байснаас 4,840.2 сая төгрөг буюу 24.7 хувиар 
нэмэгдсэн байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлагын өсөлт, бууралтыг 
хүснэгтээр үзүүлбэл: 
                                                                                                               / сая төгрөгөөр/ 

 
 1.14 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлагын 703.1 сая төгрөг нь төсөвт 

байгууллагын, 23,737.1 сая төгрөг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авах авлага эзлэж 
байна. Авлага өсч байгаа гол шалтгаан нь санхүүгийн хямрал, гадаадын хөрөнгө 
оруулалт зогссон, бэлэн мөнгөний эргэлт буурсан, долларын өсөлт уул уурхайн 
салбарын хямрал зэрэг нь гол нөлөө үзүүлж байна.  

1.15 Мөн нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3-т  “ажил 
олгогч нь шимтгэлээ дараа сарын 5-ны дотор төлнө” гэж заасан нь тухайн тайлант 
хугацаанд авлага үүсгэхэд нөлөөлж байна. 

 

1.16 2009, 2010 онуудаас дамжиж ирсэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 
авлага 2012 оны эцэст 19,600.0 сая төгрөг байна. 2013 онд авлагыг барагдуулахаар 
зарим аж ахуйн нэгж байгууллагаас шүүхийн шийдвэрээр нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн өрөнд үл хөдлөх хөрөнгө өгсөн байна. Тухайлбал: “Нийслэл өргөө” ХХК-
иас 252.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий улсын комисс хүлээж аваагүй, ашиглалтад 
ороогүй 5 орон сууцыг авсан байна. 

Зургийг үзүүлбэл: 

  
 
1.17 Мөн “Эко констракшн” ХХК-иас 178.5 сая төгрөгийн нийтийн орон сууцны 2 

подваль шилжүүлэн авч, “Тэмүүлэл-1О” СӨХ-ны эзэмшлээс 96.1 сая төгрөгийн 1 
подвалийг маргаантай тул хүлээж аваагүй байна.  

Авлага Эцсийн үлдэгдэл /+/ өсөлт, /-/ бууралт Эзлэх хувь 

2012 он 2013 он Дүн Хувь 2012 он 2013 он 

НДШ     19,600.0    24,440.2    +4,840.2 24.7       15.8   20.9 

Улсын төсөв     88,336.3    82,990.0     -5,346.3   6.1       71.2   70.9 

Харилцахын хүүгийн 
авлага 

      3,136.2      1,167.9     -1,968.3 62.8         2.5     8.1 

Хувь хүн           89.0          96.3          +7.3   8.2         0.1     0.1 

Бусад байгууллага    12,922.6      8,449.9     -4,472.7 34.6       10.4  

НИЙТ ДҮН  124,084.1  117,144.3     -6,939.8   5.6     100.0  100.0 
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Бараа материал: 
 

           1.18 Бараа материалын үлдэгдэл урьд оноос 6.5 хувиар буурч бараа 
материалын 64.7 хувийг байгууллагын үйл ажиллагааг явуулах хангамжийн материал 
эзэлж байна. 

                                                                                                                         / сая төгрөгөөр/ 
Бараа материал Эцсийн үлдэгдэл /+/ өсөлт, /-/ бууралт Эзлэх хувь 

    2012 он 2013 он   Дүн  Хувь 2012 он 2013 он 

Хангамжийн материал 861.2 1,195.2 +334.0 38.8 43.6 64.7 

Бараа 1,115.1 652.5 -462.6 58.5 56.4 35.3 

НИЙТ ДҮН 1,976.3 1,847.7 -128.6 6.5 100.0 100.0 

 

 1.19 2013 оны 6 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд НДЕГ-ын Баянхошуу дахь аж 
ахуйн агуулахад байгаа НДШ-ийн төлбөрт авсан бараа материалын дансанд 
бүртгэгдэн олон жил хадгалагдаж байсан эд хогшил, бараа материал цэгцлэх өмч 
хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлаар оруулж актлах, шилжүүлэх, агуулах чөлөөлөх 
ажлыг гүйцэтгэсэн байна.  
 

1.20 Урд онуудаас дамжиж ирсэн дахин ашиглах боломжгүй анхан шатны маягт, 
материал устгах тухай НДЕГ-ын даргын 2013 оны А/232 тоот тушаалыг үндэслэн 59.6 
сая төгрөгийн үнэ бүхий маягт, ном, урилга, гэрчилгээ, олон жил хадгалагдаж муудсан 
даавуу, хувцас, сэлбэг зэрэг 8,794.6 мянган төгрөгийн, Дархан-Уул аймгийн НДХ-ийн 
бүртгэлтэй байсан 558.1 мянган төгрөгийн үнэ бүхий барааг устгаж алдагдал болгосон 
байна.  
 

 
 

1.21 Үндэсний аудитын газраас Нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны 
санхүүгийн нэгдсэн тайланд аудит хийж, 9.6 тэрбум төгрөгийн найдваргүй, эзэн 
холбогдогчгүй, дампуурсан байгууллага, иргэдээс авах авлагыг барагдуулах, 
холбогдох хуулийн байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх албан шаардлага өгчээ. 
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1.22 Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2010 оны “Хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах тухай” 23 дугаар тогтоол1-ыг үндэслэн дээрх 9.6 тэрбум төгрөгийн нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн авлагаас 2013 онд “Авлагын талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” 16 дугаар тогтоол гаргаж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй 
373 ажил олгогчтой холбоотой 4.6 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн авлагын 67 ажил 
олгогчтой холбоотой 420.6 сая төгрөгийн авлагыг шүүхийн шийдвэрээр, 306 ажил 
олгогчтой холбоотой 4.2 тэрбум төгрөгийн авлагыг найдваргүйд тооцож хүчингүй 
болгосон нь Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-т заасан 
Үндэсний зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэтрүүлсэн байна. 

 
Хоёрдугаар бүлэг. Нийгмийн даатгалын сангуудын зардлын  гүйцэтгэлийг 

бодитой төлөвлөөгүй байна 
 

Нийгмийн даатгалын сангуудын зарлагын гүйцэтгэлийн талаар: 
 

2.1 Нийгмийн даатгалын 5 сангийн зарлагаас тэтгэмжийн даатгалын сан 2.1 
хувиар, ажилгүйдлийн даатгалын сангийн зарлагыг 5.2 хувиар тус тус батлагдсан 
төлөвлөгөөнөөс хэтрүүлж, бусад 3 сангийн зарлагыг 0.3-8.2 хувиар хэмнэсэн 
гүйцэтгэлтэй байна. Хүснэгтээр үзүүлбэл: 
                                                                                                             /тэрбум төгрөгөөр/ 

Нийгмийн 
даатгалын сан 

2012 он 2013 оны төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Давсан 

Зарлага Сангийн 
эзлэх хувь 

Зарлага Сангийн эзлэх 
хувь 

Дүн Хувь 

Тэтгэврийн  722.5 829.3 77.7 826.4 78.1 2.9 0.31 

Тэтгэмжийн  42.6 57.5 5.4 58.6 5.55 -1.1 -2.09 
ҮОМШӨ-ний  28.5 34.3 3.2 31.4 2.97 2.9 8.16 

Ажилгүйдлийн  7.7 15.3 1.4 16.1 1.52 -0.8 -5.23 

Эрүүл мэндийн  117.4 131.4 12.3 125.5 11.86 5.9 4.41 

Нийт  918.7 1,067.8 100.0 1,058.0 100.0 9.8 0.86 

 
Тэтгэврийн даатгалын сан: 
 

2.2 Тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо өмнөх оноос 6.8 
мянган иргэнээр өссөн байна. Төлөвлөснөөс 5.6 мянган тэтгэвэр авагч тайлант 
хугацаанд нэмэгдсэн нь “Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн 
тооцох” тухай хуулийг хэрэгжүүлснээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн тоо 
өсч, өндөр насны болон цэргийн тэтгэвэр авагчдад 3.5 тэрбум төгрөг төлөвлөснөөс  
илүү олгожээ.  

 

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагчдын тэтгэвэр авах хуулийн хугацаа дуусгавар 
болох, асрамжид байдаг гишүүдийн тоо буурснаас тэтгэвэр авагчдын тоо 1.4 мянган 
иргэнээр багасч 2.9 тэрбум төгрөг хэмнэжээ.   

 

Тэтгэвэр авагчийн тоо, зарцуулсан хөрөнгийг өмнөх онтой харьцуулсныг 
хүснэгтээр үзүүлбэл: 

 
 

                                                 
1 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн эргэн төлөгдөх найдваргүй өрөнд дараах үндэслэлүүдийг хамруулахаар заажээ. Үүнд: 

 Шимтгэл төлөгч нас барсан бөгөөд өв залгамжлан өрийг нь хариуцах этгээдгүй болсон нь тогтоогдсон 
 Хуулийн этгээд нь дампуурсан болон татан буугдсан 
 Хариуцах эзэн нь сураггүй болсон, хаяг нь тодорхойгүй болсон нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр нотлогдсон 
 Шүүхийн шийдвэртэй боловч шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны явцад төлбөр төлөх чадваргүй болсон нь тогтоогдсон 
 Хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссаны улмаас бүх шатны шүүхийн байгууллага хүлээн авахаас татгалзсан 
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/мянган тэтгэвэр авагч, тэрбум төгрөгөөр/ 
 
 

Тэтгэврийн төрөл 

2012 
он 

2013 
он 

Өсөлт+, бууралт- 2013 он Өсөлт+ , 
Бууралт- 

Хүний тоо Дүн хувь Төлөвлөгөө Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Дүн хувь 

Өндөр насны 210.9 217.7 +6.8 3.2 591.2 593.3 -2.1 3.5 

Тахир дутуугийн 50.5 51.3 +0.8 1.6 101.9 98.9 3 2.9 

Тэжээгчээ алдсаны 23.9 22.5 -1.4 5.8 48.5 45.7 2.8 5.8 

Цэргийн  14.9 15.6 +0.7 4.7 71.2 72.6 -1.4 1.9 

НИЙТ 300.1 307.1 7.0 2.3 812.8 810.5 2.3 0.3 

 
Тэтгэмжийн даатгалын сан: 
 

2.3 Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 162.5 мянган даатгуулагчдад 58.6 тэрбум 
төгрөгийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны, 
оршуулгын тэтгэмжийг олгожээ. Хүснэгтээр үзүүлбэл: 

/мянган хүнээр, тэрбум төгрөгөөр/ 
 

Тэтгэмжийн 
төрөл 

Хүний тоо 2013 он 
2012 
он 

2013 
он 

Өсөлт, 
бууралт 

% Төлөвл
өгөө 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Өсөлт, 
бууралт 

% 

хөдөлмөрийн 
чадвар түр 
алдсаны 

98.9 104.4 +5.5 5.6 10.6 10.2 0.4 3.7 

жирэмсний болон 
амаржсаны 

38.5 45.7 +7.2 18.7 42.3 44.7 -2.4 5.7 

Оршуулгын 
тэтгэмж 

12.9 12.4 -0.5 3.9 4.5 3.7 0.8 17.7 

НИЙТ 150.3 162.5 12.2 8.1 57.4 58.6 -1.2 2.1 

 

Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зарлага даатгуулагчийн дундаж цалингийн 
өсөлт, төрөлт нэмэгдсэнээс шалтгаалан 1.2 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 2013 онд 
жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмжийг 38.5 мянган хүнд тэтгэмж олгохоор 
төлөвлөснөөс 45.7 мянган хүнд тэтгэмж олгосон байна. Энэ нь төрөх насны 
эмэгтэйчүүдийн тоо урьд оноос 7.2 мянган хүнээр өссөнтэй холбоотой ажээ. 
 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сан: 
 

2.4 2013 онд тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсан 6.5 мянган тэтгэвэр 
авагчдын тэтгэвэрт 26.9 тэрбум төгрөг, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 1.0 мянган 
хүний тэтгэмжид 0.5 тэрбум төгрөг, хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон 
төлбөр, рашаан сувилалд ирж, буцах болон рашаан сувиллын зардалд 0.9 тэрбум 
төгрөгийг 4.6 мянган даатгуулагчдад, тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлд 0.8 тэрбум төгрөгийг тус тус сангаас санхүүжүүлсэн байна. 
Хүснэгтээр үзүүлбэл: 

                                                                                                  /мянган хүнээр, тэрбум төгрөгөөр/ 
 

Төрөл 
Хүний тоо 2013 он 

2012 
он 

2013 
он 

Өсөлт, 
бууралт 

% Төлөв 
лөгөө 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Өсөлт, 
бууралт 

% 

Тэтгэвэрт зарцуулсан хөрөнгө 6.7 6.5 -0.2 3 28.7 26.9 1.8 6.3 
ХЧТА-ны тэтгэмж 0.8 1.0 +0.2 25 0.6 0.5 0.1 16.7 

Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн 
сэргээхтэй холбоотой төлбөр, 

сувиллын зардал 

4.5 4.6 -0.1 22.2 1.7 0.9 0.8 47.0 

Тэтгэврийн даатгалын санд 
шилжүүлсэн шимтгэл 

    0.9 0.8 0.1 11.1 

НИЙТ 12.0 12.1 0.1 0.8 31.9 29.1 2.8 8.7 
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2013 онд ҮОМШӨ-ний сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо өмнөх оноос 0.2 мянган 

хүнээр буурсан нь зардал хэмнэгдэхэд нөлөөлсөн байна. 
 

Ажилгүйдлийн даатгалын сан: 
 

          2.5 Тайлант онд ажилгүйдлийн тэтгэмжийг 1,521.9 сая төгрөгөөр хэтрүүлж, 
сургалтын төлбөрийг 43.7 сая төгрөгөөр хэмнэсэн байна. 

 

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн өсөлт нь 2013 онд улсын хэмжээнд бүртгэлтэй 
ажилгүйчүүдийн тоо 35776 байснаас 42772 болж 6996 хүнээр өссөнтэй холбоотой 
байна. Хүснэгтээр үзүүлбэл: 

  /Мянган хүн, сая төгрөгөөр/ 

                    
2013 онд ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагч 11.4 мянган хүнээр 

төлөвлөснөөс 15.9 мянган хүн ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан байна. Уул уурхайн 
компаниуд үйл ажиллагаагаа зогсоож татан буулгасантай холбоотойгоор 
ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүний тоо 39.5 хувиар өссөн, Нийгмийн даатгалын сангийн 
төсөв УИХ-д өргөн барьж батлагдсанаас хойш НХХЯ-ны (хуучнаар) бүтэц зохион 
байгуулалт өөрчлөгдөн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний алба татан буугдаж 
сургалтын зардал олгогдоогүйгээс сургалтын төлбөр хэмнэгдсэн байна. 

 

Эрүүл мэндийн даатгалын сан: 
 

2.6 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 3,843.2 мянган даатгуулагчийн тусламж, 
үйлчилгээний зардалд нийт 120.7 тэрбум төгрөгийг батлагдсан төсвийн хүрээнд 
зарцуулжээ. Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдаж төлбөр, тусламж авсан иргэдийн 
тоо өнгөрсөн оноос 283.2 мянган иргэнээр буурч, 5.7 тэрбум төгрөгийг хэмнэсэн байна. 
Хүснэгтээр үзүүлбэл:                                                                              

 /мянган хүнээр, тэрбум төгрөгөөр/ 
Тусламж 
үйлчилгээ 

Хүний тоо Өсөлт,  
бууралт 

2013 он Өсөлт, 
бууралт 

2012 он 2013 
он 

Дүн Хувь Төлөв 
лөгөө 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Дүн Хувь 

Эмнэлэг, Сувилал 3,364.7 2,988.7 -376.0 11.2 114.3 111.0 3.3 2.9 
Эмийн үнийн 
хөнгөлөлт 

706.9 854.5 +147.6 20.9 12.1 9.7 2.4 19.8 

НИЙТ ДҮН 4,126.4 3,843.2 -283.2 6.9 126.4 120.7 5.7 4.5 

 
 Уг төсвийн хэмнэлт гарах болсон шалтгааныг тодорхойлбол:  

 

 Төсөвт нэмэлт тодотгол оруулах саналыг 2013 оны эхэнд өгсөн боловч 11 дүгээр 
сарын 25-нд УИХ-аас тодотгол хийснээр эрүүл мэндийн байгууллагууд ялангуяа 
эмийн сангуудад шинэ төсвийг баримтлан даатгуулагчдад үйлчлэх цаг хугацаа 
хангалтгүй байсан; 

 Сум дундын эмнэлгүүд нарийн мэргэжлийн эмч, мэс заслын эмч байхгүй, эсвэл 
тэдгээр нь тогтвортой ажиллагаагүй, мэргэжлийн боловсон хүчний дутагталтай 
байдлаас шалтгаалж үйл ажиллагаа доголдсон; 

 Рашаан сувилалууд бүтэн жилээр үйл ажиллагаа явуулахаар санхүүжилтээ 
төсөвлүүлсэн хэдий ч улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулсан; 

 
            Үзүүлэлт 

Хүний тоо / Өсөлт+, бууралт-/ 2013 он Өсөлт, бууралт 

2012 он 2013 он Дүн Хувь Төлөв 
лөгөө 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Дүн % 

Ажилгүйдлийн тэтгэмж 10.5 15.9 +5.4 51.4 13,383.5 14,905.4 1,521.9 11.4 

Сургалтын төлбөр 0.05 0.01 -0.04 8 43.8 0.05 -43.75 99.8 

НИЙТ ДҮН 10.55 15.91 +5.36 50.8 13,427.3 14,905.45 1,478.15 11.0 
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 Хувийн эмнэлгүүдийн магадлан итгэмжлэлийн эрхийн хугацаа нь дуусгавар 
болсон зэрэг байна. (Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн талаар тусдаа бие 
даасан нийцлийн аудит хийж байгаа болно.) 

2.7 Дараах зардлуудын хэмнэлт сан тус бүрийн зарлагын хэмнэлтэд нөлөөлсөн 
байна. Үүнд: 

 

 Шүүхийн шийдвэртэй авлага бүрэн барагдсан тохиолдолд нийгмийн даатгалын 
сангаас олгодог шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн урамшууллын зардлыг хэмнэсэн; 

 Сурталчилгаа, мэдээллийн үйл ажиллагаа хангалтгүйгээс илүү төлсөн 
шимтгэлийн буцаалтыг иргэд даатгуулагч дутуу авсан нь зардал хэмнэгдсэн;  

 Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардалд 18,376.8 сая төгрөг 
төлөвлөснөөс 18,042.4 сая төгрөг зарцуулж 334.4 сая төгрөг хэмнэсэн; 

 Хөрөнгө оруулалтын зардлаар 5,383.0 сая төгрөг батлагдсанаас худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс 3 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлээгүйгээс 127.3 сая 
төгрөгийг тус тус хэмнэжээ.  

Дээрхээс үзэхэд нийгмийн даатгалын байгууллагын даатгалын сангийн орлого, 
зарлага төлөвлөгөөний дагуу биелэхгүй байгаа нь НДС-ийн орлогыг нэмэгдүүлэх 
төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулахад шаардагдах сангийн төсвийн 
төсөл, төсөөллийг боловсруулахад баримтлах аргачлал, холбогдох заавар журмыг 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулан мөрдөх, зайлшгүй шаардлагатай байгааг харуулж 
байна.  

 

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах үйл ажиллагааны 
бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгох шаардлагатай байна 

2.8 Сангуудын зарлагад хэмнэлт үүсч байгаа хэдий ч тахир дутуугийн тэтгэвэрт 
зарцуулсан хөрөнгийг 2009 онтой харьцуулахад 2013 онд 2.2 дахин, Нийгмийн 
халамжийн сангаас тэтгэвэрт зарцуулсан хөрөнгө 3.1 дахин, нийт тэтгэвэрт зарцуулж 
буй хөрөнгө 2.7 дахин нэмэгдсэн байна. 

 

2.9 Нийт хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн 60.5 хувь нь 50-60 хувиар 
хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгосон бөгөөд сэтгэцийн эмгэг хамгийн өндөр буюу 
18.8 хувь байгаа ба мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 59.7 хувийг амьсгалын замын 
өвчлөл эзлэж байна. 

 

2.10 2013 оны байдлаар хөдөлмөрийн насны 1,846.8 хүний 5.8 хувь, эдийн 
засгийн идэвхтэй 1,125.4 хүний 9.5 хувь нь хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. 

 

2.11 Нийгмийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдэд олгож 
буй тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн механизмыг оновчтой болгох, хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтыг сэргээн засах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, 
эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах үйл ажиллагааны стандартыг боловсруулах, ОУ-ын 
стандартыг нэвтрүүлэх, хууль тогтоомж дүрэм, журам зааврыг боловсронгуй болгох 
зайлшгүй шаардлагатай байна. 
 

Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих 2013 оны бараа,  
ажил, үйлчилгээ худалдан авалт 

 

 2.12 Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 
хэмжээ барилга байгууламж худалдан авахаар 5,383.0 сая төгрөгийн 84 төсөл арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж гүйцэтгэлээр 5,255.8 сая төгрөгийн 81 төсөл, арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж 127.2 сая төгрөг зарцуулаагүй байна. Хөрөнгө оруулалтыг 
батлагдсан төлөвлөгөөтэй нь харьцуулсныг хүснэгтээр үзүүлбэл:                                                    
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/сая төгрөгөөр/ 
 

Зардал 
Төлөвлөгөө Зарцуулсан 

хөрөнгө 
/+/ өсөлт, /-/ бууралт 

Тоогоор Хувиар 

Барилга байгууламж, их засвар 4,213.9 4,101.1 -112.9 2.7 
Тоног төхөөрөмж   521.8    515.7 -6.1 1.1 
Тээврийн хэрэгсэл   340.0     332.8 -7.2 2.2 
Тавилга, эд хогшил   307.2     306.3 -0.9 0.3 

НИЙТ ДҮН 5,383.0 5,255.8 -127.2 2.3 

 
2.13 Хэрэгжээгүй 3 төсөл, арга хэмжээг дурьдвал: 

 

o Хан-Уул дүүргийн НДХ-ийн конторын барилгын их засварын ажилд 22.8 сая 
төгрөг төлөвлөсөн боловч тус барилга нь Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 4 дүгээр 
сарын 4-ний өдрийн 143 дугаар тогтоолоор актлах шийдвэр гарсан;  

o Налайх дүүргийн НДХ-ийн конторын барилгын гаднах талбайн тохижилтод 7.0 
сая төгрөг төлөвлөсөн боловч тус барилгыг 2014 онд шинээр барихаар төлөвлөсөн;  

o Багахангай дүүргийн НДХ-ийн шинэ албан конторын барилгын зургийн төсөв 
хийлгэхээр 12.4 сая төгрөг төлөвлөсөн боловч 2014 онд конторын барилгыг 
өргөтгөхөөр шийдвэрлэсэн тул тус барилгын зураг төсөв хийлгэх худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулаагүй байна. 

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийг илүү  
буюу дутуу олгосон нь зөрчлүүд нийтлэг байна 

               

 Аудитаар НДЕГ, аймаг, нийслэлийн 22, Улаанбаатар хотын 4 дүүргийн НДХ-ийг 
хамруулан 203.4 сая төгрөгийн зөрчилд 28 акт, 6,109.3 сая төгрөгийн зөрчлийг 
арилгуулахаар 21 албан шаардлага өглөө. (Төлбөр зөрчлийг хавсралтаар харуулав.) 
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Бүлэг 3. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, хөрөнгийн 
зарцуулалтад дотоод хяналт шалгалтыг тогтмол  

явуулаагүй байна 
 

НДЕГ-ын дотоод хяналт шалгалтын талаар 
 

3.1 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 2013 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусгасан хуваарийн дагуу нийт 14 аймаг, 2 дүүргийн нийгмийн 
даатгалын хэлтэс, 58 сумыг хамруулан нийгмийн даатгалын сангийн орлогын 
бүрдүүлэлт, хөрөнгийн зарцуулалт, санхүүгийн үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэлд 
хяналт шалгалтыг хийжээ. 

 

3.2 Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд хийсэн шалгалтаар орон нутагт үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа 66 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нийгмийн даатгалын 
хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс, ажилтнуудад 
олгосон түлээ нүүрсний үнийн хөнгөлөлт зэрэг шимтгэлд ногдох орлогын 
бүрэлдэхүүнийг дутуу тооцсон зөрчил гаргасан 37 ажил олгогчид 82.9 сая төгрөгийн 
шимтгэл, алдангийг нөхөн төлүүлэхээр нийт 339.7 сая төгрөгийг төлүүлэхээр 
шийдвэрлэж, 249.5 сая төгрөг буюу 73.4 хувийг барагдуулсан байна. 

 

3.3 Нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж буй 87 ажил олгогч, барилгын угсралт, засварын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй 78 ажил олгогч, нийт 165 байгууллагад шалгалт хийж 93 ажил 
олгогчийн шимтгэл ногдуулаагүй 3,899.6 сая төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогод 644,196.6 мянган төгрөгийн шимтгэл ногдуулж, 320.8 сая төгрөгийн 
алданги тооцож, нийт 965.0 сая төгрөг төлүүлэхээр шийдвэрлэснээс 959.9 сая төгрөг 
буюу 99.5 хувийг барагдуулах ажлыг хийжээ. 

 

3.4 2013 оны Нийгмийн даатгалын нэгдсэн өгөгдлийн сангийн мэдээлэлд 
тулгуурлан тэтгэмжийн даатгалын сангаас 679 хүний жагсаалтыг нягтлан 
шалгуулахаар хэлтсүүдэд хүргүүлснээс 57 хүнтэй холбоотой 9,396.4 сая төгрөгийн 
төлбөрийг төлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 

 

3.5 Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэмжийг шалгаж сайн дурын 
даатгалд иргэдийг нөхөн даатгаж, тэтгэмж авах эрх үүсгэсэн, ажилгүйдлийн тэтгэмж 
авч байх хугацаанд ажилд орсон үед нь тэтгэмжийг давхардуулан олгосон, тэтгэмж 
олгох хувийг буруу тооцсон, дундаж цалинг буруу тооцож тэтгэмж илүү олгох зэргээр 
119 хүнтэй холбоотой зөрчлийг илрүүлж, 86 хүнд илүү олгосон 42,281.1 сая төгрөгийг 
төлүүлэхээр шийдвэрлэж, 9 хүнтэй холбоотой 3,206.1 сая төгрөгийг халамж, 
үйлчилгээний хэлтсээс төв санд буцаан төвлөрүүлсэн байна. 

 

3.6 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээллийн сантай иргэдийн нас барсан 
огноог тулгаж урьдчилсан байдлаар 19 аймаг, 8 дүүргийн НДХ-ээс 138 тэтгэвэр 
авагчдад илүү олгосон 241.3 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлэн акт тогтоож, 161.1 сая 
төгрөг буюу 69.0 хувийг тэтгэврийн даатгалын санд буцаан  төлүүлэх ажил хийгджээ. 
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Төрийн аудитын байгууллагаас өмнө өгсөн албан шаардлага, 
 зөвлөмжийн биелэлт 

 
           3.7 2013 онд ҮАГ-аас хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар 2006 оноос өмнө 
үүссэн 113 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нэр дээрх авлагын 9,643.1 сая 
төгрөгийн авлагыг 2013 оны 4 дүгээр улиралд холбогдох шатны хууль хяналтын 
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэхээр өгсөн албан шаардлагаас 4.2 тэрбум төгрөгийг 
үндэслэлгүйгээр авлагын данснаас хассан байна. Аудитаар өгсөн 3 зөвлөмж бүрэн 
хэрэгжээгүй бөгөөд хүснэгтээр үзүүлбэл: 
                                  

№ Зөвлөмж Биелэлт 
1 

Салбарын хэмжээнд үүссэн он дамжиж ирсэн 
найдваргүй, эзэн холбогдогч нь тодорхой 
хариуцах эзэнгүй, байгууллага нь дампуурсан, 
татан буугдсан, эзэн холбогдогч нь нас барсан 
зэрэг шалтгаантай өр авлагуудыг судалж, 
хуулийн байгууллагад хандан шийдвэрлүүлж 
барагдуулах. 

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 2010 оны 12 
дугаар сарын 27-нд “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
тухай” 23 дугаар тогтоол-ыг үндэслэн дээрх 9.6 тэрбум 
төгрөгийн шимтгэлийн авлагаас Нийгмийн даатгалын 
үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар сарын 11-ны 
өдрийн “Авлагын талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай” 16 дугаар тогтоолоор нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн өртэй 373 ажил олгогчтой холбоотой 4.6 
тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн авлагыг найдваргүйд 
тооцож хүчингүй болгож 2013 оны эхний хагас жилийн 
тайлангаар данснаас хасаж бүртгэлд тусгасан. 

2 
Сангийн сайдын 2010 оны 48 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Төсвийн санхүүжилтийн болон 
зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын дагуу 
батлагдсан төсөвт зардлыг зөв зохистой 
зарцуулж, төсвийн төлөвлөлтйиг зардлын зүйл 
бүрээр үндэслэлтэй зөв тогтоох 

2014 оны төсвийн төлөвлөлтийг урьд жилийн 
гүйцэтгэл, зардлын нормативыг баримтлан 
байгууллага, зардлын зүйл тус бүрээр үндэслэлтэй 
зөв тооцож, НДҮЗ-өөр хэлэлцүүлэн Хүн амын хөгжил, 
нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүллээ. 

3 
Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалаар 
баталсан “Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан 
бодох бүртгэлийн дансны заавар, санхүүгийн 
тайлан, тодруулгын маягт, санхүүгийн тайланг 
бэлтгэж гаргах аргачлалын”-ын дагуу санхүүгийн 
тайлангуудыг үнэн зөв илэрхийлэх 

МУ-ын Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, төв орон 
нутгийн нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн 
нэгдсэн тайланг Сангийн яамны зөвшөөрөлтэй ТЕЗ-
ийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлд зориулагдсан 
“Санхүүгийн тооцоолох” ХХК-ны өмчлөлийн “Plastic  
3.0” програм хангамжаар НДС-ийн нэгтгэсэн 
санхүүгийн тайланг гаргаж байна. 
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ДҮГНЭЛТ 
 

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах 
дүгнэлт хийж байна. Үүнд: 
 

 Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны Төсвийн тухай хуулиар нийгмийн даатгалын 
5 санд 971.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 
1,018.8 тэрбум төгрөгийн орлого хуримтлуулж, төлөвлөгөөг 47.3 тэрбум төгрөг буюу 
4.6 хувиар давуулан биелүүлжээ. 
 

 Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын төлөвлөгөөг нийт дүнгээр нь 47.3 тэрбум 
төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн боловч аж ахуйн нэгжээс төлсөн шимтгэл 10,389.4 
сая төгрөгөөр буюу 2.5 хувиар, төсөвт газраас төлсөн шимтгэл 3,730.9 сая төгрөг 
буюу 2.8 хувиар, ажиллагсдаас төлсөн шимтгэл 11,282.5 сая төгрөгөөр буюу 3.0 
хувиар, ҮОМШӨДС-аас төлсөн шимтгэл 138.5 сая төгрөг буюу 15.1 хувиар тус тус 
тасарсан байна. 
 

 Нийгмийн даатгалын байгууллагын даатгалын сангийн орлого, зарлага 
төлөвлөгөөний дагуу биелэхгүй байгаа нь НДС-ийн орлогыг нэмэгдүүлэх 
төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулахад шаардагдах сангийн 
төсвийн төсөл, төсөөллийг боловсруулахад баримтлах аргачлал, холбогдох заавар 
журмыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулан мөрдөх, зайлшгүй шаардлагатай 
байгааг харуулж байна.  
 

 2013 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг дутуу 
биелүүлснээс тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, малчдыг эрүүл мэндийн даатгалд 
хамруулах асуудал бүрэн шийдэгдээгүй байна. 
 

 2013 онд сангийн чөлөөт үлдэгдлийг арилжааны 18 банкинд байршуулснаас 
Улаанбаатар хотын банк, Төрийн банкны 2 салбарт хадгаламжийн хүүг гэрээний 
хугацаанд төлүүлж аваагүйн алданги 17,0 сая төгрөг болжээ. 
 

 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрөнд авсан орон сууцыг НДҮЗ-ийн 2011 оны 12 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын “Дуудлага 
худалдаагаар худалдана” гэсэн заалтыг зөрчиж, зах зээлийн үнээс доогуур үнээр 
худалдан борлуулсан нь сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх боломж алдсан байна.  
 

 Нийгмийн даатгалын сангийн авлага, ялангуяа татан буугдсан болон дампуурсан 
арилжааны банк, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авах 4.2 тэрбум төгрөгийн 
авлагыг хууль хүчингүй болгох хууль эрх зүйн үндэслэл байхгүй  байна. 
 

 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааны зорилтот түвшин, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг чадавхжуулах зорилгоор “Эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлах үйл ажиллагааы стратеги”-ийн баримт бичгийг 
боловсруулах шаардлагатай байна. 
 

 Эмнэлэг хяналтын комиссын үндсэн үүрэг болох хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас 
сэргийлэх, бууруулах, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд дотоодын хяналт тавих 
үүргийг эрчимжүүлэх, эмч мэргэжилтний үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Эрүүл мэндийн сайдын “Эмнэлэг чанарын хяналтын комиссын ажиллах журам”-ыг 
шинэчлэн мөрдүүлэх шаардлагатай байна. 
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ЗӨВЛӨМЖ: 
Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг  

зөвлөж байна. Үүнд: 
 

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Нийгмийн даатгалын Үндэсний 
зөвлөлийн дарга С.Эрдэнэд: 
 

 Харьяа байгууллагуудын тухайн онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил, 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой 
тусгаж,  үр дүнг тооцож ажиллах; 
 

 Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлөөс гаргаж буй журам, зааврыг 
боловсронгуй болгох талаар судалж, шийдвэрлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллах; 
 

 Нийгмийн даатгалын байгууллагын даатгалын сангийн орлого, зарлага 
төлөвлөгөөний дагуу биелэхгүй байгаа нь НДС-ын орлогыг нэмэгдүүлэх 
төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулахад шаардагдах сангийн 
төсвийн төсөл, төсөөллийг боловсруулахад баримтлах аргачлал, холбогдох 
заавар журмыг шинэчлэн боловсруулах; 
 

 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааны зорилтот түвшин, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг чадавхжуулах зорилгоор “Эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлах үйл ажиллагааы стратеги”-ийн баримт бичгийг 
боловсруулж, ОУ-ын мэргэжлийн байгууллага, гадаад, дотоодын төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааг 
боловсронгуй болгоход чиглэсэн менежментийн болон санхүүгийн туслалцааны 
төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. 

Эрүүл мэндийн сайд Н.Удвалд 
 

 Эмнэлэг хяналтын комиссын үндсэн үүрэг болох хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтаас сэргийлэх, бууруулах, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд дотоодын 
хяналт тавих үүргийг эрчимжүүлэх, эмч мэргэжилтний үүрэг хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын “Эмнэлэг чанарын хяналтын 
комиссын ажиллах журам”-ыг шинэчлэн мөрдүүлэх. 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ц.Уртнасанд: 
 

 Нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлага холбогдох хууль, журмын дагуу 
харьяа байгууллагуудад тавих дотоод хяналт шалгалтын чанар, үр дүн, үр 
өгөөжийг сайжруулах; 
 

 Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг арилжааны банкуудад 
байршуулахдаа НДҮЗ-ийн баталсан “Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт 
үлдэгдэл, хуримтлалын сангаас арилжааны банкинд мөнгөн хадгаламж 
хэлбэрээр байршуулах журам”-ыг мөрдөх; 

 

 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрөнд авсан үл хөдлөх хөрөнгийг холбогдох 
журмын дагуу эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, худалдах худалдан авах 
гэрээг хүчин төгөлдөр болгох, бараа, материалыг холбогдох журмын дагуу 
бусдад худалдан борлуулах; 

 
 Нийгмийн даатгалын сангийн авлагыг барагдуулах талаар тодорхой ажил 
зохион байгуулж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 



ҮАГ- НАГ/2014/01-НА 
Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны үйл 

ажиллагааны  үр дүн  
  

 
 
 

19 
 

Холбогдох байгууллагын санал: 
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ҮАГ-ын тайлбар: (НДҮЗ-өөс ирүүлсэн саналын хариу) 
 

Тайлбар 1 
     “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн орлогын бүрдүүлэлт, 
зарцуулалт, үр дүн” гэж гарчиг болгож өөрчлөв. 

Тайлбар 2 Саналын хүлээн авч  2009, 2010 онуудаас гэж тодруулав. 

Тайлбар 3 Саналыг хүлээж авах боломжгүй тул хэвээр үлдээв. 
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