
 

 

 

Санхүүгийн  хяналт шалгалт 
хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Иргэнээс Авлигатай тэмцэх газарт хандан гаргасан өргөдлийг харьяаллын дагуу Говь-

Алтай аймгийн Засаг даргад албан бичгээр ирүүлснийг хянан шийдвэрлүүлэхээр тус албанд 

шилжүүлснийг хүлээн авсан болно. Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 

дэх заалтыг удирдлага болгон Дарив сумын Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн санхүүгийн үйл ажиллагаанаас өргөдөл тусгагдсан асуудлууд нь “Төсвийн тухай”, 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”, “Боловсролын тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн 

актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, 2019 оны 04 дүгээр сарын 

12-ны дотор Авлигатай тэмцэх газар хариуг хүргүүлэхэд хяналт, шалгалтын зорилго оршино. 

ХОЁР:  ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч 

А.Бүрэндэлгэр, Ц.Баттөр нар 2019 оны 04 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс ажлын 2 өдрийн хугацаанд 

төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж,  Дарив сумд ажиллав. 

 
ГУРАВ:  ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Өргөдөлд тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд доорх баримтуудыг хяналт 

шалгалтад хамруулав.Үүнд: 

 2012-2016 оны “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн үйл ажиллагаа, үр дүн, ашиг сонирхлын зөрчил 

үүссэн эсэх. 

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хүнсний материалын 

худалдан авалт, худалдан авагчийг сонгон шалгаруулж гэрээ хийсэн байдал, ашиг 

сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх. 

  Сургуулийн заал ашиглалт, түрээсийн болон өөрийн орлого бүрдүүлэлт, 

байгуулсан гэрээ, түүний хэрэгжилт. 

 Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт  

 Сургуулийн барилгын зургийг хэдэн удаа хийлгэсэн, зарцуулсан хөрөнгө, үр дүн. 



- Сумын удирлагын тухайд хамаарал бүхий этгээдтэй шууд гэрээ байгуулж, ажил 

гүйцэтгүүлсэн эсэх. 

- Явцын хяналт хийсэн эсэх, түүний үр дүн. 

- Ажил хүлээж авах ажлын хэсгийн дүгнэлт. 

- Шалгалтад хамрагдах хугацааны санхүүгийн үйл ажиллагааны баримт. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  АСУУДЛУУД. 

2019  оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад Дарив сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын байрны Иргэний танхимд холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан 

удирдамжийг танилцуулав. Удирдамж танилцуулах хуралд өргөдөлд тусгагдсан асуудлуудтай 

холбоотой дараах ажилтан, албан хаагчид ирж оролцов. Хүснэгтээр харуулав /хүснэгт-1/. 

                                                                                                                         Хүснэгт-1 

 

Сумын Иргэний танхимд байрлан баримтыг татан авч хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүлэв. 

1. Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн албан бичигт: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан гэжээ. 

Шалгалтаар: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн санхүүжилтийг хүснэгтээр харуулав. /хүснэгт-2/  

                                                                                                                           Хүснэгт-2 

д/д Тус сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-д санхүүжилт хийсэн он Санхүүжилтийн дүн /төг/ 

1 2011 50000000 

2 2012 50000000 

3 2013 50000000 

4 2015 18000000 

дүн 168000000 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн гүйлгээний баримтад 1 болон 2 дугаар гарын үсэг зурж 

ажилласан албан тушаалтны судалгааг хүснэгтээр харуулав. /хүснэгт-3/  

                                                                                                                        Хүснэгт-3 

д/д Тайлант он 
Гүйлгээний баримтад 1 

дүгээр гарын үсэг зурсан 
албан тушаалтны мэдээлэл  

Гүйлгээний баримтад 2 дугаар 
гарын үсэг зурсан албан 

тушаалтны мэдээлэл 

“Сум хөгжүүлэх сан” 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

1 2011 
Засаг 
дарга 

М.Ганбаатар 
ЗДТГ-ын  

ня-бо 
Б.Оюун-Эрдэнэ - 

2 2012 
Засаг 
дарга 

М.Ганбаатар 
ЗДТГ-ын  

ня-бо 
Ц.Батбаяр - 

д/д Албан тушаал          Овог нэр Харилцах утас 

1 ЗДТГ-ын дарга Н.Эрдэнэбилэг       99053479 

2 ЗДТГ-ын  нягтлан бодогч Ц.Батбаяр 99711451 

3 ЗДТГ-ын  эд хариуцагч Б.Түмэнжаргалан 85893990 

4 Сургуулийн захирал     С.Сарантуяа 99736215 

5 Сургуулийн нягтлан бодогч      Б.Оюун-Эрдэнэ 99052922 

6 Сургуулийн эд хариуцагч      С.Эрдэнэпил 99962279 

7 Эрүүл мэндийн төвийн эд хариуцагч      Г.Дэнсмаа  99618401 

8 Эрүүл мэндийн төвийн нягтлан бодогч Б.Уранчимэг 94160924 



3 2013-2014 
Засаг 
дарга 

П.Ганхуяг 
ЗДТГ-ын  

ня-бо 
Б.Оюун-Эрдэнэ  

2013-2015 онд 
Г.Цэвээн 4 2014-2016 

Засаг 
дарга 

П.Ганхуяг 
ЗДТГ-ын 

 ня-бо 
Х.Ууганбаяр 

5 2016.11 
сараас 

Засаг 
дарга 

М.Ганбаатар 
ЗДТГ-ын 

 ня-бо 
Ц.Батбаяр - 

 

 

“Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон зээлийн мэдээллийг хүснэгтээр гаргаж, танилцуулгад 

хавсаргав. /хүснэгт-4/ 

“Сум хөгжүүлэх сангийн тухай” Сумын ИТХ-ын 2011 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 

15,  “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай”  2014 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 16 дугаар 

тогтоолуудаар баталсан ААН, иргэнд олгох зээлийн босго дээд хэмжээг баримталж ажилласан 

байна. Тогтоолуудын хуулбарыг хавсаргав. 

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хариуцагчдыг шүүхэд шилжүүлж ажилласан байна. Шүүгчийн 

захирамжийн хуулбаруудыг хавсаргав. 

2. Өргөдөлд:  

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж авах нэрээр 60 сая төгрөг үгүй болгосон ба одоо өнөө тоног 

төхөөрөмж нийлүүлсэн компани нь шүүхдээд мөнгөө нэхэмжилсэн. Жич: ЗДТГ-ын дарга 

Н.Эрдэнэбилэг, тухайн үед сумын Засаг даргаар ажиллаж байсан Д.Ганхуяг нартай холбоотой 

гэжээ.  

 Шалгалтаар:  

 2019.04.09-ний өдрийн 12 цагт сумын ЭМТ-ийн байранд очиж, эд хариуцагч Г.Дэнсмаа, 

эрхлэгч эмч Б.Өнөржаргал нарыг байлцуулан агуулах дахь тоног төхөөрөмжүүдийг нүдээр үзэж 

танилцав. 

Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтаас шүүхийн шийдвэр гарах хүртэлх хугацааны 

нотлох баримтуудыг бүрэн цуглуулж, тайлбар тодруулгыг гаргуулан танилцуулгад хавсаргав. 

     3. Өргөдөлд: 

2014 онд малчдын холбоо байгуулж 8 сая төгрөгийг ИТХ-аар батлуулан авч байсан ба 

бас л чимээгүй болсон. Жич: Сумын Засаг дарга М.Ганбаатартай холбоотой. 

Шалгалтаар: 

 Дарив сумын Засаг дарга М.Ганбаатартай уулзаж, өргөдөлд тусгагдсан асуудлын талаар 

тайлбарыг бичгээр гаргуулав. Мөн ЗДТГ-ын нягтлан бодогч Ц.Батбаярыг байлцуулан өвсний 

авлагыг тодорхойлж, тайлбарыг бичгээр гаргуулан танилцуулгад хавсаргав. 

            Сумын ИТХ-ын шийдвэрээр 2014 онд 8000.0 мянган төгрөг баталсан. Үүгээр 2000 боодол 

өвс бэлтгэж нөөцөлсөн. Хөдөөгийн 3-н багийн Засаг дарга нар ээлжээр хариуцаж өвсний 

борлуулалт, орлого төвлөрүүлэлтийг хариуцаж ажиллахаар шийдвэрлэсэн. Эхний онд 2 дугаар 

баг буюу Хужирт багийн Засаг дарга О.Ганбаатар хариуцсан. 2014 онд ОНХС-д нийт 4600.0 



мянган төгрөг, 2017 онд ОНХС-д 900.0 мянган төгрөгийг тус тус төвлөрүүлж,  2018 оны жилийн 

эцсийн байдлаар 7-н иргэнтэй холбоотой 2500.0 мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байна. 

Авлагыг хүснэгтээр харуулав 

   

д/д Нэрс 
Өвсний 

/Тоо ширхэг/ Нэг бүрийн үнэ Нийт дүн 

1 А.Баярсайхан 72 4000 288000 

2 А.Батбаяр 68 4000 272000 

3 С.Сайнбаатар 15 4000 60000 

4 М.Билэгдэлгэр 32 4000 128000 

5 Б.Гансүх 5 6000 30000 

6 Г.Цолмон 165 6000 990000 

7 Ц.Батсайхан 122 6000 732000 

дүн 2500000 

 

Нэр бүхий иргэдээр төлүүлж , санд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

  Өргөдөлд: 

            Биеийн тамирын заалны түрээсийн орлогыг бэлнээр авч зарцуулдаг, нэг арга хэмжээ 

болоход 50000-н төгрөг авдаг, юунд зарцуулсан нь тодорхойгүй гэжээ. 

Сургуулийн биеийн тамирын заалыг төлбөртэй ашиглуулсан талаар: 

2018 онд 

          Тус сургуулийн биеийн тамирын заалыг 2018 онд бөхийн барилдаан, тоглолт,  шинэ жил 

зэрэгт түрээслүүлж нийт 15-н удаагийн түрээсээс 2 удаагийн арга хэмжээг үнэ төлбөргүй явуулж 

нийт 528900-н төгрөгийн орлого олсон байна. Байгууллага хамт олны хурлын шийдвэр, дотоод 

журам, Монгол Улсын Боловсрол, Соѐл, Шинжлэх ухаан, спортын сайдын  2017 оны 11 дүгээр 

сарын 27-ны А/353 дугаар тушаалыг үндэслэн дараах зүйлд зарцуулсан байна. Үүнд: 

1. Ж.Эрдэнэ, Р.Батмөнх нарт тус бүр 200000 төгрөг, нийт 400000 төгрөг/Боловсрол, 

соёл, урлагийн газрын дарга Р.Батмөнх нь 2017 оны 06 дугаар сард ажил үүргээ 

гүйцэтгэж яваад авто осолд орсноос хүнд гэмтэл авч монгол Улсад 4-н удаа, БНХАУ-д 

2 удаа хүнд хагалгаанд орсон, 2003-2011 онд тус газрын даргаар ажиллаж байсан 

Ж.Эрдэнэ нь хүнд өвчилсний улмаас баруун уушгиа авхуулан, улмаар БНСУ-д 

эмчлүүлэхээр болсон Иймд Р.Батмөнх, Ж.Эрдэнэ нарын эмчилгээний зардалд зориулсан 

хандивын аянг 10 дугаар сард өрнүүлэн ажиллаж, сэтгэл санааны болоод санхүүгийн 

дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна уу гэсэн аймгийн Засаг даргын орлогч 

Ж.Ганбатын албан бичгийн дагуу зарцуулсан байна. 

2. Хөдөлмөр, соёл, чуулганы 1 дүгээр байрт 30000 төгрөг 

3. Үдээсний машин 3000 төгрөг 



4. Алтан намар урлагийн тоглолтод байр эзэлсэн багш, анги хамт олонд 95800 төгрөг 

нийт 528800 төгрөгийг зарцуулсан байна.  

2019 онд 

          Мөн бөхийн барилдаан, шинэ жилийн арга хэмжээ, тэмцээн уралдаанд 7-н удаа түрээсэлж 

нийт 151900-н төгрөгийн орлого олсон байна.  Байгууллага хамт олны хурлын шийдвэр, дотоод 

журам, Монгол Улсын Боловсрол, Соѐл, Шинжлэх ухаан, спортын сайдын  2017 оны 11 дүгээр 

сарын 27-ны А/353 дугаар тушаалыг үндэслэн дараах зүйлд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.. 

Үүнд: 

1. Сургуулийн эмэгтэйчүүдийн баярын зургийн цомогт 160000 

2. Сарнай цэцэгт 112500 

3. Бэлэг 16000 

4. Сургуулийн эрэгтэйчүүдийн зургийн цомогт 44000 төгрөг, нийт 332500 төгрөгийг 

зарцуулахаар тооцоолсон байна.  

        Биеийн тамирын заалны түрээсийн орлогыг бэлнээр хураан авч сургуулийн захирал өөртөө 

хадгалж дээрх зүйлд зарцуулж байгаа нь  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-

ийн 28 дугаар зүйл. Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх гэсний 5/Төрийн өмчийн 

түрээсийн төлбөрийг улсын төсөвт оруулна./ -д заасныг зөрчсөн байна. 

      Сургуулийн биеийн тамирын заалны түрээсийн орлогыг дараах зүйлийг үндэслэн зарцуулсан 

байна. 

      Монгол Улсын Боловсрол, Соѐл, Шинжлэх ухаан, спортын сайдын  2017 оны 11 дүгээр сарын 

27-ны А/353 дугаар тушаалд Ерөнхий боловсролын сургуулийн үндсэн чиг үүрэг, хичээл, 

хичээлээс гадуурх сургалт /секц, дугуйлан/-ын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй, 

суралцагчийн эрх ашгийг хохироохгүйгээр хичээл, сургалтын бус цагаар сургуулийн биеийн 

тамирын заалыг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд гэрээгээр ашиглуулж нэмэлт орлого олохыг 

төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нарт 

зөвшөөрсүгэй, Биеийн тамирын заалыг гэрээний үндсэн дээр бусдад ашиглуулах, олсон орлогыг 

холбогдох хууль, журмын дагуу байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд тусган зарцуулах шийдвэр 

гаргах, тайлагнах, хяналт тавихад хамт олны оролцоог хангаж ажиллахыг төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нарт үүрэг болгож, төрийн болон орон 

нутгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг өөрийн үйл ажиллагаанаас орлого олох, 

зарцуулах, тайлагнах журмын төслийг 2018 оны 1 дүгээр сард багтаан боловсруулж батлуулах 

арга хэмжээ авахыг үүрэг болгосон байна.  

           Говь-Алтай аймгийн Дарив сумын Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 

А/05 дугаар захирамжид Сургуулийн спорт заалыг зориулалтын дагуу сургалтын бус цагаар 

түрээслэхийг зөвшөөрсүгэй, түрээсийн мөнгөний хэмжээг холбогдох эрх зүйн актын дагуу 



тогтоож, журмын дагуу зарцуулахыг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал С.Сарантуяа, 

нягтлан бодогч Б.Оюун-Эрдэнэ нарт даалгасан байна. 

         Дарив сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын дэргэдэх зөвлөлийн 2018 оны 01 

дүгээр сарын 08-ны өдрийн хурлаар биеийн тамирын заал ашиглалтын талаар журам гаргаж 

төлбөр тогтоох тухай хэлэлцэж дараах шийдвэрийг гаргасан байна. 

1. Заалны төлбөр 1 цагт 1 хүн 1000-н төгрөг, төрийн албан хаагчид байгууллага хамт 

олноороо тогловол 1 хүн 500-н төгрөг, 6-н цагаас дээш ашиглавал 50000-н төгрөг байхаар 

тогтоожээ. 

2. Хичээллэж байх хугацаанд заалны билетийг байрын 2 жижүүр тасалж, давхар цоожтой 

болгож 2 жижүүрт өгөх, амралттай байх хугацаанд нийгмийн ажилтан хариуцах. 

3. Биеийн тамирын заалнаас олсон орлогын 30 хувийг үйлчлэгчид ажлын бус цагаар 

ажилладаг учир олгохоор болж орлогыг Монгол Улсын “Төсвийн тухай хууль”-д заасан 

журмын дагуу зарцуулахаар шийдвэр гарган ажиллажээ. 

          Дарив сумын ерөнхий боловсролын суруулийн дотоод журмын 28-д туслах үйл 

ажиллагаанаас орлого олох, зарцуулах, тайлагнах талаар: 

1.  “Төсвийн тухай хууль”, бусад хууль эрх зүйн актын хүрээнд туслах үйл ажиллагаа явуулж, 

орлого олж болно. 

2. Туслах үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг “Төсвийн тухай хууль”-д заасан зөвшөөрөгдсөн 

зүйлд зарцуулна. 

3. Олсон орлогыг хэрхэн зарцуулах асуудлыг хамт олонд танилцуулж, олонхын саналаар 

зөвшөөрөгдсөн зүйлд зарцуулна. 

4. Орлого, зарлагын тайланг сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нар хариуцан, хамт олны 

хуралд жилийн эцэст тайлагнана гэж заасан байна. 

Өргөдөлд: 

Буудал ажиллуулдаг гэжээ. 

Сургуулийн дотуур байрны өрөөний түрээсийн талаар: 

            Сургуулийн дотуур байрны 3-н өрөөг түрээсэлж нийт 680000-н төгрөгийг төсвийн орлогод 

төвлөрүүлээгүй байна. 680.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоов.          

      Өргөдөлд: 

           Дотуур байрны хүүхдүүдийн хүнсний материалыг сургуулийн захирал өөрийн малнаас 

нийлүүлдэг, нийлүүлсэн мах нь чанарын шаардлага хангахгүйгээр туранхай мах байдаг, зарим 

хүнсний материалыг өөрөө нийлүүлдэг мөн дүү С.Төвшинтөгсийн дэлгүүрээс худалдан авдаг 

гэжээ. 

 

  



           Хүүхдийн дотуур байрны хүнсний материалын талаар: 

          Хүнсний материал нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахдаа Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 

2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн дагуу орон нутагт/аймаг 

сумд/ газар тариалан, мал аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж 

буй этгээдийг тэргүүнд сонгох зарчмыг баримтлан сонгон шалгаруулалт, гэрээг хийсэн байна.  

           2018, 2019 онд сургуулийн захирлын тушаалаар үнэлгээний хороог 3-н хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ. Тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нийтэд зарлан 

мэдээлэх, тендерийн баримт бичиг бэлтгэх, тендерийн урилга бэлтгэх, хүргэх, тендерийн баримт 

бичиг хүлээн авах, битүүмжлэх, тендер шалгаруулах, худалдан авах ажиллагааны тайлан, 

тэмдэглэл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, шалгарсан иргэн, аж ахуйн нэгжтэй сургуулийн 

захирал, нягтлан бодогч нар гэрээ байгуулан ажилласан байна.  

          Сургуулийн үдийн цайнд тендер шалгаруулахад “Хараат сутай” ХХК ганцаараа материал 

ирүүлсэн тул шууд гэрээ байгуулан ажилласан байна. /Тус сургуулийн үдийн цайг “Хараат 

сутай” ХХК нь 2010 оноос эрхлэн явуулж байгаа бөгөөд сумд нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэх 

ганц зөвшөөрөлтэй компани нь болно/ 

     2018, 2019 оны хүнсний материал худалдан авалтыг хүснэгтээр харуулав.  

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн бүрэн дунд сургуулийн  2018 оны хүнсний 
материал худалдан авалтыг хүснэгтээр харуулав. 

 

дд 
Дотуур байрны хүүхдийн хүнсний 

материал бэлтгэн нийлүүлэгч 
огноо Мөнгөн дүн Тайлбар 

1 П.Лхаашид 2018 .02.12 116000 Гэрээ хийсэн 

2 Э.Отгонбаатар 2018 .02.12 87500 Гэрээ хийсэн 

3 Мэнгэхишиг ХХК 2018 .02.12 122500 Гэрээ хийсэн 

4 Ч.Болормаа 2018 .02.13 345000 Гэрээ хийсэн 

5 П.Лхаашид 2018 .02.13 9000 Гэрээ хийсэн 

6 Ч.Болормаа 2018 .03.27 345000 Гэрээ хийсэн 

7 Мэнгэхишиг ХХК 2018 .03.27 142750 Гэрээ хийсэн 

8 П.Лхаашид 2018 .03.27 654500 Гэрээ хийсэн 

9 Ш.Удвал 2018.03.27 24000 Гэрээ хийсэн 

10 Мэнгэхишиг ХХК 2018.04.17 54000 Гэрээ хийсэн 

11 П.Лхаашид 2018.04.17 1302800 Гэрээ хийсэн 

12 Ч.Болормаа 2018.04.18 345000 Гэрээ хийсэн 

13 П.Лхаашид 2018.04.18 231000 Гэрээ хийсэн 

14 П.Лхаашид 2018.05.02 357300 Гэрээ хийсэн 

15 Ч.Болормаа 2018.05.02 387000 Гэрээ хийсэн 

16 Мэнгэхишиг ХХК 2018.05.02 113400 Гэрээ хийсэн 

17 А.Должмаа 2018.05.02 52000 Гэрээ хийсэн 

18 Мэнгэхишиг ХХК 2018.05.28 205100 Гэрээ хийсэн 

19 Э.Отгонбаатар 2018.05.28 91000 Гэрээ хийсэн 



20 Ш.Удвал 2018.05.30 594700 Гэрээ хийсэн 

21 Мэнгэхишиг ХХК 2018.05.30 246500 Гэрээ хийсэн 

22 Ч.Болормаа 2018.06.04 265000 Гэрээ хийсэн 

23 Мэнгэхишиг ХХК 2018.06.26 24900 Гэрээ хийсэн 

24 Э.Отгонбаатар 2018.06.26 17500 Гэрээ хийсэн 

25 М.Мэндхүү 2018.06.27 42000 Гэрээ хийсэн 

26 Мэнгэхишиг ХХК 2018.06.26 15200 Гэрээ хийсэн 

27 Г.Бөхням 2018.06.26 150000 
 

28 Хужирт жавхлант хоршоо 2018.06.26 75000 Гэрээ хийсэн 

29 Ш.Удвал 2018.06.28 174000 Гэрээ хийсэн 

30 П.Лхаашид 2018.06.28 502400 Гэрээ хийсэн 

31 С.Баатарсайхан 2018.09.26 1464000 Гэрээ хийсэн 

32 Ч.Болормаа 2018.09.28 387000 Гэрээ хийсэн 

33 Ш.Удвал 2018.09.18 15000 Гэрээ хийсэн 

34 Мэнгэхишиг ХХК 2018.10.26 664000 Гэрээ хийсэн 

35 Эрдэнэчимэг 2018.10.26 76500 Гэрээ хийсэн 

36 Мэнгэхишиг ХХК 2018.10.26 116000 Гэрээ хийсэн 

37 Я.Дэжид 2018.10.26 381800 Гэрээ хийсэн 

38 Мэнгэхишиг ХХК 2018.10.26 1094500 Гэрээ хийсэн 

39 С.Баатарсайхан 2018.10.30 2172000 Гэрээ хийсэн 

40 Мэнгэхишиг ХХК 2018.11.01 517000 Гэрээ хийсэн 

41 Мэнгэхишиг ХХК 2018.11.27 1168100 Гэрээ хийсэн 

42 Мэнгэхишиг ХХК 2018.12.06 235100 Гэрээ хийсэн 

43 С.Баатарсайхан 2018.12.06 1785000 Гэрээ хийсэн 

44 Ч.Болормаа 2018.12.06 345000 Гэрээ хийсэн 

45 Эгшиглэн арвай 2018.12.17 369000 Гэрээ хийсэн 

46 Б.Нансалмаа 2018.12.17 908500 Гэрээ хийсэн 

47 Мэнгэхишиг ХХК 2018.12.18 870900 Гэрээ хийсэн 

48 Я.Дэжид 2018.12.18 429000 Гэрээ хийсэн 

49 Мэнгэхишиг ХХК 2018.12.20 292500 Гэрээ хийсэн 

50 Мэнгэхишиг ХХК 2018.12.20 38400 Гэрээ хийсэн 

51 С.Баатарсайхан 2018.12.21 4275000 Гэрээ хийсэн 

52 Шарга чулуут 2018.12.21 80000 Гэрээ хийсэн 

 
Дүн 

 
24776350 

 
 

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн бүрэн дунд сургуулийн  2019 оны хүнсний материал 
худалдан авалтыг хүснэгтээр харуулав. 

дд 

Дотуур байрны 
хүүхдийн хүнсний 

материал 
бэлтгэн 

нийлүүлэгч 

огноо Мөнгөн дүн Тайлбар 

1 
Эгшиглэн арвай 

ХХК 
2019.02.28 230000 Гэрээ хийсэн 

2 Мэнгэхишиг ХХК 2019.02.28 1167600 Гэрээ хийсэн 

3 Мэнгэхишиг ХХК 2019.03.13 151300 Гэрээ хийсэн 

4 
Шарга чулуут 

ХХК 
2019.03.13 112000 Гэрээ хийсэн 



5 
Эгшиглэн арвай 

ХХК 
2019.03.13 230000 Гэрээ хийсэн 

6 С.Баатарсайхан 2019.03.13 2570000 Гэрээ хийсэн 

7 
Эгшиглэн арвай 

ХХК 
2019.03.26 241500 Гэрээ хийсэн 

8 Мэнгэхишиг ХХК 2019.03.26 691250 Гэрээ хийсэн 

9 Мэнгэхишиг ХХК 2019.03.27 175000 Гэрээ хийсэн 

 
Дүн 

 
5568650 

 

 
НИЙТ ДҮН 

 
30404000 

 
        

          Санхүүгийн баримтаас харахад дотуур байрны хүүхдийн хоолны махыг тус сумын Хужирт 

багийн Улсын сайн малчин С.Баатарсайханаас хонины махыг 4500-аас 6000-н мянган төгрөгөөр, 

үхрийн мах 6000-н мянган төгрөгөөр гэрээний дагуу худалдан авч зарцуулсан байна. 2019 оны 

04 дүгээр сарын 09-ний өдөр сургуулийн агуулах, гал тогоогоор орж махны чанар байдлыг 

нүдээр үзэхэд махыг шулж хөлдөөгчид хийсэн байлаа. Махны тарга хүч боломжийн байв. 

          Сургуулийн захирал өөрийн төрсөн дүү С.Төвшинтөгсийн нөхөр П.Лхаашидын дэлгүүрээс 

2018 оны 1, 2 дугаар улиралд 7-н удаагийн гүйлгээгээр 3173000-н төгрөгийн хүнсний материал 

худалдан авсан байна. 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр сургуулийн захирал  С.Сарантуяа  

иргэн П.Лхаашидтай худалдан авах гэрээ байгуулахгүй байхыг үнэлгээний хорооны гишүүдэд 

үүрэг болгосон байна. 2018 оны 05, 06 дугаар сард худалдан авсан 2 удаагийн гүйлгээгээр 

хийгдсэн 859700-н төгрөг нь өмнөх саруудын өрийн үлдэгдэл байна. 2018 оны 06 дугаар сараас 

хойш П.Лхаашидаас худалдан авалт хийгдээгүй байна. 

           Жич: /Тус сургуулийн захирлыг Сосорын Сарантуяа, гэр бүлийн хүнийг Осорын Ганбаатар 

гэх бөгөөд мах бэлтгэн нийлүүлэгч Сампилын Баатарсайхан нь сургуулийн захиралтай хамаарал 

бүхий этгээд биш байна/   

         Өргөдөлд: 

         2015 онд шинэ сургуулийн барилгын зураг төсвийг хийлгэх 10-н сая төгрөгийг сумын “Орон 

нутгийн хөгжлийн сан”-аас сумын ИТХ-аар батлуулсан, 2018 онд 3-н сая төгрөг “Орон нутгийн 

хөгжлийн сан”-аас сумын ИТХ-аар батлуулсан гэтэл шинэ сургуулийн барилга огт өөр зургаар 

хийгдсэн  гэжээ.   

           Барилгын зураг төсвийн талаар: 

          Сургуулийн захирал С.Сарантуяа дараах байдлаар тайлбарлаж байна. Тус сургууль нь 

320 хүүхдийн суудалтай барилга бөгөөд 2009-өөс 2010 оны хичээлийн жилээс 12 жилийн бүрэн 

дунд сургууль болон өргөжсөнтэй холбоотойгоор 420 хүүхэд суралцан, анги танхимын 

хүрэлцээгүй болсон. Дээрх нөхцөл байдлаас шалтгаалж 160-н хүүхдийн суудалтай сургууль 

бариулах шаардлага гарсан. Иймд барилгын зураг төсөв хийгдсэн барилгыг төсөвт тусган эхний 

ээлжинд бариулдаг тул сургуулийн 160-н хүүхдийн суудалтай барилгын зураг төслийн ажил 



гүйцэтгэх гэрээг 12 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр “Эл энд эйч констракшн” ХХК-тай хийсэн байна. 

2014 онд сумын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр урьдчилгаа 10-н сая төгрөгийг 

санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэж 2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр шилжүүлжээ. “Эл энд эйч 

констракшн” ХХК-аас үлдэгдэл 2 сая төгрөгийг шилжүүлсэний дараа барилгын зургийг хүлээлгэж 

өгнө. Мөн дээр нь геологийн дүгнэлтийн 1 сая төгрөг нэмэгдэнэ, гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт хийнэ 

гэжээ. 2018 оны 03 сард аймгийн БСУГ-аас барилгын зургийг яаралтай ирүүл тендер зарлагдах 

гэж байна гэсний дагуу 2.5-н сая төгрөгийг 2018 оны 03 дугаар сарын 09-нд М.Мэндбатаа гэж 

хүнээс шилжүүлсэн. Үлдэгдэл 0.5 сая төгрөгийг зургаа авахдаа өгье гэж барьцаа болгон 

үлдээсэн. Тус сумын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-аас санхүүжилт хийгдэхгүй байсан тул хувь 

хүнд хандсан гэв. Гэтэл тендер нь 1.1 тэрбум төгрөгөөр 320 хүүхдийн суудалтай барилга 

баригдахаар болсон тул 160-н хүүхдийн суудалтай барилгын зураг шаардлаггүй болсон үүнээс 

шалтгаалж зургийн үлдэгдэл 3-н сая төгрөгийг сумын “орон нутгийн хөгжлийн сан”-аас 

шийдвэрлээгүй болно. Шинээр баригдахаар болсон 320-н хүүхдийн суудалтай барилгын зураг 

төсвийн үнэ нь барилгын төсөвт багтсан байсан. 160-н хүүхдийн суудалтай барилга 320-н 

хүүхдийн суудалтай барилга болж өөрчлөгдсөнийг мэдэхгүй гэв. Иргэн М.Мэндбатаагаас зээлсэн 

2.5-н сая төгрөгийг хэрхэн барагдуулах, энэ тухайд захирал би хохирогч нь болчихоод байна. 

Одоо үлдэгдэл 0.5-н сая төгрөгийн барьцаанд “Эл энд эйч констракшн” ХХК-д 160-н хүүхдийн 

суудалтай барилгын зураг байгаа бөгөөд үлдэгдэл 0.5-н сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгвөл өгөхөд 

бэлэн байгаа гэв. /холбогдох баримтыг хавсаргав./   

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, 

ТОГТООМЖ. 

1. Тус сумын 7-н иргэнтэй холбоотой 2500.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий өвсний үнийг 

санд төвлөрүүлээгүй байна. Малчид иргэдэд зээлээр олгосон өвсний үнийн авлагыг 

барагдуулаагүй, санд учраад байгаа хохирлыг барагдуулж ажиллаагүй нь Эд хариуцагчийн эрх 

үүргийн дүрмийг  

           2. Сургуулийн дотуур байрны 3-н өрөөг түрээсэлж нийт 680000-н төгрөгийг төсвийн 

орлогод төвлөрүүлээгүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 28 

дугаар зүйл. Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх гэсний 5 /Төрийн өмчийн түрээсийн 

төлбөрийг улсын төсөвт оруулна./ -д заасныг 

           3. Сургуулийн захирал өөрийн төрсөн дүү С.Төвшинтөгсийн нөхөр П.Лхаашидын 

дэлгүүрээс 2018 оны 1, 2 дугаар улиралд 7-н удаагийн гүйлгээгээр 3173000-н төгрөгийн үнэ 

бүхий хүнсний материал худалдан авсан байгаа нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг тус 

тус зөрчсөн байна. 

 



ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ, АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ. 

Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”,  “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийг мөрдөж ажиллаагүйгээс зөрчил дутагдал бий болох 

шалтгаан болжээ гэж дүгнэж байна.  

 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 680.0 мянган төгрөгийг Дарив сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал С.Сарантуяагаар төлүүлж, орон нутгийн төсвийн орлогын 

дансанд төвлөрүүлэхээр, 2500.0 мянган төгрөгийг холбогдох иргэдээр төлүүлэн тус сумын “Орон 

нутгийн хөгжлийн сан”-д төвлөрүүлэхээр тус тус төлбөрийн акт тогтоов. 

Захиргааны акт, шийдвэрийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан 

болно. 

ДОЛОО: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ АСУУДЛЫН 

ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ. 

           Сумын нийт ард иргэдийн оролцоог хангах, тэдэнд санхүү төсвийн болон хөрөнгө 

оруулалтуудын ажлын талаарх мэдээллийг цаг тухай бүр хүргэж ажиллаагүйгээс нийгэмд 

эргэлзээ, хардлага төрүүлж байгаад анхаарч ажиллахыг зөвлөж байна. 

 

 Улсын байцаагчийн тогтоосон захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, 2019 

оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, 

аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг Дарив сумын Засаг дарга М.Ганбаатар, ЗДТГ-

ын дарга Н.Эрдэнэбилэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал С.Сарантуяа, санхүүгийн 

албаны дарга А.Авирмэд, нягтлан бодогч Ц.Батбаяр, Б.Оюун-Эрдэнэ нарт хариуцуулав. 
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