
 

 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 
                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

     НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, удирдлагын баталсан 21-04/06/34 дүгээр 

удирдамжийн дагуу Есөнбулаг сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн үйл ажиллагаа нь 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоол болон “Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай“, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төсвийн тухай” хуульд 

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

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэхэд хяналт 

шалгалтын зорилго оршино. 

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

байцаагч Ц.Баттөр 2019 оны 1 дүгээр улиралд төлөвлөгөөт  хяналт шалгалт хийв.     

Шалгалтын явцад аймгийн Аудитын газраас Есөнбулаг сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-д 

аудит хийсэн,  тус албаны төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтууд, цаг 

үеийн ажил зэргээс шалтгаалан хяналт шалгалтыг хугацааг сунгаж ажилласан болно. 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Удирдамжид заасан асуудлуудыг шалгалтад хамруулав. Үүнд: 

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

эрх бүхий албан тушаалтнуудын судалгааг гаргав. 

- Зээлийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлүүдтэй танилцав. 

- ИТХ-аас гарсан шийдвэрүүдтэй танилцав. 

- Зээлийн хувийн хэргийн бүрдэлд үнэлгээ хийв. 

- Зээл олголтыг, сумын Засаг даргын захирамжтай цаг хугацааны харьцуулав. 

- СХС-аас зээлийн үлдэгдэлтэй иргэдтэй биеэр уулзан тулгалт хийж, тайлбар авав. 

- Эрх бүхий албан тушаалтнуудын зүгээс бусдад давуу байдал бий болгосон эсэх. 



  ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.                                                      

 Есөнбулаг сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-аас зээл авсан, зээлийн өрийн 

үлдэгдэлтэй иргэдийн хувийн хэргийг татан авч хувийн хэргийн бүрдлийг шалган, 

зээлийн тулгалт хийв. 

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

ажилласан эрх бүхий албан тушаалтнуудын судалгааг хүснэгтээр харуулав. 

                                                                                                                             /хүснэгт-1/ 

д/д хугацаа 
Гүйлгээний баримтад гарын үсэг зурж 

ажилласан эрх бүхий албан тушаалтны 
мэдээлэл 

албан тушаал 

1 2011 он 
1-р гарын үсэг Д.Чинзориг Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг Н.Ариунсэлэнгэ Нягтлан бодогч 

2 2012 он 
1-р гарын үсэг Ж.Ганбат Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг Н.Ариунсэлэнгэ Нягтлан бодогч 

3 2013 он 
1-р гарын үсэг Ж.Ганбат Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг Л.Цэнд-Аюуш Нягтлан бодогч 

4 2014 он 
1-р гарын үсэг М.Дашпунцаг Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг Ундрах Нягтлан бодогч 

5 2016 он 
1-р гарын үсэг Ж.Ганбат Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг М.Хонгорзул Нягтлан бодогч 

6 2016 он 
1-р гарын үсэг Ш.Дагва Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг М.Хонгорзул Нягтлан бодогч 

7 2018 он 
1-р гарын үсэг Ш.Дагва Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг Д.Бадамханд. Санхүүгийн албаны дарга 

 

Сангийн эх үүсвэр бүрдүүлэлт: 

д/д Санхүүжилт хийсэн огноо Дүн / мян.төг/ Тайлбар 

1 Эхний үлдэгдэл 00 - 

2 2011 265000.0 Улсын төсвөөс 

3 2012 265000.0 Улсын төсвөөс 

4 2013 265000.0 Улсын төсвөөс 

5 2014 85880.0 Улсын төсвөөс 

Нийт 880880.0 - 

 



 Шалгалтын танилцуулга, зөвлөмжийг холбогдох албан тушаалтнуудад 

танилцуулсан болно. 

 ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Өмнө нь зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй иргэний нэр дээр дахин зээл олгосон 

байна. 

2. Зээлийн барьцаанд хөрөнгийн баталгаа гаргасан иргэд зээл төлөлтөд ямар ч 

хариуцлага хүлээхгүй байна. 

3. Тусдаа амьдрал зохиогоогүй, аав ээжийнхээ гэрт амьдардаг хөрөнгийн 

болоод санхүүгийн хариуцлага хүлээх чадваргүй иргэдэд хөнгөлөлттэй зээлийг ихээр 

олгосон байна. Энэ нь тухай өрхийн зээлийн мэдээллийг нуух гэсэн оролдлого болж 

байна. 

4. Монгол банкнаас гаргасан зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар өндөр 

зээлтэй нь тогтоогдсон иргэдэд өндөр дүнтэй зээл олгож, санд учрах эрсдэлийг ихээр 

нэмэгдүүлж байна. 

5. Зөвхөн ХААН банкны салбараас гаргаж өгсөн зээлийн мэдээллийн лавлагааг 

хавсарган зарим нэгэн зээлдэгчид зээл олгосон байна. Энэ нь тус аймагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй арилжааны банкуудад зээлтэй байгааг нь нууж баримт 

бүрдүүлэх төдий үйлдэл болж байна. 

6. Монгол банкнаас гаргасан ЗМС-ийн лавлагаагаар зээлтэй нь тогтоогдсон 

байгаа нь зээл хүсэгчид ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байна. Энэ нь зөвхөн 

баримт бүрдүүлэх төдийд ашиглагдаж байна. 

7.  “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 дугаар 

сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолоор гарснаар өмнө нь мөрдөгдөж байсан 2011 

оны 134 дүгээр тогтоол хүчингүй болсон. Ийм байхад шинэ журам гарснаас хойш 

олгосон зээлүүдийн зээлийн гэрээнд хүчингүй болсон 2011 оны 134 дүгээр тогтоолын 

хавсралт журмыг үндэслэл болгожээ. Энэ нь ажил хариуцсан албан тушаалтнуудын 

ажилдаа хандах хандлагыг шууд харуулж байна. 

8. Зээлийн гэрээнд зээлийн дүнг 2 өөр дүнгээр тусгасан зөрчил мөн илэрлээ. 

9. Багийн Засаг дарга нарын хийсэн тодорхойлолтод зээлдэгчийн хөрөнгийг 

үнэлж, барьцаа хөрөнгийн тодорхойлолт гаргасан байна. 



10. Хөрөнгийн баталгаа гаргасан иргэн, хамтран зээлдэгч зэрэг нь тус иргэнтэй 

ямар хамааралтай болох нь тодорхойгүйгээс гадна  зээл төлөх үйл ажиллагаанд ямар 

нэгэн хариуцлага хүлээхгүй байна. 

11. Ямар нэгэн хамтран зээлдэгчгүйгээр зээл олгосон байна.  

12. Тус сумын ЗДТГ-т ажилладаг албан хаагчдын хамаарал бүхий иргэд /аав, 

ээж, ах, дүү, хадам, садан төрөл/ хөнгөлөлттэй зээлд ихээр хамрагдсан байна. Эндээс 

дүгнэхэд мэдээлэлд ойрхон байгаа эдгээр иргэдэд ямар нэгэн шалгуур босгогүйгээр 

зээл олгосон нь харагдаж байна. 

13. “Сум хөгжүүлэх сан” хариуцан ажиллаж байсан мэргэжилтнүүд зээлдэгчийг 

судалж, санд учрах эрсдэлийг тооцдоггүй, зээл, зээлийн хүүг төлүүлэх талаар 

санаачлага гаргаж ажиллаагүй байна. 

14. Өмнөх зээлээ төлж барагдуулаагүй иргэнд давуу байдал олгож, нэмэлт 

гэрээ байгуулан зээлийн дүнг өсгөн олгосноор баримт бүрдүүлж, хугацаа сунгасан. 

15. Нотлох баримт хангалттай цуглуулаагүй, эргэн холбоо барих утас, хаяг 

тодорхой биш, тухайн үеийн зураг аваагүйгээр зээл олгосон. 

16. Тухай үед багийн Засаг даргаар ажиллаж байсан Б.Жаргалсайхан, 

Д.Энхчимэг нар зээлдэгчид хөрөнгийн баталгаа гаргаж өгсөн байна. Гэвч төлөлтөд 

хариуцлага хүлээгээгүй,  Д.Энхчимэг өөр зээлдэгчийн хамтран зээлдэгчээр гарын үсэг 

зурсан байна. 

17. Арилжааны банкинд ихээхэн өндөр зээлтэй, 81 настай иргэнд зээл олгосон 

байна. 

18. Хамтран зээлдэгчээр 1 хүн гарын үсэг зурсан байхад хавсаргасан иргэний 

үнэмлэхний хуулбар өөр хүнийх байсан зөрчил илэрлээ. 

19.  Есөнбулаг сумын ЗДТГ-ын эрх бүхий албан тушаалтны нэр дээр бүртгэлтэй 

ахуйн зориулалттай газрын гэрчилгээг 2 зээлдэгчийн зээлийн барьцаанд тавьсан. 

20. Тус сангаас зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй иргэн, өөр нэг зээлдэгчийн хамтран 

зээлдэгчээр гарын үсэг зурсан байна.  

21. Харилцан хамаарал бүхий 2 иргэн 1 обьект дээр үйл ажиллагаа явуулахаар 

боловсруулсан төслийг тус тус санхүүжүүлсэн. 

Дээрх зөрчил дутагдалууд нь “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль, 

“Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-

ний өдрийн 153 дугаар тогтоолыг тус тус зөрчсөн байна. 

 



ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ. 

“Сум хөгжүүлэх сан” хариуцан ажиллаж байсан мэргэжилтнүүд ажилдаа хандах 

хандлага сул, ЗДТГ-ын дотоод хяналт болон ИТХ-аас томилсон орон тооны бус 

зөвлөлийн хяналт сул, эрх бүхий албан тушаалтнууд “Нийтийн албанд нийтийн 

болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийг хэрэгжүүлж ажиллаагүйгээс зөрчил үүсэх 

шалтгаан болжээ гэж дүгнэж байна. 

АРАВ:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ. 

“Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 

14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолын хавсралт журмын дагуу нотлох баримтыг 

хангалттай цуглуулах. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 

дугаар тогтоолд нийцүүлэн, үүсээд байгаа нөхцөл байдалд дүгнэлт хийн, журам 

боловсруулж баталж мөрдүүлэх. 

Зээл хүсэгчийг хангалттай судалсны үндсэн дээр зээлийн зөвлөлөөр 

хэлэлцүүлж, шаардлага хангасан гэж үзвэл зээл олгох. 

 “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн  20 дугаар зүйлийн 20.1.2/ 

.....................хууль тогтоомжид харшилсан шийдвэрийг биелүүлэхээс татгалзах./ 

дахь заалтыг нягтлан бодогч хэрэгжүүлж ажиллах. 

Сумын ИТХ-аас байгуулсан хяналтын зөвлөл үүргээ биелүүлж ажиллах. 

Сангийн хохирлыг барагдуулах, зээл төлүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион 

байгуулах. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг цаашид давтан гаргахгүй байхад 

онцгой анхаарч, ирээдүйд олгогдох зээлийн төлөлтөд учрах эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлж, сангийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй эргэлтэд оруулж, нотлох 

баримтыг хангалттай цуглуулж ажиллахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга Ш.Дагва, 

Санхүүгийн албаны дарга Д.Бадамханд нарт хариуцуулав. 
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