
 

 

 

                                                                                              Санхүүгийн  хяналт шалгалт 
                                                                                                      хийсэн дүнгийн тухай. 
 

 

     НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

 

            Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Говь-Алтай аймгийн “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 

дэмжих сан”-ийн  санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай”,  “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн 

дансны тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 

авах тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай” хуулиуд болон 

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон 

шалгаруулах журам”-тай нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд 

холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэх, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино.    

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

байцаагч Ц.Баттөр  2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс ажлын 10-н өдрийн 

хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. 

 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Удирдамжийн дагуу доорх баримтуудыг хяналт шалгалтад хамруулав.Үүнд: 

- Сангийн бүрдүүлэлт, түүний зарцуулалт 

- Шалгалтад хамрагдах хугацааны санхүүгийн үйл ажиллагааны баримт. 

- Тус сангийн талаарх мэдээллийг нийтэд хүргэж ажилласан эсэх. 

-Төсөл сонгон шалгаруулахдаа “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийг 

мөрдөж ажилласан эсэх. 

- Өмнөх шалгалтуудаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбоотой захиргааны акт, 

шийдвэр, зөвлөмжийн хэрэгжилт. 



  ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.                                                      

 Аймгийн ХААГ-ын нягтлан бодогч Т.Галсантай утсаар холбогдож, хяналт 

шалгалт хийх тухай мэдэгдэв. Сан хариуцсан мэргжилтэн С.Нинжбадамаас баримтыг 

жагсаалтаар хүлээж авснаар удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг эхлүүллээ. 

Аймгийн Аудитын газраас тус санд хяналт шалгалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд 

маш сайн хийсэн байна.  

“Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-ийн  хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл 

сонгон шалгаруулах дэд комиссын хуралдаанаар шалгарсан төслүүдийг гэрээт 

арилжааны банкуудад судлуулахаар шилжүүлдэг бөгөөд арилжааны банк зээл 

хүсэгчийг судалж, эрсдэлээ тооцон, төслийг санхүүжүүлж иржээ. 

Арилжааны банк шаардлага хангасан төслүүдийг санхүүжүүлж, эрсдэлээ өөрөө 

хариуцдаг учир төрийн байгууллага, төсөл хэрэгжүүлэгчийн хооронд зээл, хүү төлүүлэх 

харилцаа үүсэхгүй байгаа нь тус сангийн давуу тал болж байна. 

- Сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт зарцуулалт: 

Говь-Алтай аймагт 2009-2015 онд жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, ажлын байр 

нэмэгдүүлэх зорилгоор арилжааны банкаар дамжуулан 228 төсөлд 3,929.4 сая төгрөг, 

ЖДҮХСан, бусад эх үүсвэрээс 5 төсөлд 750.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 

олгосон байна. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 14 зээлдэгчийн 128.6 сая төгрөгийн 

зээлийн үлдэгдэлтэй тайлагнасан байна.   

-Сангийн удирдлага, зохион байгуулалт: 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 04 дүгээр  

сарын 09-ний өдрийн 25 дугаар тогтоолоор “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-

ийн  хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд комиссыг аймгийн Засаг 

даргаар ахлуулан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ. Мөн аймгийн Засаг даргын 2013 

оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/113 дугаартай захирамжаар тус дэд комиссын 

ажиллах журмыг батлан мөрдөж байжээ. 

           Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 50 

дугаар тогтоолоор “Төсөл сонгон шалгаруулах дэд комисс”-ыг 9 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр, Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 



79 дүгээр тушаалаар 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус шинэчлэн байгуулсан 

байна. 

            Төсөл сонгон шалгаруулах дэд комисс 2013 онд 1, 2014 онд 2, 2015 онд 2, нийт 

5-н удаа хуралдаж давхардсан тоогоор 179 иргэний төслийг хэлэлцэн 94-н төслийг 

дэмжин гэрээт арилжааны банкуудад судлуулахаар хүргүүлсэн байна.       

           2013-2015 онд “Төсөл сонгон шалгаруулах дэд комисс”- хурлаар дэмжигдэж зээл 

авсан иргэн аж ахуйн нэгжийн судалгааг хүснэгтээр харуулав. /Хүснэгт-1/ 

                     
  

                                          /Хүснэгт-1/ 

 
д/д Төсөл хэрэгжүүлэгч 

Үйл ажиллагааны 
чиглэл 

Комиссын 
шийдвэр  

/дүн/ 

Зээл 
олгосон 

огноо 

Зээл олгосон 
банк 

 
2013 онд зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж 

 

 
1 "Таргилж-Ундрах"  ХХК 

Чацарганы мод тарих, 
чацарганы шүүс 

үйлдвэрлэл 
40.0 2013.06.06 ХААН банк 

 
2 Тогтох Дашдаваа 

Үхэр сүрэг өсгөх  
үйл ажиллагаа 

70.0 2013.06.12 ХААН банк 

 
3 Тээвэрчин- Алтай" ХХК Вакум цонх 60.0 2013.05.31 ХААН банк 

 
4 Орос Оюунтүлхүүр 

Захиалгын модон  
эдлэлийн үйлдвэрлэл 

30.0 2013.05.31 ХААН банк 

 
5 Өлзий Ганзориг 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

80.0 2013.06.03 ХААН банк 

 
6 Гүржав Түмэндэмбэрэл 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

80.0 2013.06.05 ХААН банк 

 
7 Лхаасүрэн Бунжин Жуулчны бааз 30.0 2013.06.10 ХААН банк 

 
8 Ложоохүү Батхүү 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

80.0 2013.06.24 ХААН банк 

 
9 

Б.Раднаасэд /Гичгэний 
хяр ХХК/ 

Бог малын үржлийн  
цөм сүрэг 

30.0 2013.06.12 ХААН банк 

    
500.0 

  

 
2014 онд зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж 

 

 
1 Д.Ариунболд Түргэн хоол 20.0 2014.10.31 ХААН банк 

 
2 А.Дэнсмаа 

Гутал засвар, 
үйлдвэрлэл 

30.0 2014.11.26 ХААН банк 

 
3 Н.Содной 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

50.0 2014.11.14 ХААН банк 

 
4 Б.Улаанбат 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

40.0 2014.11.26 ХААН банк 

 
5 Д.Батмөнх Техникийн зах 36.0 2014.11.11 ХААН банк 

 
6 "Жанст чандмань" ХХК 

Алтайн Бренд 
бүтээгдэхүүний худалдаа 

30.0 2014.11.24 ХААН банк 

 
7 "Гуулин шим" ХХК Цэлмүүн цэвэр ус 50.0 2014.12.03 ХААН банк 

 
8 "Харгантын - Өнгө" ХХК 

Комьютерийн үйлчилгээ, 
хэвлэлийн үйлдвэр 

20.0 2014.12.16 Хас банк 

 
9 "Баярт-Олон" ХХК Мах, махан бүтээгдэхүүн 40.0 2014.12.02 ХААН банк 

 
10 

"Ихэсийн гол-Өгөөж" 
хоршоо /Лхагва Цэемаа/ 

Газар тариалан 14.0 2015.02.11 ХААН банк 

 
11 Д.Болдбаатар Газар тариалан 14.0 2015.01.12 ХААН банк 



 
12 Х.Ерөөлт 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

21.0 2015.01.27 ХААН банк 

 
13 Ч.Эрдэнэ-Очир 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

35.0 2015.01.10 Төрийн бнк 

 
14 Х.Намхайдорж 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

21.0 2015.01.19 ХААН банк 

    
421.0 

  

 
2015 онд зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж 

 

 
1 Х.Ганбаатар Талх нарийн боов 10.0 2015.11.03 ХААН банк 

 
2 Р.Санжжав Сүү цагаан идээ 25.0 2015.08.06 Капитал банк 

 
3 Б.Мягмарцэрэн 

Автомашины суудлын 
бүрээс 

20.0 2015.08.25 ХААН банк 

 
4 Г.Байгальмаа Нэхмэл, сүлжмэл 30.0 2015.08.27 ХААН банк 

 
5 

"Аж дэлгэрэх" нөхөрлөл 
/Н.Сандаг/ 

Үхэр сүрэг өсгөх үйл 
ажиллагаа 

47.5 2016.01.22 ХААН банк 

 
6 Б.Амарзаяа 

Адуу өсгөх үйл 
ажиллагаа 

20.0 2015.11.02 ХААН банк 

    
152.5 

  

    
1,073.50 

  
 

            2019 оны 04 дүгээр сарын 01 байдлаар зээлийн үлдэгдэлтэй иргэдийн судалгааг 

арижааны банкуудаар гаргуулан танилцуулгад хавсаргав.  /Хүснэгт-2/ 

           -Өмнөх шалгалтын талаар: 

           Сүүлийн 24 сар тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдаагүй байна. 

            -Аймгийн Аудитын газрын шалгалтаар: 

           Аймгийн Аудитын газрын 2018 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний 

төлөвлөгөөний дагуу “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-ийн  2013 оноос хойших 

үйл ажиллагаанд аудит хийсэн байна. Ингэхдээ дараах чиглэлээр аудит хийсэн байна. 

Үүнд: 

           Хууль тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулалт явуулсан эсэх. 

           Сангийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа эсэх. 

           Хяналт хангалттай, үр нөлөөтэй эсэх. 

           Аудитын байгууллагаас шалгалтын дүнд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах 

цаашид анхаарч ажиллах зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. 

 ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Аудитын газрын шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлаас өөр зөрчил дутагдал 

илрээгүй болно. 



ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ. 

Сумдын “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн зээлийн мэдээлэл Монгол банкинд 

нэгтгэгдээгүйгээс зээлийн давхардал бий болж сангуудад эрсдэл учрах нөхцөл үүссэн 

байна.  

ДОЛОО:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ. 

Арилжааны банкны зээлийн эдийн засагч зээл хүсэгчийн зээлийн талаарх 

мэдээллийг Монгол банк болон харьяа сумын  “Сум хөгжүүлэх сан” хариуцсан 

мэргэжилтнээс авч эрсдэлээ тооцож ажиллах. 

 

  Улсын байцаагчийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг “Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-ийн  хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд 

комисс, Гэрээт арилжааны банкууд, аймгийн ХХААГ-ын дарга С.Эрдэнэ-Очир, “Хөнгөн, 

ЖДҮ, Хоршоо, Ахуйн үйлчилгээ” хариуцсан мэргэжилтэн С.Нинжбадам,  нягтлан бодогч 

Т.Галсан нарт хариуцуулав. 
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САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА,  
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