
 

 

 

Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Хөхморьт сумын иргэнээс Авлигатай тэмцэх газарт хандан гаргасан өргөдлийг 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр шилжүүлснийг хүлээн авч тус 

албаны даргын баталсан “Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх тухай” 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 22-ны өдрийн 21-03/01/03 дугаар удирдамжийн дагуу тус сумын “Орон нутгийн 

хөгжлийн сан” –ийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны өргөдөлд тусгагдсан 

ажлууд нь “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн 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” 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 шийдвэрлэхэд хяналт 

шалгалтын зорилго оршино. 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

байцаагч Ц.Баттөр  2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс ажлын 2 өдрийн 

хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж, Хөхморьт сумд ажиллав. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Өргөдөлд тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд доорх баримтуудыг хяналт 

шалгалтад хамруулав.Үүнд: 

- 2017, 2018 онд “Орон нутгийн хөгжлийн сан” –ийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх 

ажлын санал авч эрэмбэ тогтоосон байдал. 

- Өргөдөлд тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулсан байдал. 



- 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 01 дүгээр сарын 22-ны 18 цаг 30 минутад Хөхморьт сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан 

удирдамжийг танилцуулав. 

Тус сумд үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол элсний төрийн тусгай хамгаалалттай 

газрын нутгийн захиргааны байрны буудалд байрлан баримтыг татан авч хяналт 

шалгалтын ажлыг эхлүүлэв. 

Доорх ажлуудыг акт үйлдэн хүлээж авсан байна. 

 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга О.Батнасан аялалын визтэйгээр 

БНСУ –руу явсан гэх шалтгаанаар түр эзгүй байлаа. 

 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр О.Батнасан биеэр ирж тайлбар өгөв. 

 Шалгалтын явцад холбогдох иргэдээс бичгээр гаргуулсан тайлбар, фото зургийг  

хавсаргав. 

“Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг иргэдээс 

санал авч дараах байдлаар эрэмбэлсэн байна. 

д/д Хийх ажлын нэр Авсан санал Эрэмбийн дугаар он 

1 Цөлжилтийг сааруулах төсөл 72 14 2017 

2 Худгийн насос 78 13 2017 

3 Өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх 50 20 2017 

4 Гудамжны гэрэлтүүлэг 61 18 2017 

5 Мал угаалгын банн, зөөврийн хашаа 61 9 2018 

6 Өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх 72 7 2018 

7 Худгийн насос, мотор Энэ ажил эрэмбэлэгдээгүй. 

 

Өргөдөлд: 

Хөхморьт сумын Засаг дарга Н.Үйтүмэн, ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан нар сумын 

“Орон нутгийн хөгжлийн сан” –ийн санхүүжилтээр хийгдэх ажлуудыг өөрийн ах дүүс 



болон сумын ИТХ-ын төлөөлөгч нарын хамаарал бүхий хүмүүст шууд гэрээ байгуулан 

сонгон шалгаруулалт явуулалгүй өгдөг гэжээ. 

Шалгалтаар: 

Өргөдөлд тусгагдсан дээрх асуудал үнэн байна. 

 

Өргөдөлд: 

2017 онд “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудаас ЗДТГ-

ын жолооч Ш.Онолбаатарын аав Ц.Шард гүн өрмийн худагт насос нийлүүлэх 5.0 сая 

төгрөгийн төсөл, ЗДТГ-ын галч Б.Өсөхбаярт цөлжилтөөс хамгаалах ажилд 7599.0 

мянган төгрөгийн төсөл өгч мөнгийг нь дансаар нь шилжүүлээд бэлнээр нь буцаан авч 

өөр зүйлд зарцуулсан гэжээ. 

Шалгалтаар: 

Дээрх ажлууд нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, “Босго үнэ 

шинэчлэн батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 02-

ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор баталсан шууд худалдан авч болох төсөвт өртгийн 

дээд хязгаарыг даваагүй учир Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг зөв сонгосон байна. 

1. 8500.0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий Ажил гүйцэтгэх тухай 04 

дугаартай гэрээг 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан,  

ажил гүйцэтгэгч Б.Өсөхбаяр нар үзэглэн, сумын Засаг дарга Н.Үйтүмэн баталсан 

байна. 

Мөн өдөр Б.Өсөхбаяр, Г.Баярмагнай, Ө.Батбилэг нар хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулан нотариатаар батлуулан иргэдийн бүлэг байгуулсан байна. 

Гэрээний нөхцөлийн дагуу 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн гүйлгээний 

баримтаар нийт төсөвт өртгийн 70 хувь болох 5950.0 мянган төгрөгийг иргэдийн 

бүлгийн ахлагч Б.Өсөхбаярын ХААН банкны 5327002412 дугаартай хувийн харилцах  

дансанд шилжүүлсэн байна. 

Иргэн Б.Өсөхбаяр нь Хөхморьт сумын ЗДТГ-т галчаар ажилладаг, ЗДТГ-ын 

даргатай хөдөлмөрийн гэрээний харилцаатай, хамаарал бүхий этгээд болох нь 

шалгалтын явцад тогтоогдов. 

Сумын ЗДТГ-т галчаар ажилладаг Б.Өсөхбаярыг байлцуулж тайлбар гаргуулан,  

ХААН банкны 5327002412 дугаартай хувийн харилцах  хуулгыг авч орлого, зарлагыг 

гүйлгээг хянав. 



Б.Өсөхбаяр дараах тайлбарыг хийлээ. 

ЗДТГ-ын дарга надад санал тавьсан. Хэдэн хүн ахлаад сумын төвийн элс ачаад 

зайлуулаадах гэсэн. Тэгээд миний дансруу мөнгө хийсэн. Би 2 өдөр ажиллаад 

чадахгүй юм гэж даргад хэлсэн. Миний дансанд орсон мөнгийг Батнасан даргад авч 

өгсөн гэж тайлбарлалаа. 

Б.Өсөхбаяр, Татварын байцаагч Я.Энхтөгс нарын хамтаар сумын нэгдсэн 

хогийн цэгт очиж зөөж асгасан элс хайргыг үзлээ. Хогийн цэгийн баруун захад элс 

хайрга буулгасан байлаа. Өсөхбаяр тайлбарлахдаа тал нь өмнө байсан талыг 2017 

онд зөөж буулгасан тухай ярилаа. Баруун захаас зүүн тийш 10 ш элсэн овоолго 

байлаа. 1 овоолго нь дундажаар 6т нийт 60т элс байхаар харагдаж байлаа. Уг ажлыг 

ЗДТГ-ын ачигч трактор, бага оврын өөрөө буулгагч машиныг ашиглаж тээвэрлэжээ. 

Хийсэн ажил, зарцуулсан хөрөнгийг харьцуулахад хэт өндөр зардал гаргасан нь 

ажиглагдаж байлаа. Санхүүжилтийг хүснэгтээр харуулав. /Хүснэгт-1/ 

Хүснэгт-1 

д/д Мөнгө хүлээн авагчийн нэр Мөнгөн дүн /төг/ огноо тайлбар 

1 Б.Өсөхбаяр 5950000 2017.09.04 70 хувийн 

санхүүжилт 

2 Б.Өсөхбаяр 575100 2017.12.21 - 

3 Монсуль ХХК 767250 2017.11.29 Шатахууны үнэ 

4 Монсуль ХХК 106650 2017.12.21 Шатахууны үнэ 

5 Ажлын хөлсний ашгийн татвар 200000 2017.12.21 ОНТЕО-ын 
дансанд 

дүн 7599000 

 

Төсөл хэрэгжүүлэгчид ОНХС-аас олгохоор 901.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн 

байна. 

Эндээс дүгнэхэд хуурамч гэрээ байгуулсан, Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийг зөрчсөн байна. 

2. 2017 онд “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудаас 

ЗДТГ-ын жолооч Ш.Онолбаатарын аав Ц.Шард гүн өрмийн худагт насос нийлүүлэх 5.0 

сая төгрөгийн төсөл олгож гэрээ байгуулжээ. 

Иргэн Ц.Шар нь 1944 онд төрсөн 75 настай өндөр настан. Тухайн үед 73 настай 

байжээ. Нүдний хараа муу, 2 нүдэндээ болор суулгасан тухайгаа ярьж байлаа. 



Төсөл хэрэгжүүлэгч Ц.Шарын хүү Ц.Онолбаатар нь Хөхморьт сумын ЗДТГ-т 

жолоочоор ажилладаг, ЗДТГ-ын даргатай хөдөлмөрийн гэрээний харилцаатай, 

хамаарал бүхий этгээд болох нь шалгалтын явцад тогтоогдов. 

Иргэн Ц.Шарын тайлбар: 

Миний нэр дээр төсөл авсан. Миний хүү Ш.Онолбаатар Ховд аймгийн Булган 

сумын Ярант боомтоор БНХАУ-руу явж  худгийн насос авч ирсэн. Сүүлд нь манай хүү 

ашиг нь гээд 300 гаад мянган төгрөг надад өгсөн гэлээ. Өөрөөр нь бичгээр тайлбар 

гаргуулах гэхэд нүдний хараа муу бичиж чадахгүй. Охиноороо хэлж бичүүлье гэснээр 

тайлбар бичүүлж ирэв. 

Өргөдөлд: 

ЗДТГ-ын дарга О.Батнасангийн ээжийн эгчийн хүүхэд, бүл З.Болдбаатарт өвс 

тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 9.9 сая төгрөгийн төслийг өгсөн. 

Шалгалтаар: 

Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлж, малчдад борлуулан 

борлуулалтын орлогыг санд төвлөрүүлж ажилласан байна. Энэ ажил нь МАА-н салбар 

дахь эрсдэлийг бууруулж, сумын өвс тэжээлийн  нөөц бүрдүүлэх эерэг талтай ажил 

болжээ. 

ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан өөрийн садан төрөл, хамаарал бүхий  этгээдэд 

давуу байдал олгож, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж, шууд худалдан авалт хийсэн 

байна.   Иргэн З.Болдбаатар нь Ховд аймагт амьдардаг бөгөөд 2017, 2018 онд сумын 

аюулгүйн нөөцийн өвс нийлүүлсэн нь. Одоогоор сумын агуулахад өмнөх онуудын 

өвснөөс үлдэгдэл байхгүй байлаа. Иргэдэд тарааж дууссан гэх боловч өвсний үнийг 

санд бүрэн төвлөрүүлээгүй байна. 

Өвсний нийлүүлэлтийн үнийг тухайн үеийн аймаг орон нутгийн ханштай 

харьцуулахад боломжийн боловч чанарыг тодорхойлох боломжгүй байлаа. Хөхморьт  

сумын тухайд өвс бэлтгэх хамгийн боломжит газар нь Ховд аймгийн Буянт сум болно. 

Орос хивэгний тухайд аймгийн төвд борлуулж байсан ханшнаас 1500 төгрөгөөр өндөр 

үнээр худалдсан байна. ЗДТГ-ын эд хариуцагчаас  судалгаа гаргуулж хавсаргав. 

Өргөдөлд: 

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч сумын төрийн банкны эрхлэгч Б.Эрхбаярын ээж 

Х.Мөнхжаргалд гудамжны гэрэлтүүлэг хийх 10.0 сая төгрөгийн төслийг шууд гэрээ 

байгуулан санхүүжилийг олгосон. 

Энэ гудамжны гэрэлтүүлэг хийх ажлыг 2013 онд Д.Төмөрчөдөр ахлагчтай 

иргэдийн бүлэг 12285500 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн байхад дахин хийлгэж  өмнө 



хийсэн зүйлүүдийг бага зэрэг засварлаж зарим шонгуудыг өөр газар зөөж 

байрлуулснаас  өөр юм хийлгүй мөнгө завшсан байж болзошгүй гэжээ. 

Шалгалтаар: 

2014 оны 05 дугаар сарын 23-нд иргэн Д.Төмөрчөдөр Хөхморьт сумын 

гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлыг ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлсэн байна. 

Ингэхдээ худгийн зүүн талын тоглоомын талбайн хойд талаар 5ш, талбайн урд 

талд 5ш, Хаан банкны урд талруу баруун тийш цувсан байрлалтайгаар 5ш нийт 15 ш 

гэрэлтүүлгийг байрлуулсан байна. 

2018 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх ажлын 2 дугаарт 

эрэмбэлэгдсэн гудамны гэрэлтүүлэг хийх  ажлыг иргэн Х.Мөнхжаргалтай шууд 

худалдан авах журмаар гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн байна. Энэ нь Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор 

баталсан шууд худалдан авч болох төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг даваагүй учир 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

ажиллагаанд мөрдөх журмыг зөв сонгосон байна. 

Иргэн Х.Мөнхжаргал дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

Өмнө нь суурилагдсан гэрэлтүүлгийг зөөвөрлөн айлын хашаа, байгууллагын 

дэргэд, жишиг гудамж төслийн хүрээнд бетонон зам тавигдахаар сонгогдсон газрын 

замын дагуу байрлуулж, гэмтлийг засварлан, гэрэлтүүлгийн толгойг сольсон байна. 

2014 онд хийгдсэн гэрэлтүүлгийн ажлын гүйцэтгэгчийн хамтаар сумын төвөөр 

явж тулгалт хийхэд дараах байдалтай байлаа. Үүнд. 

 

д/д Гэрэлтүүлэг байрлуулсан байгууллага, өрх Тоо /ширхэг/ 

1 
Монгол элсний төрийн тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн захиргааны байрны 

хашаа 
1 

2 Ш.Болдын хашаа /Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч/ 1 

3 ХААН банкны дэргэд 1 

4 Сумын ЗДТГ-ын дарга О.Батнасангийн хашаа 1 

5 
Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчөөр сонгогдсон төрийн банкны тооцооны төвийн эрхлэгч 

Б.Эрхбаярын хашаа /Гүйцэтгэгчийн хүү/ 
1 

6 Сумын засаг дарга Н.Үйтүмэнгийн хашаа 1 

7 Х.Нанжидын хашаа /Ногоон алт төслийн зохицуулагч/ 1 

8 Хүүхдийн цэцэрлэгийн хашаа 1 

9 Сургуулийн галч Алтын хашаа 1 

10 Ц.Баярмагнайгийн хашаа /”АУЭХС”ТӨХК/ 1 

11 Сайнзаяагийн хашаа /Сургуулийн галч/ 1 



12 2018 онд гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэсэн Бүрэнтогтохын хашаа 1 

13 Төрийн банкны дэргэд 1 

дүн 13 

Дутагдсан 2 

 

Тухайн үед иргэн Х.Мөнхжаргал нь өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 55 настай 

байсан байна.  Уг ажлыг гэр бүлийн хүн Ш.Бүрэнтогтох, Б.Эрдэнэбаяр /хүү/, Х.Ирээдүй 

/ач/, Ц.Баярмагнай /”АУЭХС” ТӨХК-ийн цахилгаанчин/ нарыг ажиллуулсан байна. 

2016 оны сонгуулиар Хөхморьт сумын төв буюу 5 дугаар багт МАН-аас нэр 

дэвшиж сумын ИТХ-ын төлөөлөгчөөр сонгогдсон төрийн банкны тооцооны төвийн 

эрхлэгч Б.Эрхбаярын ээж Х.Мөнхжаргалд гудамжны гэрэлтүүлэг хийх ажлыг шууд 

худалдан авалт хийх аргаар гэрээ хийж, ажлыг гүйцэтгүүлсэн байна. 

Гүйцэтгэгч Х.Мөнхжаргалтай уулзаж тайлбар гаргуулан, сумын төвд хийсэн 

ажлуудыг нүдээр үзэж тулгалт хийв. 

 

д/д Гэрэлтүүлэг байрлуулсан байгууллага, өрх 
Тоо 

/ширхэг/ 

Дутагдсан 

шалтгаан 

1 Соѐлын төв 2  

2 Цагдаагийн кабон 2  

3 Ерөнхий боловсролын сургууль 4 1 

4 Эрүүл мэндийн төв 2  

5 ЗДТГ-ын дэргэд 4-н толгойтой 1  

6 Жишиг гудамж төслийн хүрээнд бетонон зам тавих чиглэлийн дагуу 7  

дүн 18 1 

 

Сургуулийн гадна талбайн орчимд байрлуулсан 4 ш гэрэлтүүлгийн 1 ширхэгийг 

тус сумын иргэн Ц.Гансэлэм 2018 оны зун машинаар дайрч унагаасан байна. Одоог 

болтол хохирлыг барагдуулаагүй зөрчил шалгалтын явцад тогтоогдлоо. 

Ховд аймгийн Булган сумын Ярант боомтоор БНХАУ-руу явж  гэрлийн толгой, 

цахилгааны утас зэргийг авч тээвэрлэж ирсэн. Хугарсан гэмтсэн шонгуудыг засварлаж, 

тайрч гагнан сэлбэж толгойг сольж, будаж зөөвөрлөн цахилгааны холболтуудыг хийж 

байнгын ажилд оруулсан тухайгаа ярьж байлаа. 

Тус сумд хийгдсэн гэрэлтүүлгийн ажлыг хүснэгтээр харуулав. Хүснэгт-3 

                                                                                                                                                /хүснэгт-3/ 

д/д 
Хөрөнгийн эх 

үүсвэр 

Гэрэлтүүлэг 

хийсэн он 

Төсөвт өртөг 

/төгрөг/ 

Гэрлийн тоо 

/ширхэг/ 
Гүйцэтгэгч 



1 
Тогтвортой 

амьжиргаа-2 төсөл 
2011 9875000 23 Алтайн хүрд ХХК 

2 ОНХС 2013 12285500 15 Д.Төмөрчөдөр 

3 ОНХС 2017 10000000 5 Х.Мөнхжаргал 

дүн 32160500 43  

  

 Шалгалт хийх явцад сумын төвд 32 шонтой гэрэл, 8-н толгой ашиглагдаж байна. 

Үүнээс дүгнэхэд 11 ширхэг гэрлийн төмөр багана, 3 ширхэг толгой дутагдаж байна.   

Өргөдөлд: 

Гүн өрмийн худагт мотор, насос нийлүүлэх  8.0 сая төгрөгийн ажлыг сумын ИТХ-

ын төлөөлөгч Ш.Болдын хүү Б.Бат-Оргилд, Мал тарилгын зөөврийн хашаа барих 4.2 

сая төгрөгийн ажлыг Засаг дарга Н.Үйтүмэн өөрийн ээжийн дүүгийн хүүхэд Ц.Бат-

эрдэнэд, өвс тэжээлийн нөөц  бүрдүүлэх  9.9 сая төгрөгийн ажлыг З.Болдбаатарт 

дахин гэрээ байгуулж олгосон. 

Шалгалтаар: 

Гүн өрмийн худагт мотор, насос нийлүүлэх  8.0 сая төгрөгийн ажлыг хийхээр 

эрэмбэлэгдээгүй байна. Гүйцэтгэгч Б.Бат-Оргил нь КУДС төгссөн, одоо Улаанбаатар 

хотод ҮБТДС-д суралдаг гэх шалтгаанаар биеэр уулзах боломжгүй байлаа. Б.Бат-

Оргилын аав Ш.Болдтой уулзаж мэдээлэл тайлбар авлаа. 

 Пад пад мотор -3ш 

  Генератор – 3ш  

 150 метрийн гүнээс ус татах хүчин чадал бүхий насос -2 ширхэгийг тус тус 

нийлүүлжээ. Уг тоног төхөөрөмжүүдийг Ховд аймгийн Булган сумын Ярант боомтоор 

БНХАУ-аас оруулж ирсэн тухайгаа ярьж байлаа. Тус тоног төхөөрөмж, цахилгаан 

үүсгүүрийг дараах байдлаар хуваарилсан байна. 

 Сангийн далай багийн иргэн н.Базарвааньд- 1ш мотор, генератор, 

 Хүйсийн говь багийн малчин н.Нанжидад – 1ш мотор генератор, насос, 

 Хүйсийн говь багийн малчин Б.Индэрт-1 ширхэг насосыг тус тус нийлүүлж, 

сумын ЗДТГ-н агуулахад 1 ширхэг мотор, генератор хадгалагдаж байна. 

 Шалгалтын явцад ХАА-н тоног төхөөрөмж бэлтгэн нийлүүлдэг, Улаанбаатар хот 

дахь “Цагаан мөрөн” ХХК-ий 96888516  дугаартай утсаар холбогдож үнийн судалгаа 

авч харьцуулалт хийлээ. 

 Тус компани 20КВт гаргах чадалтай мотор, генераторыг 2796400 төгрөгөөр зах 

зээлд нийлүүлж байгаагаа ярьж байлаа. Эндээс дүгнэхэд үнийн тухайд боломжийн 

байв. 



Өргөдөлд: 

ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан нь 2018 оны 7 дугаар сард хувийн колонк нээсэн, 

Засаг дарга Н.Үйтүмэн аав Х.Нацагдоржийн нэр дээр Улаанбаатар хотод хувийн орон 

сууц худалдаж авсан зэрэг үйлдлүүдийг шалган шийдвэрлэж өгнө үү гэжээ. 

 

Шалгалтаар: 

1. ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан нь 2018 оны 10 дугаар сард Хөхморьт сумын төвд 

хувийн ШТС нээсэн нь үнэн байна. Энэхүү ШТС-ыг ямар эх үүсвэрээр барьж 

байгуулсныг тодорхойлох боломжгүй, манай байгууллагын үйл ажиллагааны чиг үүрэгт 

хамааралгүй асуудал болно. Сумын ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан Солонгос улсад 3-н 

сарын хугацаатай аялалын визтэйгээр явсан тухай эх сурвалжууд ярьж байлаа. 

Сумын ЗДТГ-ын дарга О.Батнасангийн эхнэр З.Сувдмаатай биеэр уулзаж 

бичгээр тайлбар гаргууллаа. Мөн Шатахуун зүгээх станцын фото зургийг авч 

баримтжуулав. Уг ШТС 1 тоолууртай А-80, АИ-92 шатахуун худалдан борлуулж байгаа 

бөгөөд 25000 л-ийн багтаамжтай 2 торх газарт булсан тухайгаа З.Сувдмаа 

тайлбарлалаа. О.Батнасангийн хүргэн ах Б.Энхбаатар ШТС-д түгээгчээр ажиллаж 

байна. 

О.Батнасангийн тайлбар: 

Манай эхнэр З.Сувдмаа  нь Хөхморьт сумын төвд ШТС барьж байгуулахаар 

шийдвэрлэсэн. Уг ШТС-г барьж байгуулахаар юнайтед бест ойл ххк захирал 

Сэргэлэнтэй тохиролцож 23000000 төгрөгөөр ШТС-н төхөөрөмжийг авсан. Төлбөрийг 

хийхдээ эхнэр маань өөрийн нэр дээрээ 13000000 төгрөгний цалингийн зээл авч 2018 

оны 7 дугаар сарын 25-нд 1өдөр авч шилжүүлсэн. Мөн Чех улсад ажиллаж амьдарч 

буй төрсөн дүү Батболдоос  10000000 төгрөг зээлэн компаний дансруу шилжүүлсэн 

гэлээ. ШТС-н үйл ажиллагаа жигдрээгүй, бичиг баримтаа бүрэн бүрдүүлээгүй тухайгаа 

мөн ярьж байлаа. 

2. Засаг дарга Н.Үйтүмэн аав Х.Нацагдоржийн нэр дээр Улаанбаатар хотод 

хувийн орон сууц худалдаж авсан гэх мэдээлэл нь манай байгууллагын чиг үүрэгт 

хамааралгүй, тодорхойлох боломжгүй асуудал болно. 

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. 11 ширхэг гэрлийн төмөр багана, 3 ширхэг толгой дутагдсан, орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавьж ажиллаагүй нь “Төрийн болон 



орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1/Төрийн өмчит хуулийн 

этгээдийн эрх баригч нь өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд өдөр 

тутам тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулж, түүний үр дүнг төрийн өмнө 

хариуцна./ дэх заалтыг 

2. 2016, 2017, 2018 онд тус сумын малчид иргэдтэй холбоотой 15992.7 мянган 

төгрөгийн дүн бүхий өвс тэжээлийн авлага үүссэн байна. Малчид иргэдэд зээлээр 

олгосон өвс тэжээлийн авлагыг барагдуулаагүй, санд учраад байгаа хохирлыг 

барагдуулж ажиллаагүй нь Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг  

3. Цөлжилтөөс хамгаалах төслийн санхүүжилтээс 2750.0 мянган төгрөгийн 

зарцуулалт тодорхойгүй байгаа нь нь  Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах./ дахь заалтыг 

4. Өөрийн хамаарал бүхий этгээдэд давуу байдал бий болгож, шууд гэрээ 

байгуулж ажил гүйцэтгүүлсэн нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 

11 дүгээр зүйлийн 11.1/албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон 

өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр 

гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, 

эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./  

дэх заалтыг  тус тус зөрчсөн байна. 

ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ, АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг зөрчиж, сумын удирдлагууд 

өөртөө болон өөрийн хамаарал бүхий этгээдүүдэд давуу байдал бий болгосноос 

зөрчил дутагдал бий болох шалтгаан болжээ дүгнэж байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2750.0 мянган төгрөгийг сумын 

Засаг дарга Н.Үйтүмэн, ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Батнасан 

нараар хувь тэнцүүлэн төлүүлж, орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 4-н заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага 1-ийг хүргүүллээ. Мөн цөлжилтийн эсрэг төслийн санхүүжилтээс үлдсэн 

901.0 мянган төгрөгийг гүйцэтгэгчид олгохгүй байхаар шийдвэрлэв. 

Захиргааны акт шийдвэрийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад 

танилцуулав. 



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 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  

Хөхморьт сумын Засаг дарга Н.Үйтүмэн, ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан, санхүүгийн 

албаны дарга П.Дуламсүрэн, нягтлан бодогч Д.Энхнасан нарт хариуцуулав. 
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