
 

 

 

                                                                                   Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                                                                                          хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2021 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус албаны даргын 

баталсан 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 21-05/05/17 дугаар 

удирдамжийн хүрээнд аймгийн “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан”-ийн 2016-

2020 оны  санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Засгийн газрын тусгай 

сангийн тухай”, “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай”, “ “Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээг дэмжих тухай“, “Шилэн дансны тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан холбогдох журамд 

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 Б.Дэлгэрбаяр 2021 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 22-

ны өдрийг дуустал төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан 

боловч цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан шалгалтыг хойшлуулан хийж 

гүйцэтгэв. 

 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Удирдамжид тусгасан хамрах хүрээ, чиглэлийн дагуу анхан шатны 

баримтуудыг тулган үзэж, холбогдох албан тушаалтнаас асууж тодруулав. 



 ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.  

- Сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, ашиглалт, түүний үр дүн. 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан нь 100050051402 тоот төрийн сангийн 

дансаар дамжуулан гүйлгээ хийдэг бөгөөд 2015 онд 180.0 сая төгрөгийг аймгийн 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөнөөс, 2016 онд 200.0 сая төгрөг, 2017 онд 

200.0 сая төгрөгийг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын данснаас татан төвлөрүүлж, 

нийт 580.0 сая төгрөгийн эх үүсвэр бүрдүүлсэн байна. 2018 онд олгосон 20.0 сая 

төгрөг, 2019 онд олгосон 150.0 сая төгрөг, нийт 170.0 сая төгрөгийн зээлийг өмнөх 

зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжүүлсэн байна. 

 

 - Сангаас олгосон зээл, түүний эргэн төлөлт. 

1. Зээл олгосон аж ахуйн нэгжийн ерөнхий мэдээлэл, зээлийн дүнг хүснэгтээр 

харуулав. 

№ 

Зээлд 
хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжийн 

нэр 

Захирлын нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Зээл 
авсан 

он 

Зээлийн 
дүн  
/сая 

төгрөг/ 

Төслийн 
нэр 

Хувь 
эзэмшигч 

1 АВЗ консракшн 
/РД: 3250385/ 

Д.Батбаяр 
Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэл 
2015 60.0 

Бетон 
зуурмаг, 
хайрганы 
үйлдвэр 

Д.Батбаяр, 
А.Пүрэвсүрэн, 
Л.Батжаргал, 
М.Мянганбуу, 

С.Баттөр, 
Ш.Эрдэнэбат 

2 
Алтайн сүрлэг 

нуруу ХХК          
/РД: 3246701/ 

Н.Батболд 
Махны 

үйлдвэрлэл 
...бусад 

2015 60.0 
Махны 

үйлдвэр 

Н.Батбаяр 
Ш.Баяржарга

л 

3 
Аксу-Алтай 

ХХК                
/РД: 2729822/ 

С.Цэрэндолгор 
Гадаад, 
дотоод 

худалдаа 
2015 

60.0 
 

Бетон 
зуурмагийн 

үйлдвэр 
- 

4 
Бураат булаг 

хоршоо        
/РД: 3245195/ 

Ш.Дашцэрэн 
Сүү, Сүүн 

бүтээгдэхүүн. 
2016 40.0 

Ингэний 
сүү, сүүн 

бүтээгдэхү
үн 

үйлдвэрлэ
л 

16 гишүүнтэй 
хоршоо 

5 
Цахиурт гэрэлт 

өргөө ХХК                 
/РД: 3250814/ 

Л.Очир 
Гадаад, 
дотоод 

худалдаа 
2016 

 
100.0 

 

Хөнгөн 
блокны 
үйлдвэр 

С.Оюунгэрэл 

6 
Дуурсах-Алтай 

ХХК                
/РД: 3244989/ 

Ч.Баттулга 

Барилгын 
тусгай 

зөвшөөрөл, 
Гэрээ 

захиалгаар 
хийдэг бөөний 

худалдаа 

2016 60.0 
Хөөсөн 

полистрол 
хавтан 

Б.Лхамдорж 

7 
Удмын Ундраа 

ХХК /РД: 
2633779/ 

Б.Баасан 

Уурын зуух, 
дулаан 

үйлдвэрлэл...
бусад 

2017 50.0 
Дулаан 

үйлдвэрлэ
л 

- 



8 
Бага Үнэгтэй 

ХХК             
/РД: 3252086/ 

Н.Чилхаасүрэн 
Сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн 
2017 30.0 

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхү

үн 
үйлдвэрлэ

л 

- 

9 
Эконобэ 

Индастри    
/РД: 3251292/ 

Б.Наваанюндэн 
Шахмал түлш, 

түлш 
үйлдвэрлэл 

2017 40.0 

Эко 
нүүрсэн 
шахмал 

түлш 

Г.Энхбаяр, 
Т.Болд, 

Б.Наваанюндэн
, 

Т.Оргилсайхан 

10 
Ханлигтайшир 

ХХК                
/РД: 3245535/ 

Г.Батбаяр  2017 40.0 
3D 

Кинотеатр 
байгуулах. 

- 

11 Могойн бор 
ХХК 

-  2017 40 Үхэр сүрэг  Я.Эрхэмбаяр 

12 Иргэн 
Ц.Мөнхбаатар 

-   2018 20.0 Үхэр сүрэг - 

13 Солонго 
дулаан ОНӨҮГ 

ААТҮГ 
Дулаан 

үйлдвэрлэл 
2019 150.0   

Нийт 750.0   

 

- Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 16 

дугаар хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн аймгийн Засаг даргын “Гэрээ байгуулах эрх 

олгох тухай” 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/242 дугаар захирамжаар 

“АВЗ констракшн” ХХК-д 60.0 сая төгрөг, “Аксу-Алтай” ХХК-д 60.0 сая төгрөг, 

“Алтайн сүрлэг нуруу” ХХК-д 60.0 сая төгрөг, нийт 180.0 сая төгрөгийн зээл олгосон 

байна. 

- Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн “Төсөл сонгон шалгаруулах тухай” 2016 оны 

03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор “Дуурсах-Алтай” ХХК-д 60.0 

сая төгрөг, “Бураат булаг” хоршоонд 40.0 сая төгрөг, “Цахиурт Гэрэлт-Өргөө” ХХК-

д 100.0 сая төгрөг, нийт 200.0 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. 

- Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 86 

дугаар тогтоолоор “Удмын Ундраа” ХХК-д 50.0 сая төгрөг, “Галуутын хишиг” 

хоршоонд /Бага үнэгтэй” ХХК/ 30.0 сая төгрөг, “Эконобэ индастри” ХХК-д 40.0 сая 

төгрөг, “Ханлиг Тайшир” ХХК-д 40.0 сая төгрөг, “Могойн бор” ХХК-д 40.0 сая төгрөг, 

нийт 200.0 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. 

- Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 76 

дугаар тогтоолоор иргэн Ц.Мөнхбаатарт 20.0 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. 

- Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 65 

дугаар тогтоолоор “Солонго дулааны станц” ААТҮГ-т 150.0 сая төгрөгийн 

хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна. 

 

 

 



2. Зээлийн эргэн төлөлтийн мэдээллийг хүснэгтээр харуулав. 

№ 

Зээлд 
хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжийн 

нэр 

Зээлийн 
дүн /сая 
төгрөг/ 

Зээлийн эргэн төлөлт 

Үлдэгдэл 
 

Одоогийн нөхцөл 
байдал 

Үндсэн 
төлбөр 

Зээлийн 
хүү 

алданги 
Нийт 

төлсөн 
дүн 

1 
АВЗ 

консракшн 
/РД: 3250385/ 

60.0 60.0 3,7 1,5 65,2 3,4 

Алдангийн 3,4 сая 
төгрөгийг төлөөгүй 
аудитаар авлага 

үүсгэсэн. 

2 
Алтайн сүрлэг 

нуруу ХХК          
/РД: 3246701/ 

60.0 2,4 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

4,4 64,1 

Говь-Алтай аймаг дахь 
Сум дундын иргэний 
хэргийн анхан шатны 
шүүхийн 2019 оны 03 
дугаар сарын 13-ны 

өдрийн 
133/ШШ2019/00096 

дугаартай шийдвэрээр 
Нийт 64.1 сая төгрөгийг 
төлүүлэхээр Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн 

газарт шилжүүлсэн. 

3 
Аксу-Алтай 

ХХК                
/РД: 2729822/ 

60.0 60 3,7 2,8 66,5 0 Бүрэн төлсөн 
тооцоогүй. 

4 
Бураат булаг 

хоршоо        
/РД: 3245195/ 

40.0 40,0 3,4 

 

14,3 

 

 

57,7 

 

0 

Говь-Алтай аймаг дахь 
Сум дундын иргэний 
хэргийн анхан шатны 
шүүхийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 13-ны 

өдрийн 
133/ШШ2020/00151 

дугаартай шийдвэрээр 
Нийт 56.9 сая төгрөгийг 
төлүүлэхээр Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн 

газарт шилжүүлсэн. 
Бүрэн төлөгдсөн. 

5 

Цахиурт 
гэрэлт өргөө 

ХХК                 
/РД: 3250814/ 

100.0  2,0   159,8 

Үндсэн төлбөр 100,0 
зээлийн хүүгийн 7,3 
алдангийн 52,5 сая 
төгрөг төлөгдөөгүй. 
Прокурор шүүхээс 
нэхэмжилж байгаа. 

6 
Дуурсах-

Алтай ХХК                
/РД: 3244989/ 

60.0 3,8 2,2   86,5 

Говь-Алтай аймаг дахь 
Сум дундын иргэний 
хэргийн анхан шатны 
шүүхийн 2020 оны 04 
дүгээр сарын 08-ны 

өдрийн 
133/ШШ2020/00280 

дугаартай шийдвэрээр 
Нийт 78.3 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэлийг 
хариуцагчийг буруу 

тодорхойлсон 
шалтгаанаар 

хэрэгсэхгүй болгосон 
байна. 

7 
Удмын Ундраа 

ХХК /РД: 
2633779/ 

50.0 50,0 2,7 1,5 54,2 0 

Говь-Алтай аймаг 
дахь Сум дундын 
иргэний хэргийн 

анхан шатны 
шүүхийн 2020 оны 



12 дугаар сарын 
18-ны өдрийн 

133/ШШ2020/00868 
дугаартай 

шийдвэрээр Нийт 
41.2 сая төгрөгийг 

төлүүлэхээр 
Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэлийн 
газарт 

шилжүүлсэн. 
Шүүхээс алдангийг 
бууруулж шийдвэр 

гарсан.  

8 
Бага Үнэгтэй 

ХХК             
/РД: 3252086/ 

30.0 30,0 1,9 1,7 33,6 0 

Говь-Алтай аймаг дахь 
Сум дундын иргэний 
хэргийн анхан шатны 
шүүхийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 14-ний 

өдрийн 
133/ШШ2020/00157 

дугаартай шийдвэрээр 
Нийт 31.9 сая төгрөгийг 
төлүүлэхээр Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн 

газарт шилжүүлсэн. 

9 
Эконобэ 

Индастри    
/РД: 3251292/ 

40.0 13,2 2,3 9,6 25,1 26,8 

Говь-Алтай аймаг дахь 
Сум дундын иргэний 
хэргийн анхан шатны 
шүүхийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 14-ний 

өдрийн 
133/ШШ2020/00152 

дугаартай шийдвэрээр 
Нийт 51.4 сая төгрөгийг 
төлүүлэхээр Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн 

газарт шилжүүлсэн. 

10 
Ханлигтайшир 

ХХК                
/РД: 3245535/ 

40.0     63,2 

Үндсэн зээл 40,0 
Зээлийн хүү-2,2, 

алданги-21,0 сая төгрөг 
төлөгдөөгүй Шүүхэд 

өгсөн. 

11 Могойн бор 
ХХК 

40.0 40,0 1,3   0 
Хугацаанаас өмнө 
төлсөн тул алданги 

тооцогдоогүй 

12 Иргэн 
Ц.Мөнхбаатар 

20.0 2.0 1.6   18.0 10 сарын 01 нд хугацаа 
дууссан. 

13 
Солонго 
дулаан 
ОНӨҮГ 

150.0 65,9 5,5   84,1 Авлигатай тэмцэх 
газарт шилжсэн. 

Нийт 750.0 367,3 32,3 31,4 431,0 505,9 
Үндсэн зээл, зээлийн 
хүү алданги нийлсэн 

авлагын дүн 

 

Хүснэгтээс үзвэл нийт 750.0 сая төгрөгийн зээл олгосноос 367.3 сая төгрөгийн 

үндсэн зээл, 32.3 сая төгрөгийн хүү, 31.4 сая төгрөгийн алданги төлүүлж, нийт 

431.0 сая төгрөг төвлөрүүлсэн бөгөөд 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 



байдлаар 382.7 сая төгрөгийн үндсэн зээл болон 123.2 сая төгрөгийн зээлийн хүү, 

алданги, нийт 505.9 сая төгрөгийн авлагатай байна. 

 

 - Удирдлагын гаргасан шийдвэр, гадны байгууллага, хүмүүстэй 

хийсэн гэрээ, хэлцэл нь санхүүгийн хууль, эрх зүйн үндэслэлтэй  эсэх. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Журам батлах 

тухай” 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 42 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 

хавсралтаар “Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, хөнгөлөлттэй зээл 

олгоход баримтлах, төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ыг, 2 дугаар хавсралтаар 

төслийн иж бүрдлийг тус тус баталжээ. 

Улмаар Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Журам 

шинэчлэн батлах тухай” 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн 78 дугаар 

тогтоолоор дээрх журмыг хүчингүй болгож шинэ журам мөрдөж ажилласан байна. 

“Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, хөнгөлөлттэй зээл олгоход 

баримтлах, төсөл сонгон шалгаруулах журам”-д хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах аж 

ахуйн нэгжид тавигдах шаардлагыг тусгасан байна. Хөнгөлөлттэй зээлд 

хамрагдсан аж, ахуйн нэгжүүд тус шаардлагыг хангаж буй эсэхийг хүснэгтээр 

харуулбал: 

№ 
Аж ахуйн 
нэгжийн 

нэр 

Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах аж ахуйн нэгжид тавих шаардлага 
/Аймгийн ИТХТ-ийн 2015 оны 42 дугаар тогтоолоор/ 

3.1 
Орон 
нутагт 

тогтворт
ой үйл 

ажиллаг
аа 

явуулса
н байх 

3.2 
Борлуулалты

н орлого 
жилдээ 100.0-

300.0 сая 

3.3 
Үйлдвэрий
н ажлын 
байртай 

байх. 
Ажилчдын 

50-иас 
доошгүй 

хувь ажил 
хайгчаар 

бүртгэлтэй 
байх 

3.4 
Бусад 

эх 
үүсвэрэ

эс 
зээлгүй 
байх. 

/Монго
л 

банкны 
лавлаг

аа./ 

3.5 Үл 
хөдлө

х 
хөрөнг

ийн 
барьц

аа. 

3.6 Үйлдвэрлэлийн 
тэргүүлэх чиглэлд 

хамрагдаж буй эсэх. 

2015 он 

1 

АВЗ 
констрак
шн ХХК 
/Бетон 

зуурмаг, 
хайрганы 
үйлдвэр/ 

2015.04.
29-нд 
үүсгэн 

байгуул
агдсан. 
/Өмнө 

нь 
иргэнээ

р 
бүртгэлт

эй/. 

 22 + + + 

2 
Алтайн 
сүрлэг 
нуруу 

+ 
- /8900.0-

11200.0 
мян.төг/ 

47 - + + 



3 
Аксу-
Алтай 
ХХК 

+ + - - + + 

2016 он 

4 
Бураат 
булаг 
ХХК 

+ 

-  

/6000.0 
мян.төг/ 

5 - + + 

5 
Цахиурт 
гэрэлт 
өргөө 

2015.11.
27-нд 
үүсгэн 

байгуул
агдсан. 

-  
15 
 

- + + 

6 
Дуурсах 
Алтай 
ХХК 

+ + 15 

-
/Зээлтэй

/ 
+ + 

  
Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагах аж ахуйн нэгжид тавих шаардлага 

/Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 78 дугаар тогтоолоор/ 

  

4.9.1 
Улсын 
бүртгэл

ийн 
гэрчилгэ

э 

4.9.2 
Хороо

ны 
тодор
хойло

лт 

4.9.3 
Тоно

г 
төхө
өрөм
жийн 
жагс
аалт 

4.9.4 
Зээлийн 

эргэн 
төлөлтийн 

график 

4.9.5 
Барьца

а 
хөрөнги

йн 
гэрчилг

ээ 

4.9.6 
Үйлдв
эрлэх 
бүтээг
дхүүн
ий нэр 
төрөл 

4.9.7 
Зээл
ийн 

мэдэ
элэл 

4.9.8 
Санх
үүги
йн 

тайл
ан 

4.9.9 
НД-
ын 

тодо
рхой
лолт 

2017 он 

7 
Удмын 
ундраа 

ХХК 
+ + + + + + - - - 

8 
Бага 

Үнэгтэй 
ХХК 

Шинээр 
үүсгэн 

байгуул
сан. 

- - - - + - - - 

9 
Эконобэ 
индастри 

+ + - + - + - - - 

10 
Ханлиг 
тайшир 

ХХК 
+ + - - 

 
- 

 
+ - - - 

11 
Могойн 
бор ХХК 

Баримт ирүүлээгүй. 

12 
Иргэн 

Ц.Мөнхб
аатар 

- - - + + + - - + 

13 
Солонго 
дулаан 
ОНӨҮГ 

 
 

       

 

Хүснэгтээс үзэхэд зээлд хамрагдсан иргэн аж ахуйн нэгжүүд аймгийн ИТХТ-

ийн 2015 оны 42 дугаар тогтоол, 2017 оны 78 дугаар тогтоолд заасан шалгуурыг 

бүрэн хангаагүй байна. Зээлийн зөвлөлийн гишүүд шаардлага бүрэн хангаагүй 

тухай тэмдэглэл хөтөлсөн байхад ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 

дэмжиж аймгийн Засаг даргын захирамжаар зээл олгосон байна. 

- Барьцаа хөрөнгийн талаар:  

2016 онд “Дуурсах-Алтай” ХХК-д 60.0 сая төгрөгийн зээл олгохдоо 20.0 сая 

төгрөгийн барьцааны гэрээ байгуулсан, 2017 онд Бага үнэгтэй” ХХК-д 30.0 сая 

төгрөгийн зээл олгохдоо 16.0 сая төгрөгийн барьцааны гэрээ байгуулсан байна.  



- Үндсэн хөрөнгө барьцаалан барьцааны гэрээ байгуулсан боловч Улсын 

бүртгэлийн хэлтэс болон Хур систем, ТҮЦ машинаас тухайн үндсэн хөрөнгийг өөр 

этгээдэд барьцаалсан эсэх лавлагаа авч хавсаргаагүй байгаа нь эрсдэл дагуулж 

байна. 

- 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр батлагдсан Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5-д Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээ эрхлэгч нь компани, хоршоо, нөхөрлөлийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа 

явуулна гэж тусгасан байхад зээл олгох журамд иргэнд, эсхүл аж ахуйн нэгжид 

зээл олгох тухай тодорхой тусгаагүй байна. 

- Зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаагүй тохиолдолд банкны хүүнд 

шилжүүлсэн эсэх. 

Явцын хяналт хийгээгүйтэй холбоотойгоор зээлийг зориулалт бусаар 

зарцуулсан эсэхийг тодорхойлж нотлоогүй тул банкны хүүд шилжүүлэн тооцоогүй 

байна. 

 

 - Зээлийг зориулалтын дагуу ашигласан эсэхтэй газар дээр нь очиж 

танилцах. 

Зээлийг зориулалтын дагуу ашигласан эсэхийг газар дээр нь очиж үзэх 

шаардлагагүй гэж үзэв. 

№ 

Зээлд 
хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжийн 

нэр 

Төслийн нэр 
Зээлийг зориулалтын дагуу ашигласан 

эсэх 

1 
АВЗ консракшн 
/РД: 3250385/ 

Бетон зуурмаг, хайрганы 
үйлдвэр 

Өмнө энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
байсан. 3.4 сая төгрөгийн алдангийн 
үлдэгдэлтэй. 

2 
Алтайн сүрлэг 

нуруу ХХК          
/РД: 3246701/ 

Махны үйлдвэр Зээлийг зориулалтын дагуу ашигласан. 

3 
Аксу-Алтай 

ХХК                
/РД: 2729822/ 

Бетон зуурмагийн 
үйлдвэр 

Олон төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг тул 
зээлийг зориулалтын дагуу ашигласан 
эсэхийг тодорхойлох боломжгүй.  

4 
Бураат булаг 

хоршоо        
/РД: 3245195/ 

Ингэний сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 

Цогт лабораторид хэвтэн эмчлүүлэгчдэд 
Ингэний сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр 
үйлчилдэг гэх боловч зээл хүсэхэд 
ирүүлсэн төслийн дагуу үйл ажиллагаа 
эрхлээгүй.  

5 
Цахиурт гэрэлт 

өргөө ХХК                 
/РД: 3250814/ 

Хөнгөн блокны үйлдвэр 
Тоног төхөөрөмж худалдан авч үйл 
ажиллагаа эхлүүлсэн боловч 2019, 2020 
онд борлуулалт хийгээгүй.  

6 
Дуурсах-Алтай 

ХХК                
/РД: 3244989/ 

Хөөсөн полистрол хавтан Зориулалтын дагуу зарцуулаагүй. 

7 
Удмын Ундраа 

ХХК /РД: 
2633779/ 

Дулаан үйлдвэрлэл Өмнө дулаан үйлдвэрлэл эрхэлдэг байсан. 



8 
Бага Үнэгтэй 

ХХК             
/РД: 3252086/ 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл 

Зориулалтын дагуу зарцуулаагүй. 

9 
Эконобэ 

Индастри    
/РД: 3251292/ 

Эко нүүрсэн шахмал түлш 
Тоног төхөөрөмж худалдаж авсан гэх 
боловч үйл ажиллагаа эрхлээгүй. 

10 
Ханлигтайшир 

ХХК                
/РД: 3245535/ 

3D Кинотеатр байгуулах. 
Өмнө энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж 
байсан. 

11 
Могойн бор 

ХХК 
Үхэр сүрэг Үхэр сүрэг өсгөсөн.  

12 
Иргэн 

Ц.Мөнхбаатар 
Үхэр сүрэг Зориулалтын дагуу зарцуулаагүй. 

13 
Солонго 

дулаан ОНӨҮГ 
 Дулаан үйлдвэрлэл эрхэлдэг. 

 

Тус албаны 2020 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу “Солонго 

дулаан” ОНӨААТҮГ-ын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, 

шалгалтаар Жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 150.0 сая төгрөгийн зээл 

авч шугамын ажил хийхдээ ХАА-ны тендер сонгон шалгаруулалт зарлаагүй, шууд 

худалдан авалт хийсэн бөгөөд гүйцэтгэх захирал өөрөө бэлтгэн нийлүүлж 66.0 сая 

төгрөгийг өөрийн харилцах дансаар шилжүүлсэн, тус хөрөнгө оруулалтын ажлыг 

комисс хүлээн аваагүй байна гэжээ. 

2. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс гаргуулан авсан тайлангаас шимтгэл 

төлөлтийг он тус бүрээр харуулбал: 

№ 

Зээлд 
хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжийн 

нэр 

 

2015 
он 

2016 
он 

2017 
он 

2018 
он 

2019 
он 

2020 
он 

2021 
он 

Тайлбар 

1 
АВЗ консракшн 
/РД: 3250385/ 

5 5 3 5 1 15 0 

Ажлын байр 
нэмэгдүүлээгүй. 

/2021 оноос НДШ 
төлөөгүй/ 

2 
Алтайн сүрлэг 

нуруу ХХК          
/РД: 3246701/ 

- 5 1-4 1-7 2 - - 

Ажлын байр 
нэмэгдүүлээгүй. 
/2020, 2021 онд 
НДШ төлөөгүй./ 

3 
Аксу-Алтай 

ХХК                
/РД: 2729822/ 

8-18 8-13 8-12 9-11 
10-
13 

14 11 
Ажлын байр 

нэмэгдүүлээгүй. 

4 
Бураат булаг 

хоршоо        
/РД: 3245195/ 

- - - - - - - НДШ төлдөггүй. 

5 
Цахиурт гэрэлт 

өргөө ХХК                 
/РД: 3250814/ 

- 2-5 2-4 2 1-2 1 - 
Ажлын байр 

нэмэгдүүлээгүй. 

6 
Дуурсах-Алтай 

ХХК                
/РД: 3244989/ 

6-8 3-7 3-5 1-2 1-2 1 1 
Ажлын байр 

нэмэгдүүлээгүй. 

7 
Удмын Ундраа 

ХХК /РД: 
2633779/ 

2-3 3-5 2-3 2-3 1-6 4-6 2-3 
Ажлын байр 

нэмэгдүүлээгүй. 

8 
Бага Үнэгтэй 

ХХК             
/РД: 3252086/ 

Бүртгэлгүй. 



 

Хүснэгтээс харвал ажлын байр нэмэгдүүлсэн аж ахуйн нэгж байхгүй байна. 

3. Аймгийн Татварын хэлтсээс гаргуулан авсан тодорхойлолтоос 

борлуулалтын орлогын мэдээллийг он тус бүрээр харуулбал: /Сая төгрөгөөр/ 

  

9 
Эконобэ 

Индастри    
/РД: 3251292/ 

Бүртгэлгүй 

10 
Ханлигтайшир 

ХХК                
/РД: 3245535/ 

8 8 5-8 5 5-6 4 2 
Ажлын байр 

нэмэгдүүлээгүй. 

11 
Могойн бор 

ХХК 
        

№ 

Зээлд 
хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжийн 

нэр 

 

2015 
он 

2016 
он 

2017 
он 

2018 
он 

2019 
он 

2020 он Тайлбар 

1 
АВЗ консракшн        
/РД: 3250385/ 

80.0 27.3 36.4 99.5 149.4  Хэлбэлзэлтэй. 

2 
Алтайн сүрлэг 

нуруу ХХК                             
/РД: 3246701/ 

21.7 22. 608.6 402.8 0  

Хэлбэлзэлтэй. 
/Олон төрлийн үйл 

ажиллагаа 
эрхэлдэг тул 

өсөлт, бууралт 
тодорхойлох 
боломжгүй./ 

3 
Аксу-Алтай 

ХХК                
/РД: 2729822/ 

335.4 - 204.3 1745.2 908.4  

Хэлбэлзэлтэй. 
/Олон төрлийн үйл 

ажиллагаа 
эрхэлдэг тул 

өсөлт, бууралт 
тодорхойлох 
боломжгүй./ 

4 
Бураат булаг 

хоршоо        
/РД: 3245195/ 

 11.8 2.0 15.0 X  Х 
Борлуулалт 

өсөөгүй. 

5 
Цахиурт гэрэлт 

өргөө ХХК                           
/РД: 3250814/ 

 0 79.5 5.4 0 0 
Борлуулалт 

өсөөгүй. 

6 
Дуурсах-Алтай 

ХХК                
/РД: 3244989/ 

 106.5 5.4 110.9 31.7 0.5 

Хэлбэлзэлтэй. 
/Олон төрлийн үйл 

ажиллагаа 
эрхэлдэг тул 

өсөлт, бууралт 
тодорхойлох 
боломжгүй./ 

7 
Удмын Ундраа 

ХХК /РД: 
2633779/ 

  77.3 83.0 82.5 198.4 

Өсөлттэй.       
/Олон төрлийн үйл 

ажиллагаа 
эрхэлдэг тул 

өсөлт, бууралт 
тодорхойлох 
боломжгүй./ 

8 
Бага Үнэгтэй 

ХХК             
/РД: 3252086/ 

  Х 0.2 - - 
Борлуулалт 

байхгүй. 

9 
Эконобэ 

Индастри    
/РД: 3251292/ 

  Х Х 53.2 Х 
Борлуулалт 

байхгүй. 



 

Хүснэгтээс харвал тухайн зээлд хамрагдсанаар борлуулалтын орлого 

нэмэгдсэн гэхээс илүү хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаагүй байсан ч бусад үйл 

ажиллагааны орлоготой компаниудын борлуулалтын орлогын өсөлтийг 

тодорхойлох боломжгүй байгаа бол “Эконобэ Индастри” ХХК болон “Бага Үнэгтэй” 

ХХК зээл авснаас хойш борлуулалт хийгээгүй, “Цахиурт гэрэлт өргөө” ХХК, “Бураат 

булаг” хоршоо тус тус 2019, 2020 онд борлуулалт хийгээгүй байна. 

 

- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт.  

Тус сангийн үйл ажиллагааг 2015-2018 онд шилэн дансны нэгдсэн системд 

тайлагнаагүй. 2019 оноос эхлэн аймгийн Төсвийн Ерөнхийлан захирагчийн нэгдсэн 

системийн Засгийн газрын болон Орон нутгийн тусгай сангийн орлого, зарлага, 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө гүйцэтгэл цэсэнд нийт санхүүжилт, олгосон зээл, 

зээлийн эргэн төлөлтийг өссөн дүнгээр тайлагнасан байна. 2019 онд бүх 

мэдээллийг хугацаа хоцорсон төлөвт шилжүүлэн нөхөж байршуулсан бол 2020 онд 

6, 7 дугаар сарын мэдээллээс бусад мэдээллийг мөн хугацаа хоцорч байршуулсан 

байна. 

 

 - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 

зөрчсөн эсэх. 

1. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 06 

дугаар сарын 15-ны өдрийн 16 дугаар хурлын тэмдэглэлээс үзвэл тус онд 

хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан “АВЗ констракшн” ХХК-ийн хувь эзэмшигч 

А.Пүрэвсүрэн, Ш.Эрдэнэбат нар нь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч 

байхдаа тус хуралд оролцон өөрөө өөртөө санал өгч 60.0 сая төгрөгийн зээл авсан, 

“Аксу Алтай” ХХК-ийн захирал С.Цэрэндолгорын нөхөр Г.Чинбат нь мөн 

Тэргүүлэгчээр ажиллаж байхдаа тус хуралд оролцож өөрөө өөртөө санал өгснөөр 

60.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авсан байна. 

2. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 03 

дугаар сарын 07-ны өдрийн 03 дугаар хурлын тэмдэглэлээс үзвэл тус онд 

10 
Ханлигтайшир 

ХХК                
/РД: 3245535/ 

  215.6 63.1 129.9 57.0 

Хэлбэлзэлтэй. 
/Олон төрлийн үйл 

ажиллагаа 
эрхэлдэг тул 

өсөлт, бууралт 
тодорхойлох 
боломжгүй./ 

11 
Могойн бор 

ХХК 
       



хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан “Цахиурт Гэрэлт-Өргөө” ХХК-ийн захирал Л. Очир 

нь тухайн үед Тэргүүлэгчээр ажиллаж тус хуралд оролцож өөрөө өөртөө санал 

өгснөөр 100.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан. 

3. 2017 онд Есөнбулаг сумын Төлөөлөгч Б.Наваанюндэнгийн шинээр үүсгэн 

байгуулсан “Эконобэ Индастри” ХХК-д 40.0 сая төгрөгийн зээл олгосон, мөн 

аймгийн хурлын төлөөлөгч Я.Эрхэмбаярын хамаарал бүхий этгээд болох “Могойн 

бор” ХХК-д 40.0 сая төгрөгийн зээл олгосон. 

4. 2018 онд Төлөөлөгч М.Занданбилэгийн аав Ц.Мөнхбаатарт 20.0 сая 

төгрөгийн зээл олгосон. Ц.Мөнхбаатар нь 8 хүнийг ажлын байраар хангана гэсэн 

боловч аж ахуйн нэгж биш тул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын 

хэлтсээс ажлын байраар хангасан эсэх болон борлуулалтын орлого нэмэглүүлсэн 

эсэх тодорхойлолт авах боломжгүй байна. Хөнгөлөлттэй зээлийг аж ахуйн нэгж, 

хуулийн этгээдэд олгохоор тусгасан байхад иргэнд олгосон, аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12 дугаар хурлын 

тэмдэглэлээс үзвэл хуралд оролцсон тэргүүлэгч гишүүд нь зээлийн талаар огт 

хэлэлцэлгүй 100 хувь дэмжсэн байна. 

Баримт бичгээр нотлох боломжгүй боловч өөрөө болон хамаарал бүхий 

этгээд нь ИТХ-ын Тэргүүлэгчээр эсвэл Төлөөлөгчөөр ажиллаж байхдаа 

хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан тохиолдол цөөнгүй байна. 

 

 -Хөндлөнгийн хяналтын байгууллагын хийсэн шалгалтаар өгсөн 

үүрэг даалгаврын хэрэгжилт. 

Төрийн аудитын газрын шалгалтаар: 

Тус сангийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар: 

1. Гэрээт хугацаанд аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл 

авсан аж ахуйн нэгжүүдээр 91157.8 мянган төгрөгийн үндсэн зээл, 4999.3 мянган 

төгрөгийн хүү төлөөгүй. 

2. Гэрээний дагуу үндсэн зээл, хүү төлөөгүй аж ахуйн нэгжүүдэд 48753.7 

мянган төгрөгийн торгууль, алданги ногдуулсан боловч төлүүлээгүй. 

3. Гэрээт хугацаанд төлөөгүй зээл хүүгийн төлбөрт тооцсон алдангийн 

үлдэгдэл болох 3376.1 мянган төгрөгийг төлүүлээгүй. 

4. Зээлийн гэрээнд заасан хуваарьт хугацаанд төлөлтөө хийгээгүй 2 аж 

ахуйн нэгжийг шүүхэд шилжүүлээгүй, барьцааны гэрээний заалтыг биелүүлээгүй 

давуу байдал үзүүлсэн. 

5. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журамд заасан зээл олгох хэмжээнээс их 



хэмжээгээр шаардлагатай санхүүжилтийн 30 хувийг бүрдүүлээгүй, санд төлөх 

зээлийн үлдэгдэлтэй зээлдэгчид 150000.0 мянган төгрөгийн зээл олгосон. 

6. Төрийн аудитын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдаагүй, 

сангийн эргэц удаашралтай зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн. 

Зээлийн зөвлөл болон бусад хөндлөнгийн хяналт шалгалтаар: 

Зээлийн зөвлөл явцын хяналт хийсэн гэх боловч хяналт, шалгалтын 

материал тайлан, илтгэх хуудас ирүүлээгүй. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба: 

Тус албаны шалгалтад хамрагдаж байгаагүй. 

 

           ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 1. 2018 онд аж ахуйн нэгжийн статусгүй иргэн Ц.Мөнхбаатарт 20.0 сая 

төгрөгийн зээл олгосон байгаа нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний 

өдрийн 78 дугаар тогтоолыг 

 2. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь шаардлагатай санхүүжилтийн 30-аас доошгүй 

хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх боломжтой эсэхийг нотлохгүйгээр зээл 

олгосон байгаа нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 

“Журам шинэчлэн батлах тухай” 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 78 

дугаар тогтоолын 4.3 (Төсөл хэрэгжүүлэгчийн мэдээлэлд дараах зүйлийг тусгана), 

4.3.4 (Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнээс өөрийн оруулах хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээг нотлох баримтын хамт) дэх хэсгийг 

3. Барьцааны гэрээг аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгүүлээгүй, 

улмаар хүчин төгөлдөр бус гэрээ байгуулсан нь Иргэний тухай хуулийн 156 дугаар 

зүйлийн 156.2 ( Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 

бөгөөд гэрээнд талуудын нэр, оршин суугаа /оршин байгаа/ газар, барьцаагаар 

хангагдах шаардлага, түүний хэмжээ, үүргийг хангах хугацаа, барьцааны зүйл, 

түүний байгаа газар, үнийг заана.), Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай 

хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1(Гэрээг улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид 

заасны дагуу бүртгүүлнэ.), 12.3 (Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх журмыг зөрчиж 

бүртгүүлсэн гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна.) дахь заалтыг тус тус 

4. Барьцааны гэрээ байгуулахдаа барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар 

хавсаргасан боловч тус барьцааны хөрөнгө өөр этгээдэд барьцаалагдаагүй 

болохыг нотлох баримт хавсаргаагүй байгаа нь Барьцааны гэрээний 2.7.1 



(Барьцааны зүйлийн хууль ёсны өмчлөгч мөн бөгөөд энэхүү барьцааны зүйлд 

аливаа гуравдагч этгээдийн барьцааны эрх, шаардах эрх үүсээгүй, эрх бүхий 

байгууллагаас лавлагаатай, барьцааны зүйлтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн эд 

хөрөнгийн эрх байхгүй, барьцааны зүйл нь эрхийн зөрчилгүй, биет байдлын 

доголдолгүй байна.) дэх заалтыг 

5. Зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хагас жил тутамд 

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийгээгүй байгаа нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын тэргүүлэгчдийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2017 оны 08 дугаар сарын 

24-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын 7.1 (Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 

хэлтэс нь зээлийн гэрээний биелэлт, хөнгөлөлттэй зээл авсан аж ахуйн нэгжийн 

төслийн хэрэгжилтэд хагас бүтэн жилээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

үүрэгтэй.) дэх заалтыг 

6. Төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурлаар шаардлага хангаагүй гэж 

үнэлсэн төсөлд зээл олгосон байгаа нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний 

өдрийн 78 дугаар тогтоолын 6.1 (Хорооны хурлаар шалгарсан төслийн жагсаалт, 

хурлаас гаргасан шийдвэрийг хорооны дарга баталгаажуулан ажлын 5 хоногт 

багтаан аймгийн Засаг даргад танилцуулна.), 6.2 (Төсөл сонгон шалгаруулах 

хорооноос шалгаруулсан төслийг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

Тэргүүлэгчид хэлэлцэж, ажлын 3 хоногт багтаан шийдвэр гаргана.) дахь заалтыг 

тус тус 

 7. 2015 онд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчээр ажиллаж байсан 

А.Пүрэвсүрэн, Ш. Эрдэнэбат, Г.Чинбат, 2016 онд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчээр ажиллаж байсан Л. Очир нар нь өөрийн болон өөрийн хамаарал 

бүхий эдгээдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох эсэх асуудлыг хэлэлцэж байхад хуралд 

оролцохоос татгалзалгүйгээр хэлэлцсэн байгаа нь Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн  11.1 (Албан тушаалтан албан үүргээ 

гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг 

сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, 

хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг 

үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.) дахь заалтыг 

8. Журамд заасан хугацаанд хяналт, шалгалт хийгээгүй, улмаар зээлийг 

зориулалтын дагуу ашиглаагүй, үйл ажиллагаа эрхлээгүй байхад гэрээг хүчингүй 

болгож, зээлийн хүүг тухайн үеийн банкны хүүгээр тооцож төлүүлээгүй нь аймгийн 



Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 

2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын 7.4 (Зээлийг 

зориулалт бусаар ашигласан, хууль, журам зөрчиж олгосон нь хяналт, шалгалтын 

дүгнэлтээр тогтоогдсон тохиолдолд  тухайн өдрөөс эхлэн уг зээлийг тухайн үеийн 

арилжааны банкны зээл рүү шилжүүлэх арга хэмжээ авч санд нь буцаан 

төвлөрүүлнэ.) дэх заалтыг тус тус 

9. Шилэн дансны цахим системд мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн 

байршуулахгүй байгаа нь Шилэн дансны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолыг тус тус зөрчиж байна. 

 

ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ. 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл олгохдоо зөвхөн 

хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахын тулд шинээр үүсгэн байгуулсан бөгөөд журамд 

заасан нөхцөл шалгуур хангаагүй компанид олгосон , мөн тогтвортой үйл 

ажиллагаа эрхэлж үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн, эсхүл журамд заасан шалгуур 

үзүүлэлт хангаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгосон, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд зээл хүсэгч аж ахуйн нэгжтэй 

хамаарал бүхий этгээдүүд Хурлын Тэргүүлэгчээр ажиллаж байхдаа өөрөө, 

өөрийгөө дэмжсэн шийдвэр гаргахад оролцсон, зээлийг зориулалтын дагуу 

ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт хийгээгүй, зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаагүй 

байхад тухайн үеийн банкны зээлийн хүүгийн ханшид шилжүүлж хүү төлүүлээгүй, 

зээл авсан аж, ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын орлого өсөөгүй, ажлын байр 

нэмэгдүүлээгүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрч байгаагаас үзвэл сангийн хөрөнгийг 

үр ашиггүй, мөн зориулалтын дагуу зарцуулаагүй, журмыг бүрэн мөрдөж 

ажиллаагүй байна гэж дүгнэж байна. 

 

ДОЛОО:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ. 

- Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль шинэчлэгдэн 

батлагдсантай холбогдуулан журам шинэчлэх. 

- Явцын хяналт хийхдээ ажлын байр нэмэгдүүлж буй эсэх, борлуулалтын 

орлого нэмэгдүүлсэн эсэхэд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын 

хэлтэстэй хамтарч ажиллах, мэдээлэл солилцох. 

- Зээлийн зөвлөлийн гишүүд зээл авахаар ирүүлсэн төслийг үнэлж хурлын 

тэмдэглэлээр баталгаажуулах. Зээлийн шаардлага хангаагүй зээл хүсэгчийн 



материалыг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэхээр 

уламжлахгүй байх. 

- Санд төвлөрсөн хөрөнгийг хэд, хэдэн зээлдэгчид хувааж олгох зарчмаар 

ажилласнаар зээлдэгчийн хүссэн зээлийн дүнгээс бага зээл олгож, улмаар төсөл 

хэрэгжих боломжгүй эрсдэл үүсч байгаа нь зээлийн эргэн төлөлтөд сөргөөр 

нөлөөлж болзошгүй тул хамгийн шилдэг төсөлд хүссэн зээлийг бүрэн олгох. 

 Цаашид авах арга хэмжээний зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 

20-ны өдрийн дотор албан бичгээр ирүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга 

Ц.Батзориг, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогч Т.Энхцэцэг, 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Цэнд-

Аюуш нарт хариуцуулав. 
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