
 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 
                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

  НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Авлигатай тэмцэх газраас аймгийн Засаг даргад ирүүлсэн “Шалгалт хийлгэх 

тухай” 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05/5758 дугаартай албан бичиг,  “Хяналт 

шалгалт хийх тухай” аймгийн Засаг даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 

А/500 дугаар захирамжийн дагуу Шарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны 

шатахуун зарцуулалт, автомашин ашиглалт, ОНХС-ийн эх үүсвэрээр бэлтгэж, 

нийлүүлсэн малын тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлсэн болон иргэдээс бэлэн мөнгө 

цуглуулан захиалга авч тэжээл нийлүүсэн үйл ажиллагаа, “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 

олгосон зээл зэрэг нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн 

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

худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай” хуулиуд 

болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 

дотоод аудитын дүрэмд нийцүүлэн шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу 

шийдвэрлэн,  цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, арга зүйн заавар, 

зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

   ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн 

хяналт шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр, Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 

2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний  өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийг 

дуустал 8-н хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийв. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Авлигатай тэмцэх газраас аймгийн Засаг даргад ирүүлсэн албан бичигт тусгасан 

асуудлуудтай холбоотой баримтуудыг татан авч, санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийв. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Шарга сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны 

өдрөөс С.Сүхбаатар, улсын бүртгэлийн 0570001025 дугаартай, 9017577 регистрийн 

дугаартай Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Р.Оюунчимэг,  нягтлан бодогчоор 

Б.Өлзийбаяр, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн гүйлгээний баримтын 1 дүгээр гарын 



үсгийг Засаг дарга М.Тунгалагтамир, С.Сүхбаатар, 2 дугаар гарын үсгийг Б.Өлзийбаяр  

нар зурж сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж иржээ. 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтсийн даргаас Шарга сумаас авч ирсэн баримт материалыг жагсаалтаар хүлээн авч 

хяналт шалгалтыг эхлүүлсэн боловч нэмэлт материал шаардлагатай байсны улмаас эд 

хариуцагч Б.Уранцэцэгийг 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн даваа гарагт дуудан ирүүлж, 

тулгалт хийн, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж ажиллалаа.  

  2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн даргаар 

дамжуулан тус аймагт томилолтоор  ажиллаж буй АТГ-ын ажлын хэсэгт шалгалтын 

танилцуулагыг танилцуулахад, нэмэлтээр асуудал тодруулах, эцсийн байдлаар Улсын 

байцаагчийн шийдвэр гаргах шаардлагатай тухай чиглэл өгсөн болно. 

 Улмаар Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатар 11 дүгээр сарын 23-ны өдөртөө 

багтааж холбогдох материалыг ирүүлэхээр харилцан тохиролцсон боловч 11 дүгээр 

сарын 25-ны  пүрэв гарагийн 17 цаг 10 минутад ирүүлж, санхүүгийн хяналт шалгалтыг 

түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх боломжгүй болгож, чирэгдэл учруулсан болно.   

Албан бичигт тусгагдсан асуудлуудыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

байцаагчид доорх байдлаар хуваарилж ажиллалаа. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын 
байцаагч 

ОНХС, тэжээлийн захиалга, нийлүүлэлт 
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усалгааны систем 

2 Ц.Баттөр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 

Шарга сумын ЗДТГ-ын шатахуун зарцуулалт, автомашин 
ашиглалт,  “Сум хөгжүүлэх сан”, 

ЗДТГ, ЭМТ-д шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан 
байдал. 

 
 Шалгалтыг албан бичигт дурдсан дарааллын дагуу эрэмбэлж, асуудал бүрийн 

дор холбогдох баримтад үндэслэн мэдээлэл боловсруулж, хууль зөрчсөн асуудлуудыг 

шалгалтын танилцуулгын зөрчил хэсэгт бичив. 

Албан бичигт: 

1. Иргэн Ш.Соронзонболд гэгчтэй өвс тэжээл нийлүүлэх гэрээ байгуулж, түүнд 

2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр 19500.0 мянган төгрөг, мөн сарын 22-ны өдөр 

17350.0 мянган төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гамшгийн 10000.0 мянган 

төгрөг буюу нийт 46850.0 мянган төгрөг шилжүүлсэн, гэтэл 30 тн хивгийн 1 кг-ийг 1200 

төгрөгөөр бодож, 21000.0 мянган төгрөг шилжүүлэх ёстой байхад яагаад 46850.0 

мянган төгрөг шилжүүлэх болов, үлдсэн 25850.0 мянган төгрөгийг иргэний дансанд 

байршуулаад байсан эсэх, тэжээл 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр ирсэн, энэ 

хугацаанд малчдад тэжээлгүй байсан. 

 



Шалгалтаар:  

Малчдад зах зээлийн үнээс хямд өртөгтэй тэжээл нийлүүлэх ажлын хүрээнд  25 

кг-ийн савлагаатай 1 уут тэжээлийг 17500 төгрөгөөр нийлүүлэхээр 2020 оны 12 дугаар 

сард урьдчилсан захиалга авч, нийт 2877 ширхэг тэжээлийн  50,347.5 мянган төгрөг 

төвлөрүүлснээс иргэн Ш.Соронзонболдын Хаан банк дахь 5598075773 тоот хувийн 

харилцах дансруу нярваар ажиллаж байсан Б.Уранцэцэгийн Хаан банк дахь 

5331073012 тоот хувийн харилцах данснаас 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр 

19,500.0 мянган төгрөг, 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 17,350.0 мянган төгрөг, Орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн данснаас 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр “Сумын 

аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх” гэрээ байгуулан тухайн өдөртөө 10,000.0 мянган төгрөг, 

нийт 46,850.0 мянган төгрөг шилжүүлсэн байна.  

Улмаар “Ковид-19” цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан их хэмжээний 

тэжээлийг хямд өртгөөр нийлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн шалтгаанаар 

нийлүүлэгч Ш.Соронзонболд нь нярав Б.Уранцэцэгийн Хаан банк дахь 5323035419 

тоот дансруу 2021 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр 20,000.0 мянган төгрөг, 5331073012 

тоот хувийн харилцах дансруу 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр 5,850.0 мянган 

төгрөг, нийт 25,850.0 мянган төгрөг буцаан шилжүүлсэн байна. 

Нярав Б.Уранцэцэг нь нийт цугларсан 50,347.5 мянган төгрөгөөс 1660 уут 

тэжээлийн үнэ болох 29,050.0 мянган төгрөгийг малчдад буцаан олгож, 21,297.5 

мянган төгрөгийн үнэ бүхий 1217 уут тэжээлийг малчдад тараасан байна. 

Б.Уранцэцэгийн бичгээр гаргаж өгсөн тайлбарт тэжээлийн захиалгатай холбоотойгоор 

малчидтай ямар нэгэн өглөг,авлагын тооцоо байхгүй гэсэн байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулсан 10,000.0 мянган төгрөгийн ажлыг 

“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Шарга сумын Засаг даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 

10-ны өдрийн А/23 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2021 оны 02 

дугаар сарын 12-ны өдөр /Хаврын тэргүүн сарын шинийн 1-ний өдөр/ нэг бүр нь 17500 

төгрөгийн үнэтэй 571 ширхэг хивгэн тэжээл, 7500 төгрөгийн үнэтэй 1 ширхэг 

багсармалыг хүлээн авсан акт үйлдсэн байна. Тус актад тэжээлийг малчдад хаврын 

гэрээгээр олгохоор тэмдэглэсэн байгаа боловч малчдад тараан өгсөн жагсаалтаас 

үзвэл нярав Б.Уранцэцэгт тэжээл худалдан авахаар урьдчилан захиалга өгсөн 

малчдаас нэр бүхий 24 иргэний нэрийг захиалгын тоотой нь авч 571 уут тэжээл 

олгосноор тааруулж тайлан гаргасан байна. Өөрөөр хэлбэл тэжээл захиалсан 

малчдад захиалгын дагуу тэжээлийг нь өгсөн боловч Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 

зарцуулсан 10,000.0 мянган төгрөгийн тайланд захиалгын дагуу тэжээл авсан 

иргэдээс давхардуулан тайлан гаргаж, урьдчилан цугласан мөнгөөр нь иргэн 

Ч.Ганширэмээс овъёос худалдаж авсан байна.  

 



 

Шийдвэрлэсэн нь:  

Малчдад зах зээлийн үнээс хямд үнэтэй тэжээл нийлүүлэхээр урьдчилан 

захиалга авч нийт 50,347.5 мянган төгрөг төвлөрүүлснээс, 1660 уут тэжээлийн үнэ 

болох 29,050.0 мянган төгрөгийг малчдад буцаан олгосон, 21,297.5 мянган төгрөгийн 

үнэ бүхий 1217 уут тэжээлийг малчдад тараасан бөгөөд тэжээлийн захиалгатай 

холбоотой малчидтай тооцоогүй байгаагаас үзвэл зөрчилд авах үндэслэлгүй байна. 

Албан бичигт: 

2. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нярав нь иргэн Ч.Ганширэмийн овъёосыг 

зарж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гамшгийн нөөцийн 10.0 сая төгрөгт өвс 

тэжээл ирээгүй байхад яагаад сумын хурлын төлөөлөгч Ч.Ганширэмээс бэлэн мөнгөөр 

овъёос худалдан авсан бэ? 

Шалгалтаар: 

Нярав Б.Уранцэцэгийн бичгээр гаргаж өгсөн тайлбарт Сумын Засаг дарга 

С.Сүхбаатар ажлаа хүлээж аваад удаагүй байхдаа Ч.Ганширэмийн хувийн тэжээлийг 

надаар заруулж байсан бөгөөд 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Ч.Ганширэмийн 

хувийн харилцах дансруу 7,200.0 мянган төгрөг шилжүүлсэн. Мөнгө шилжүүлсний 

дараа нийт 7,200.0 мянган төгрөгийн 213 уут овъёосыг орлогод авч 2021 оны 03 дугаар 

сарын 01-ний өдөр тус овъёосны тооцоог шинээр нярвын ажил хүлээн авч байгаа 

Х.Уранцэцэгт хүлээлгэн өгсөн гэж тайлбарласан болно. 

Мөн 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр иргэн Ш.Соронзонболдтой 86001148 

дугаартай утсаар холбогдож, албан өрөөнд ирүүлэн амаар тайлбар авахад над руу 

нийт 46,850.0 мянган төгрөг шилжүүлснээс 30тн буюу 1200 ширхэг тэжээл 

нийлүүлсний 21,000.0 мянган төгрөг суутгаад нийт 25,850.0 мянган төгрөг буцаан 

шилжүүлсэн. Хэзээ шилжүүлсэн эсэхийг сайн санахгүй байна. Шаардлагатай бол 

хуулгаас харж хэлж өгөх боломжтой, мөн 2 дугаар сард буулгасан 30тн тэжээлд 

гамшгаас хамгаалах сангийн тэжээл багтаж буусан гэж үзэж байна гэв. 

Тус тайлбараас үзвэл 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр нийлүүлсэн 30 тн 

тэжээлд “Сумын аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх” 571 уут тэжээл багтсан бөгөөд гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ заасан хугацаа хэтрүүлсэн боловч биелүүлсэн гэх бөгөөд тухайн 

нөөцөд хүлээж авсан тэжээлийг тэжээлийн захиалга өгсөн малчдад тараан, мөнгөөр 

нь хурлын төлөөлөгч Ч.Ганширэмээс 7,200.0 мянган төгрөгийн овъёос худалдан авсан 

байна. /2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нярав Х.Уранцэцэгээс Орон нутгийн 

хөгжлийн санд 8700.0 мянган төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 2021 оны 11 дүгээр сарын 

19-ний өдрийн байдлаар 1300.0 мянган төгрөгийн авлагатай ажиллаж байна./ 



Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатар нь нэгдмэл сонирхол бүхий Ардчилсан 

намаас нэр дэвшиж сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдсон 

Ч.Ганширэмд давуу байдал бий болгосон байна. 

Албан бичигт: 

 3. “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-

д төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл 7-н гишүүнтэй 

байхаар заасан бөгөөд журмын дагуу 5 гишүүний ирцтэй  хуралдаж, “Очир Анар Тан” 

эмийн санд 14800.0 мянган төгрөгийн зээл, 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/80 

дугаар захирамжаар нэр бүхий 9 иргэнд 61.3 сая төгрөгийн зээл тус тус олгосон нь  

журмын шаардлага хангасан эсэх, зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэх, журамд 

заасны дагуу хяналт тавьж ажилласан эсэх.     

  Шалгалтаар: 

 “Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны тухай” Шарга сумын Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол, 10 

зээлдэгчийн хувийн хэргийг шалгалтад хамрууллаа. 

 “Төсөл сонгон шалгаруулах тухай” 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01 

дугаартай хуралдааны тэмдэглэлээс: 

 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 16 цагт  сумын Засаг даргын албан 

өрөөнд зээлийн зөвлөл хуралдсан байна. Тус хуралд Засаг дарга М.Тунгалагтамир, 

Санхүүгийн албаны дарга Н.Гэрэлмаа, Төрийн банкны ахлах теллер Г.Ариунбаяр, 

Баянгол багийн иргэн Л.Наранцэцэг, МЭҮТ-ийн хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл 

хариуцсан мэргэжилтэн Х.Даваацэрэн, баялаг бүтээгчдийн төлөөлөл Б.Батхишиг нар 

оролцож ирц 66,7 хувьтайгаар хуралдсан байна. 

 Төслийг хэлэлцэж 9 иргэнд 61,350.0 мянган төгрөгийг “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 

олгохоор шийдвэрлэж, “Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай” Шарга сумын засаг 

даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/88 дугаар захирамжаар 

баталгаажуулсан байна. Тухайн үед тус сумын Засаг даргаар М.Тунгалтамир ажиллаж 

байжээ. 

 Хурлын шийдвэрийг хүснэгтээр харуулав. 

д/д Зээлдэгчийн нэр Төслийн чиглэл 
Хүссэн 
/төгрөг/ 

Шийдвэрлэсэн 
/төгрөг/ 

Зөрчил 

1 Д.Энхбаяр Тохилог гуанз 10000000 10000000 

Хамтран зээлдэгч нь тухайн 
үед14 сая төгрөгийн дүн бүхий 

цалингийн зээлтэй байсан 
байна.  

2 Д.Ганболд  Арвайн гурил 10000000 10000000 - 



3 Б.Саруулбуян Блок 6850000 6850000 

Хамтран зээлдэгч 16 сая 
төгрөгийн зээлийн өрийн 
үлдэгдэлтэйгээр лавлагаа 
гарсан, энэ зээлэнд орон 
сууцны барилгаа барьцаалсан 
байхад давхар барьцаалж 
сангаас зээл олгосон нь санд 
учрах эрсдэлийг нэмэгдүүлсэн 
байна. 

4 Д.Баттөр Ашиг шимт мал 8000000 5000000 

Зээлдэгч 14 сая төгрөг, хамтран 
зээлдэгч 8.1 сая төгрөгийн 
зээлтэй нь лавлагаагаар 
тогтоогдсон байхад эрсдэлээ 
тооцоогүй байна. 

5 С.Баясгалан Үлэмж 10000000 3000000 
Төсөл дээрээ 10 сая гэсэн 

байхад анкет дээр 3 сая гэж 
тусгасан. 

6 Д.Наранбаатар 
Шинэ сүргээ 
өсгөж ашиг 

шимийг хүртэх 
10000000 10000000 

2020.01.24 авсан 30 сая 
төгрөгийн зээлийн өрийн 
үлдэгдэлтэй байгаа нь Монгол 
банкны лавлагаагаар 
тогтоогдсон байхад, зээлийн 

зөвлөл эрсдэлээ тооцоогүй.  

7 Ц.Баясгалан Үхрийн аж ахуй 10000000 8000000 

Хамтран зээлдэгчийн анкетэд 
зураг наагаагүй, Хамтран 
зээлдэгчийн 20000 төгрөгийн 
дүн бүхий муу зээлийн өрийн 
үлдэгдэлтэй.  
Ц.Баясгалан 1900000 төгрөгийн 
өртэй байжээ. 

8 Н.Бямбацогт Үслэг эдлэл 3500000 3500000 
Зээлийн мэдээллийн сангийн 
лавлагаа аваагүй байна. 

9 М.Чимгээ 
Малын үүлдэр 

угсаа 
8600000 5000000 

Тухайн үед 8 сая төгрөгийн дүн 
бүхий малчны зээлтэй байжээ. 
Мал барьцаалж сангаас зээл 
олгосон нь эрсдэлээ тооцоогүй 
үйлдэл болжээ. 

Олгосон дүн  61350000  

  

 “Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны тухай” Шарга сумын Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор 

“Хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл”-ийг 7-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, 

“Төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөл”-ийг 9-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 

тус тус байгуулж, сангаас олгох зээлийн дээд хязгаарыг ААН, хоршоо, бүлэг, нөхөрлөлд 

15.0 сая төгрөг, иргэнд 10.0 сая төгрөг байхаар шийдвэрлэжээ. 

 “Төсөл сонгон шалгаруулах тухай” 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01 

дугаартай хуралдааны тэмдэглэлээс: 

 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15 цагт  сумын Засаг даргын албан 

өрөөнд зээлийн зөвлөл хуралдсан байна. Тус хуралд Засаг дарга С.Сүхбаатар, 

Санхүүгийн албаны дарга Н.Гэрэлмаа, ХААН банкны ахлах теллер Т.Туул, Баянгол 

багийн иргэн З.Энхтүвшин, Хамтын хүч багийн иргэн Б.Гантай, баялаг бүтээгчдийн 

төлөөлөл Э.Лхагвацэрэн нар оролцож ирц 66,7 хувьтайгаар хуралдсан байна. 

 “Оч Анар Тан” ХХК-аас ирүүлсэн төслийг хэлэлцэж “Сум хөгжүүлэх сангаас зээл 

олгох тухай” Шарга сумын Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/33 



дугаар захирамжаар баталгаажуулсан, 14.800.0 мянган төгрөгийг олгохоор 

шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрийг Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатар гаргажээ. 

 .“Төсөл сонгон шалгаруулах тухай” 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01 

дугаартай хуралдаанаар “Оч Анар Тан” ХХК-аас ирүүлсэн төслийг хэлэлцэж хамтран 

зээлдэгч шаардлага хангахгүй байна гэх шалтгаанаар хасагдаж байжээ.  

 “Оч Анар Тан” ХХК-ийн 14.800.0 мянган төгрөгийн зээлийн хамтран зээлдэгч нь 

тухайн ААН-д ямар хамааралтай, зээл төлөх үед үүрэг хүлээх эсэх нь тодорхойгүй 

байсныг Санхүүгийн албаны дарга Н.Гэрэлмаагаас утсаар тодрууллаа. 

 Санхүүгийн албаны дарга Н.Гэрэлмаа: 

 Нагац ахынх нь эхнэр Дашмягмар овогтой Дайриймаа хамтран зээлдэгчээр 

оролцсон. Тухайн үед гэрээний заалт нөхцөлийг Дашмягмар овогтой Дайриймаад 

танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн гэлээ. 

 “Төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөл”-ийн хуралдааны 

тэмдэглэлээс үзэхэд Ковидын нөхцөл байдлын үед эмийн сангийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, эмийн нөөц бүрдүүлэх зорилготойгоор хөнгөлөлттэй зээл олгохоор 

шийдвэрлэжээ.   

Шийдвэрлэсэн нь: 

 “Оч Анар Тан” ХХК-д олгосон зээлтэй холбоотой журам зөрчсөн зөрчил гараагүй 

байна. 

Албан бичигт: 

 4. Шарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хэрэгцээнд ашиглаж буй авто 

машины ашиглалт, шатахуун зарцуулалт, лимитийн байдал, тооцоо, бүртгэл, баримт нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэх тухай. 

 Шалгалтаар: 

  Шалгалтад хамруулахаар 7, 8, 9, 10 дугаар сард  “Шатахууны зөвшөөрөл”-ийн 34 

хуудсаар олгосон шатахууныг  7-н  ширхэг жолоочийн тооцооны хуудсаар зарцуулсан 

баримтыг ирүүлсэн байна.  

“Шатахууны зөвшөөрөл” гэх шатахуун олгохыг зөвшөөрсөн хуудсанд ямар ажил, 

албан тушаалтай хэн гэх хүн, ямар ажлаар, ямар чиглэлд явах тухай тодорхой тусгаагүй 

байна. 

Нийт шатахуун олгохыг зөвшөөрсөн 34 –н хуудаснаас 24 –ийг нь Шарга сумын 

ЗДТГ-ын дарга Р.Оюунчимэг, 10-ыг нь Засаг дарга С.Сүхбаатар бичсэн байна. 

Жолоочийн тооцооны хуудсыг стандарт маягтын дагуу иж бүрэн хөтлөөгүй байна. 

0017ГАА улсын бүртгэлийн дугаар бүхий Шарга сумын ЗДТГ-ын хөрөнгөд 

бүртгэлтэй УАЗ-Хантер машинаар 7, 8, 9, 10 сард нийт 7533 км замыг туулж, 1080 л 

бензин зарцуулснаар баримт бүрдүүлсэн байна. 



100 км замд зарцуулах шатахууныг 18 л –ээр тогтмол тооцож, 276 л бензин 

хэмнэснээр  нягтлан бодогч тооцсон байна. 

“Жишиг норм батлах тухай” Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 12 дугаар 

сарын 30-ны өдрийн 390 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтад УАЗ-315195 маркын 2700 

см.куб мотортой машин орон нутгийн замд 13.2 л, Хөдөлгөөний эрчимтэй Улаанбаатар 

хотод 20% нэмэгдэж 16.5 л байхаар тусгасан байна.  

Энэхүү тогтоосон жишиг норм, түүнийг нэмэгдүүлэх, бууруулах нөхцөлийг 

удирдлага болголгүйгээр тогтмол 18 л шатахуун зарцуулснаар тооцож, хэмнэлт 

гарснаар баримт бүрдүүлсэн байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 

дугаар зүйлийн зүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ дахь заалтыг зөрчсөн байна. 

 0017ГАА улсын бүртгэлийн дугаар бүхий Шарга сумын ЗДТГ-ын хөрөнгөд 

бүртгэлтэй УАЗ-Хантер машин нь 2018 үйлдвэрлэгдсэн, 2018 оны 12 дугаар сарын 18-

нд импортлогдсон, 2 жил ашиглаж буй машин тул шатахуун зарцуулалтад эдэлгээний 

өөрчлөлт ороогүй гэж үзэж байгаа тул шатахуун зарцуулалт тогтоох ажлын зураг авалт 

хийх шаардлагагүй гэж үзэж байна. 

 Шийдвэрлэсэн нь: 

 Энэ зөрчилд албан шаардлага хүргүүлэв. 

Албан бичигт: 
            5. Шарга сумын сургуулийг төгсөгчдөөс  хандивласан модыг тарьж ургуулах, 

мод усалгааны системийг шинээр хийх 2,339.8 мянган төгрөгийн ажлыг 

гүйцэтгүүлэхээр иргэн Ч.Ганширэмтэй гэрээ байгуулсан нь санхүүгийн хууль тогтоомж 

зөрчсөн эсэх. 

           Шалгалтаар: 
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн услалтын систем хийх ажлын зарыг олон нийтэд 

нээлттэй зарлалгүйгээр иргэн Ч.Ганширэмтэй шууд гэрээ байгуулсан байна.  

Шийдвэрлэсэн нь: 

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн услалтын систем хийх ажлын зарыг олон нийтэд 

нээлттэй зарлалгүйгээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ч.Ганширэмтэй 

гэрээ байгуулан 2,339.8 мянган төгрөгийн шууд худалдан авалт хийсэн байгаа 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 хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, 

хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, 

бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дэх заалт, Төрийн болон 

Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 

6 дугаар зүйлийн 6.1 /Худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, 



үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтална./ дэх заалтыг тус 

тус зөрчсөн байна. 

Жич: 

           Авлигатай тэмцэх газрын тус аймагт ажиллаж буй ажлын хэсгээс 2021 оны 11 

дүгээр сарын 23-ны өдөр нэмэлтээр өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Шарга сумын Засаг 

даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төвд шатахуун нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулсан байдалд хяналт хийв. 

         Шалгалтаар: 

         “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” Шарга сумын Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн А/08 дугаар захирамжаар сумын Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл 

мэндийн төвд шатахуун нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 

үнэлгээний хороог дараах 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. 

           Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн:  

 Дарга: Э.Лхагвацэрэн- Иргэний төлөөлөл 

 Нарийн бичгийн дарга: Н.Гэрэлмаа- Санхүүгийн албаны дарга 

 Гишүүн: Н.Нарантуяа-Иргэний төлөөлөл 

“Тендерийн урилга, бичиг баримт боловсруулах тухай” Үнэлгээний хорооны 2021 

оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр хуралдаан 100 хувийн ирцтэй хуралдаж, 

дараах шийдвэрийг гаргажээ. Үүнд: 

Тендерийг Харьцуулалтын аргаар хялбаршуулсан цахимаар зарлах, 

Тендерийн урилгыг цахим системд бэлтгэн нийтлэх, Шарга сумын вэб сайтууд, 

ЗДТГ-ын пэйж хуудас, сумын мэдээллийн самбаруудаар нийтэд мэдээллэх. 

 “Тендерийн нээлт хийх тухай”  Үнэлгээний хорооны 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-

ны өдрийн 02 дугаар хуралдаан 100 хувийн ирцтэй хуралдаж, тендерийг нээхэд 2 

тендерт нэг ч оролцогч материал, үнийн санал ирүүлж оролцоогүй тухай тэмдэглэл 

бичиж баримтжуулсан байна. 

 Цахимаар зарлахад аймагт тоон гарын үсэг авдаг плаш байхгүй байгаа нь 

нөлөөлсөн байх магадлалтай гэх шалтгаанаар уламжлалт аргаар цаасаар ТББ-ийг 

хүлээн авч, хуулийн дагуу харьцуулалтын аргаар тендер сонгон шалгаруулалтыг дахин 

зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна. 

 “Тендерийн нээлт хийх тухай”  Үнэлгээний хорооны 2021 оны 02 дугаар сарын 05-

ны өдрийн 03 дугаар хуралдаан 100 хувийн ирцтэй хуралдаж, тендерийг нээхэд Шарга 

МТ салбар, Мон-Суль ХХК –аас  2 байгууллагад шатахуун нийлүүлэх үнийн санал бүхий 

ТББ-ийг тус тус ирүүлсэн байна. 

 Үнэлгээний хорооны гишүүд тендерт оролцогчоос ирүүлсэн материалтай 

танилцаж хянан үзэх маягтаар үнэлж, Шарга сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн төвд шатахуун 

нийлүүлэгчээр Шарга МТ салбар Х.Галбадрахыг шаардлага хангасан гэж үзэн “Хамгийн 



сайн”  тендерээр шалгаруулсан байна. Үнэлгээний хорооны шийдвэрийг баталгаажуулж 

мэдэгдэл, зөвлөмж, тайланг холбогдох газар, албан тушаалтнуудад хүргүүлэхээр 

тогтож, тус өдрийн 16 цаг 55 минутад хурлыг хаажээ. 

 Үнэлгээний хорооны гишүүд мэдэгдэл, зөвлөмжид гарын үсэг зурж, сумын Засаг 

даргаар гарын үсэг зуруулахаар танилцуулсан байна. Засаг дарга гарын үсэг зурж, 

зөвшөөрөөгүй гэх шалтгаанаар захиалагч болон тендерт оролцогчдод мэдэгдэл, 

зөвлөмжийг хүргүүлэх боломжгүй болж, хүлээлт үүссэн тухай үнэлгээний хорооны 

нарийн бичгийн дарга Н.Гэрэлмаа утсаар тайлбар хийсэн болно. 

 “Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” Шарга сумын Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн А/93 дугаар захирамжаар “Мон-Суль” ХХК-тай шууд худалдан авах 

гэрээ байгуулан байгууллагын хэрэгцээт шатахуун худалдан авахыг ЗДТГ-ын дарга 

Р.Оюунчимэг, Эрүүл мэндийн төвийн дарга Б.Баярбаатар нарт зөвшөөрч, гэрээний 

хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг үүрэг болгосон байна. 

 Захирамжийн хэрэгжилийг хангуулж 2021 оны 06 дугаар сарын 17-нд Эрүүл 

мэндийн төв, 06 дугаар сарын 22-нд ЗДТГ “Мон-Суль” ХХК-тай “Шатахуун худалдан авах 

гэрээ” –г 2021 оныг дуусталх хугацаагаар тус тус байгуулж ажиллажээ. 

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар: 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө, тус  албаны  даргын  баталсан 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн  21-

03/08/24 дугаартай удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын төсөвт 

байгууллагууд, “Сум хөгжүүлэх сан”, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 2020 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж ажилласан болно. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, Төрийн аудитын 

байгууллагын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэсэн шийдвэртэй 

давхцуулахгүйгээр доорх зөвлөмжийг өгч ажилласан байна. 

 1. Гэрээний дагуу зээлээ төлөөгүй зээлдэгчдийг нэн яаралтай шүүхэд шилжүүлэх. 

 2. Зээл олголтыг зогсоож, зээл төлүүлэх ажил дээр онцгой анхаарах. 

 3. Аудитын байгууллагын зөвлөмж, захиргааны актын хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах.   

 4. Шүүхэд шилжүүлж буй албан бичигт хүчингүй болсон журмын дагуу зээл олгосон 

тухай дурдсан нь цаг хугацааны хувьд тохирохгүй байгаад анхаарах. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 Шарга сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 

санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ 



болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын 

баталсан бодлого журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул 

“ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ” санал дүгнэлт өгсөн байна. Аудитаар: 

- Гэрээт хугацаанд Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээр 13789.5 мянган 

төгрөгийн үндсэн зээл, 24.3 мянган төгрөгийн хүү нийт 13813.8 мянган төгрөгийн  

төлүүлээгүй зөрчилд төлбөрийн акт, 

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 215.2 мянган төгрөгийн 

алданги төлбөрийн акт, 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 19 төрлийн мэдээлэл байршуулахаас 1 

мэдээллийг мэдээлээгүй, 3 мэдээллийг зөрүүтэй мэдээлсэнд албан шаардлага, 

- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх 9837.9 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй албан шаардлага өгөх, 

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 1 зээлдэгчийн 2699.6 мянган 

төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан барагдуулах 

арга хэмжээ аваагүй зөрчилд 2699.6 мянган төгрөгийн албан шаардлагыг тус тус 

ногдуулж шийдвэрлэсэн байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

- ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний саналыг ИНХ-аар хэлэлцэн 

жагсаалтыг гаргахдаа тогтоолоор баталгаажуулаагүй. 

- Мал эмнэлгийн аюултай хог хаягдал устгах цэгтэй болгох төсөл арга хэмжээг 

хүлээн авах ажлын хэсэг нь хүлээн авах комисс бүрдээгүй байхад хүлээн авсан. 

- Мухар, Шар талын 2 худагт мотор авах төсөл арга хэмжээний хүрээнд 

нийлүүлэгдсэн 2 ширхэг моторыг техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу 

нийлүүлээгүй. 

- Иргэн Ш.Соронзонболдтой 25 кг-ын 571 ширхэг хивгэн тэжээлийг 1 бүрийг 17500 

төгрөгөөр, 1 уут багсармалыг 7500 төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээ байгуулсан боловч 

гэрээний хугацаанд хүлээн аваагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 

 

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Иргэн Ш.Соронзонболдтой 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулсан 

“Сумын аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх” ажлын гэрээний 3.5 дахь хэсэгт /Гэрээт ажлыг 

батлагдсан зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэх ба гэрээт хугацаандаа ашиглалтад 

оруулаагүй бол тендерийн баримт бичгийн ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасны 

дагуу алданги төлнө. Алданги төлснөөр ажил гүйцэтгэх үүргээс чөлөөлөгдөхгүй / гэсэн 



боловч тус гэрээнд гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл баталгаажуулан 

хавсаргаагүй, улмаар гэрээний үүргээ заасан хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд 

тооцох алдангийн хэмжээ тодорхой тусгаагүй байгаа нь Иргэний хуулийн 232 дугаар 

зүйлийн 232.1 /Хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй тал хууль 

болон гэрээнд зааснаар нөгөө талдаа төлөх ёстой мөнгөн төлбөрийг анз гэнэ./, 232.3 

/Хуульд өөрөөр заагаагүй бол анзын гэрээг бичгээр хийнэ./ дахь заалтыг  

2. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн услалтын систем хийх ажлын зарыг олон нийтэд 

нээлттэй зарлалгүйгээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ч.Ганширэмтэй 

гэрээ байгуулан 2,339.8 мянган төгрөгийн шууд худалдан авалт хийсэн байгаа 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 хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, 

хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, 

бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дэх заалт, Төрийн болон 

Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 

6 дугаар зүйлийн 6.1 /Худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, 

үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтална./ дэх заалтыг  

3. Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатар нь нэгдмэл сонирхол бүхий Ардчилсан 

намаас нэр дэвшиж сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдсон 

Ч.Ганширэмд давуу байдал бий болгосон байгаа 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 хувийн 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 

4. “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” Шарга сумын Засаг даргын 2021 оны 01 

дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/08 дугаар захирамжаар байгуулсан сумын Засаг даргын 

Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төвд шатахуун нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулсан үнэлгээний хорооны шийдвэрийг харгалзан үзэлгүйгээр “Гэрээ байгуулах 

эрх олгох тухай” Шарга сумын Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

А/93 дугаар захирамж гарган “Мон-Суль” ХХК-тай шууд худалдан авах гэрээ байгуулж, 

байгууллагын хэрэгцээт шатахуун худалдан авахыг ЗДТГ-ын дарга Р.Оюунчимэг, Эрүүл 

мэндийн төвийн дарга Б.Баярбаатар нарт зөвшөөрч, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж 

ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатарын энэхүү 

үйлдэл нь  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 



худалдан авах тухай 29 дүгээр зүйлийн  29.1(Захиалагч энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд 

заасан шаардлага хангасан, 28 дугаар зүйлд зааснаар “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн 

тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай 

түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн 

зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ.) дэх заалтыг 

5. 0017ГАА улсын бүртгэлийн дугаар бүхий Шарга сумын ЗДТГ-ын хөрөнгөд 

бүртгэлтэй УАЗ-Хантер машинаар 7, 8, 9, 10 сард нийт 7533 км замыг туулж, 1080 л 

бензин зарцуулснаар жолоочийн тооцооны хуудас хөтөлсөн, 100 км замд зарцуулах 

шатахууныг 18 л –ээр тооцож 276 л бензин хэмнэснээр  нягтлан бодогч тооцоо нийлсэн,  

тогтоосон жишиг норм, түүнийг нэмэгдүүлэх, бууруулах нөхцөлийг удирдлага 

болголгүйгээр тогтмол 18 л шатахуун зарцуулснаар тооцож, хэмнэлт гарснаар тооцсон, 

жолоочийн тооцооны хуудсыг стандарт маягтын дагуу иж бүрэн хөтлөөгүй зэрэг нь 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн зүйлийн 13.6 /Анхан 

шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан 

ажилтан хариуцна./ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ. 

- Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан Шарга сумын Засаг даргад 5 заалт 

бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

 - Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор Шарга сумын Засаг 

даргад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай саналыг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэхээр 

шийдвэрлэв. 

ЕС: МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн тухайд: 

Зээлдэгч, хамтран зээлдэгч арилжааны банкинд өндөр зээлтэй нь зээлийн 

мэдээллийн сангийн лавлагаар тогтоогдсон байхад эрсдэлээ тооцолгүйгээр 

давхаруулан “Сум хөгжүүлэх сан”-аас зээл олгож, тус санд учрах эрсдэлийг нэмэгдүүлж 

байгаа үйлдлээ зогсоох.  

Зээлийн болон барьцааны гэрээний дагуу зээл, зээлийн хүү төлөх үйл 

ажиллагаанд үүрэг хүлээх чадвар бүхий, зээлдэгчийн хамаарал бүхий этгээдийг хамран 

зээлчээр оролцуулах.  

Аймгийн хэмжээнд “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарч 

байгаа зөрчил дутагдлын зонхилох зөрчилд зээл давхардуулж олгосон, хамтран 

зээлдэгч надад хамаагүй, гуйгаад байхаар нь гарын үсэг зурсан гэх тайлбар хийж байгаа 

жишээнүүд гарч байгаад дүгнэлт хийж, анхаарч ажиллах. 

 

 Улсын байцаагчийн шийдвэрийн  биелэлтийг хангуулж,  2021 оны 12 дугаар 

сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 



албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатар, Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга Р.Оюунчимэг, Санхүүгийн албаны дарга Н.Гэрэлмаа,  

нягтлан бодогч Б.Өлзийбаяр нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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