
 

 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 
                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

     НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

 

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

2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, удирдлагын баталсан 21-04/04/18 дугаартай 

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

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

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

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

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

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэхэд хяналт 

шалгалтын зорилго оршино. 

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах 

байцаагч А.Бүрэндэлгэр, Улсын байцаагч Ц.Баттөр нар 2021 оны 08 дугаар сарын 03-

ны өдрөөс ажлын 15 хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт  хяналт шалгалтыг хийж 

гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн боловч Сутай хайрхан уулын төрийн тахилгын үйл 

ажиллагаатай холбоотойгоор  шалтгаалан хяналт шалгалтыг хугацааг сунгаж 

ажилласан болно. 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Удирдамжид заасан асуудлуудыг шалгалтад хамруулав. Үүнд: 

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

эрх бүхий албан тушаалтнуудын судалгааг гаргав. 

- Зээлийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлүүдтэй танилцав. 

- ИТХ-аас гарсан шийдвэрүүдтэй танилцав. 

- Зээлийн хувийн хэргийн бүрдэлд үнэлгээ хийв. 

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

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



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

  ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.                                                      

 Есөнбулаг сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2021 онд зээл авсан болон зээлийн 

өрийн үлдэгдэлтэй иргэдийн хувийн хэргийг татан авч хувийн хэргийн бүрдлийг 

шалгав. 

 Мөн Есөнбулаг сумын “Сум хөгжүүлэх сан” хариуцсан мэргэжилтнийг 

байлцуулан зээл төлөх эцсийн хугацаа дуусаагүй зээлдэгчидтэй уулзаж, тулгалт хийн, 

төслийн чиглэл, зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт хийв. 

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

үсэг зурж ажилласан эрх бүхий албан тушаалтнуудын судалгааг хүснэгтээр 

харуулав. 

                                                                                                                             /хүснэгт-1/ 

д/д хугацаа 
Гүйлгээний баримтад гарын үсэг зурж 

ажилласан эрх бүхий албан тушаалтны 
мэдээлэл 

албан тушаал 

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

2-р гарын үсэг Н.Ариунсэлэнгэ Нягтлан бодогч 

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

2-р гарын үсэг Н.Ариунсэлэнгэ Нягтлан бодогч 

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

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

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

2-р гарын үсэг Ундрах Нягтлан бодогч 

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

2-р гарын үсэг М.Хонгорзул Нягтлан бодогч 

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

2-р гарын үсэг М.Хонгорзул Нягтлан бодогч 

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

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

     8 2019 он 
1-р гарын үсэг Ш.Дагва Сумын засаг дарга 

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

9 2020 он Зээл гараагүй. 

10 2021 он 
1-р гарын үсэг Д.Чинзориг Сумын засаг дарга 

2-р гарын үсэг Л.Цэнд-Аюуш Мэргэжилтэн 



 

Сангийн эх үүсвэр бүрдүүлэлт: 

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

1 Эхний үлдэгдэл 00 - 

2 2011 265000.0 Улсын төсвөөс 

3 2012 265000.0 Улсын төсвөөс 

4 2013 265000.0 Улсын төсвөөс 

5 2014 85880.0 Улсын төсвөөс 

Нийт 880880.0 - 

  

 Зээл төлөх эцсийн хугацаа дууссан, төлөгдөөгүй зээл, хүү, алданги. 

д/д Зээл авсан он Зээлдэгчийн тоо Зээлийн өрийн үлдэгдэл /төг/ 

1 2011 15 56986538 

2 2012 3 27409690 

3 2013 19 111453090 

4 2014 14 130029030 

5 2015 8 90868998 

6 2016 2 42449930 

7 2017 4 31631370 

дүн 65 490828646 

 

 Тайлант онд хугацаа дууссан боловч төлөгдөөгүй. 

д/д Зээл авсан он Зээлдэгчийн тоо Зээлийн өрийн үлдэгдэл /төг/ 

1 2018 2 39273048 

дүн 2 39273048 

 

 Төлүүлэх боломжгүй болсон зээл. 

д/д Зээлдэгчийн тоо Зээлийн өрийн үлдэгдэл /төг/ 

1 7 14072160 

 



 Тус санд 30864560 төгрөгийн өр бүхий 8-н зээлдэгч нас барсан байна. Уг өрийг 

барагдуулах зорилгоор ойрын хамаарал бүхий этгээдтэй уулзан хэлцэл хийснээс 

гадна шүүхэд шилжүүлсэн тухайгаа сан хариуцсан мэргэжилтэн ярьж байлаа. 

 “Сум хөгжүүлэх сан” хариуцсан мэргэжилтний ажлын талаар. 

 2021 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс “Сум хөгжүүлэх сан” хариуцсан 

мэргэжилтнээр Л.Цэнд-Аюушийг томилжээ. Ажиллах хугацаандаа 36-н зээлдэгчтэй 

холбоотой хугацаа хэтэрсэн зээлийг өр болох 142,0 сая төгрөгийг бүрэн төлүүлж, санд 

төвлөрүүлснээс гадна 22 зээлдэгчтэй холбоотой 137,6 сая төгрөгийн зээлийг ШШГА-нд 

шилжүүлж, 11-н зээлдэгчтэй холбоотой 117,2 сая төгрөгийн зээлийг шүүхийн 

эвлэрүүлэн зуулчлагчид хүргүүлсэн байна. 

Мөн 3-н зээлдэгчтэй холбоотой 49,8 сая төгрөгийн өрийг барагдуулахаар 

прокурорын байгуулагад уламжилж ажилласан байна. 

Дансны үлдэгдэл. 

2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар “Сум хөгжүүлэх сан”-д 

204360720 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

2021 онд 2 удаагийн үйлдлээр 44-н зээлдэгчид 296.0 сая төгрөгийн 

хөнгөлөлттэй зээлийг олгожээ. 

Шалгалтын явцад 21221916 төгрөг санд төвлөрснөөс 10-н зээлдэгчтэй 

холбоотой 12519312 төгрөгийн дүн бүхий хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлагыг 

барагдуулж ажиллалаа.   

Өмнө нь хийгдсэн шалгалтын талаар: 

Санхүүгийн хяналт, аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

2019 оны 1 дүгээр улиралд Есөнбулаг сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн үйл 

ажиллагаанд тус байгууллагын зүгээс төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, 21 зөрчил 

дутагдал илрүүлснээс гадна зээлдэгч бүрийн хувийн хэрэгтэй ажиллан, албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 



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

өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн үйл ажиллагаанд аймгийн Аудитын газраас аудит 

хийж, “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

 Шалгалтын танилцуулга, зөвлөмжийг холбогдох албан тушаалтнуудад 

танилцуулсан болно. 

 ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Монгол банкнаас гаргасан зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар зээлтэй 

нь тогтоогдсон иргэдэд зээл олгож, санд учрах эрсдэлийг ихээр нэмэгдүүлж байна. 

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

ямар хамааралтай болох нь тодорхойгүйгээс гадна  зээл төлөх үйл ажиллагаанд ямар 

нэгэн хариуцлага хүлээхгүй байна. 

3. Хамтран зээлдэгч гэрээнд 2 дугаар гарын үсэг зурж байгаа боловч зураг 

бүхий анкетийг өөрийн гараар хөтөлж, хувийн хэрэгт хавсаргаагүй байна. 

 4. Тус сумын ЗДТГ-т ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа албан хаагчдын 

хамаарал бүхий иргэд /аав, ээж, ах, дүү, хадам, садан төрөл/ хөнгөлөлттэй зээлд 

ихээр хамрагдсан байна. Эндээс дүгнэхэд мэдээлэлд ойрхон байгаа эдгээр иргэдэд 

ямар нэгэн шалгуур босгогүйгээр зээл олгосон нь харагдаж байна. Эдгээр иргэд нь 

зээлийг хуваарийн дагуу төлөхгүй сангийн үйл ажиллагааг доголдуулж байгаа нь 

шалгалтын явцад ажиглагдаж байлаа. 

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

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

санаачлага гаргаж ажиллаагүй байна. 

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

тодорхой биш, тухайн үеийн зураг аваагүйгээр зээл олгосон зэрэг нь “Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль, “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн 

газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолыг  зөрчсөн 

байна. 

 

ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ. 

“Сум хөгжүүлэх сан” хариуцан ажиллаж байсан мэргэжилтнүүд ажилдаа хандах 

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



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

болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй, хяналтын 

байгууллагуудын шийдвэр, зөвлөмжийг биелүүлээгүйгээс он дамжсан авлагын хэмжээ 

нэмэгдэж, ихээхэн хэмжээний эрсдэл, зөрчил үүсэх шалтгаан болжээ гэж дүгнэж 

байна. 

АРАВ:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ. 

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

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

хангалттай цуглуулах. 

Зээл хүсэгчийг хангалттай судалсны үндсэн дээр зээлийн зөвлөлөөр 

хэлэлцүүлж, шаардлага хангасан гэж үзвэл зээл олгох. 

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

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

дахь заалтыг нягтлан бодогч хэрэгжүүлж ажиллах. 

Сумын ИТХ-аас байгуулсан хяналтын зөвлөл үүргээ биелүүлж ажиллах. 

Сангийн хохирлыг барагдуулах, зээл төлүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион 

байгуулах. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг цаашид давтан гаргахгүй байхад 

онцгой анхаарч, ирээдүйд олгогдох зээлийн төлөлтөд учрах эрсдэлээс урьдчилан 

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

баримтыг хангалттай цуглуулж ажиллахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга Д.Чинзориг, 

“Сум хөгжүүлэх сан” хариуцсан мэргэжилтэн  Л.Цэнд-Аюуш нарт хариуцуулав. 
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