
 
 
 
 
 

                                                                                      Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                            хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

       НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

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

2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн өмчийн газар”-аас  

2019, 2020 онд зохион байгуулж, нээлттэй дуудлага худалдаагаар болон үнэ тогтоон   

худалдан борлуулсан, хүсэлтийн дагуу эзэмшигчид нь хөрөнгө шилжүүлсэн үйл  

ажиллагаа, төрийн өмчийн хөрөнгийг бусдад түрээсээр ашиглуулсны орлого 

төвлөрүүлэлт нь “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн 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: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 2021 оны 01 дүгээр сарын 

27-ны өдрийн 21-04/01/04 дүгээр удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт шалгалтын 

Улсын байцаагч Ц.Баттөр 2020.01.28-ны өдрөөс ажлын 10 хоногийн хугацаанд хийхээр 

төлөвлөсөн боловч Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт, уламжлалт 

сар шинийн баяр зэргээс гадна ОНӨГ-аас шаардлагатай баримт материал ирүүлэлгүй 

удаасан учир шалгалтын хугацааг сунгаж ажилласан болно. 

 

       ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Шалгалтад хамрагдаж буй үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарсан аймгийн 

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019, 2020 оны тогтоол, түрээсийн гэрээ, орлого,  нээлттэй 

дуудлага худалдаа зохион байгуулсан байдал, хүсэлтийн дагуу эзэмшигчид нь 

шилжүүлсэн тээврийн хэрэгсэл, анхан шатны нотлох баримт зэргийг хяналт шалгалтад 

хамрууллаа.  

 



 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Жинст баг, Монгол улсын баатар 

Жанчивын талбайн хойд талын Нутгийн удирдлагын ордонд байрлах “Орон нутгийн 

өмчийн газар” /0570002044 дугаар улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 3251365 

регистрийн дугаартай/-ын 2019, 2020 оны орлогын үйл ажиллагаа хамрагдсан бөгөөд 

тус байгууллагын даргаар Д.Ойнбилэг, Л.Ганхуяг, нягтлан бодогчоор Я.Зогсохжаргал 

нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг зарцуулсан байна. 

 Шалгалтад хамрагдсан тайлант онуудад З.Мөнхнасан, Б.Балдорж, Р.Пүрэвдорж 

нар өмчийн бүртгэл, хяналт хариуцсан мэргэжилтнээр ажилласан байна.  

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны шалгалтаар: 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны зүгээс энэ чиглэлээр хяналт шалгалт хийж 

байгаагүй болно. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Аймгийн аудитын газраас “Орон нутгийн өмчийн газар”-ын  2018-2020 оны 

дуудлага худалдааны хураамжийн төвлөрүүлэлт, зарцуулалтад 2020 оны 06 дугаар 

сард гүйцэтгэлийн аудит хийсэн байна. 

 Шалгалтаар доорх зөрчлүүд илэрсэнд 4-н заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага 1-ийг хүргүүлжээ. Зөрчлийн тухайд: 

 - Аймгийн ИТХ-ын шийдвэрээр данснаас хасаж актлах, шилжүүлэх шийдвэр 

гарсан боловч 10 байгууллага 159,028.4 мянган төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлээс 

хасаагүй. 

 - Орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг түрээслүүлж байгаа 10 байгууллага ОНӨГ-аас 

зөвшөөрөл аваагүй, Орон нутгийн өмчийг түрээслүүлэн орлого олж байгаа 16 

байгууллага аймгийн ИТХ-ын 2009 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан гэрээ 

үлгэрчилсэн загвараар гэрээ байгуулаагүй. 

 - Актлах шийдвэр гарсан 11 барилгыг буулгахад гарсан материалыг орлогоор 

бүртгээгүй. 

- “Хүрийн овоо” ХХК-д гэрээгүйгээр 5 сар төрийн өмч ашиглуулсан. 

Шалгалтаар доорх зөрчлүүд илэрсэнд “Төлбөр барагдуулах тухай” актыг 

тогтоожээ. Зөрчлийн тухайд: 

- Аймгийн ИТХ-ын шийдвэрээр 3 нэр төрлийн хөрөнгөд үнэ тогтоон худалдан 

борлуулах шийдвэр гарч худалдсан хэдий ч хөрөнгийн үнэ болох 1,758.9 мянган төгрөг 

төсөвт төвлөрөөгүй. 

 

 



 

- Тайлант онд 682.0 мянган төгрөгийн түрээсийн төлбөр гэрээний дагуу 

төвлөрөөгүй. 

-  Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний 

газраас Ойн ангид 375,220.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий газрыг шилжүүлж данснаас 

хассан боловч шилжүүлж авсан байгууллага данс бүртгэлд тусгаагүй. 

- Эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр 3 байгууллага 90,349.1 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг данснаас хасаж, шилжүүлсэн.  

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

 “Орон нутгийн өмчийн газар”-аас  2019, 2020 онд зохион байгуулж, нээлттэй 

дуудлага худалдаагаар болон үнэ тогтоон   худалдан борлуулсан, хүсэлтийн дагуу 

эзэмшигчид нь хөрөнгө шилжүүлсэн үйл  ажиллагаа, төрийн өмчийн хөрөнгийг бусдад 

түрээсээр ашиглуулсны орлого төвлөрүүлэлттэй холбоотой баримтыг шалгалтад 

хамрууллаа. 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Тонхил сумын ЭМТ-ийн хөрөнгөд бүртгэлтэй 0075ГАА улсын дугаар бүхий 

УАЗ-469 машиний ашиглалтын хугацаа дууссан гэх шалтгаанаар актлуулах тухай 

хүсэлтийг холбогдох нотлох баримтын хамтаар сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд 

уламжилсан байна. Ингэхдээ тус автомашины бодит фото зураг биш гүйдэггүй шилтэй, 

хувь хүний хуучин автомашинд улсын дугаарыг нь зүүсэн  фото зургийг хавсаргасан 

байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6./Анхан 

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

ажилтан хариуцна./ дахь заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 39.1.4./албан 

тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, …………../ дэх заалтыг   

 2. Тонхил сумын Эрүүл мэндийн төвийн жолооч Ш.Баянсангийн хувийн өргөдлийг 

үндэслэн 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01 дугаартай албан бичгээр “Орон 

нутгийн өмчийн газар”-т,  2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 02 дугаартай албан 

бичгээр Эрүүл мэндийн газарт тус тус хүсэлт уламжилсан байна. 

  Эдгээр хүсэлтүүдийн дугаарлалт нь цаг хугацааны хувьд тохирохгүй байгаа, 

ЭМТ-ийн дарга жолоочийн нэрээр өөрийн хувьдаа тус автомашиныг авах санаагаар 

албан бичиг үйлдсэн зэрэг 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 албаны тухай хуулийн 39.1.4./албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан 

ашиглах, …………../ дэх заалтыг   

3. Аймгийн ОНӨГ-ын 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 431 дугаартай 

албан бичигт ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 30 дугаар тогтоолын дагуу Тонхил 

сумын ЭМТ-ийн хөрөнгөд бүртгэлтэй 0075ГАА улсын дугаар бүхий УАЗ-469 авто 

машиныг иргэн Шижээ овогтой Баянсанд хувьчилсан тухай тусгасан байна. Энэ тухай 

аймгийн Авто тээврийн төвөөс тодруулахад  2020 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 

Бааюу овогтой Энхжаргал /цг69020607/-ын хувийн өмчид шууд шилжсэн тухай 

мэдээллийг ирүүллээ. Албан бичгүүдийн хуулбарыг хавсаргав. ЭМТ-ийн дарга 

Б.Энхжаргал өөртөө давуу байдал бий болгож хуурамч баримт бүрдүүлэн төрийн 

хөрөнгийг үнэгүйдүүлж, хувьдаа шилжүүлж авсан 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 захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, 

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

үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дэх заалтыг  

4. 2012 оны 06 дугаар сарын 01-нд ашиглалтад орсон, Бугат сумын ЭМТ-ийн 

хөрөнгөд бүртгэлтэй 0394ГАА улсын бүртгэлийн дугаар бүхий УАЗ-469 маркын 

автомашиныг 2019 онд эзэмшигчид нь шилжүүлсэн байна. Тус ЭМТ-өөс ирүүлсэн 

хүсэлт, тухайн үеийн авто машины фото зурагтай танилцлаа. Ингэхэд тус машины 

бодит фото зураг биш 4-н хаалга нь далавчтай шилтэй, тольгүй, дээрээсээ шил 

арчигчтай зургийг ирүүлж, ОНӨГ-ын мэргэжилтнүүд, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийг 

хуурч мэхэлсэн байгаа нь Төрийн албаны тухай хуулийн 39.1.4./албан тушаалын 

бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, …………../ дэх заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг 

үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ дахь заалт, “Орон 

нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийг олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, 

худалдах, данснаас хасах, тайлагнах журам”-ын 2.3 дугаар хэсгийн 2.3.2./ техникийн 

үзүүлэлт, 3 талаас нь авсан өнгөт фото зураг/-m заасныг 

5. Авто машиныг хувьчилж авсан иргэн Б.Отгонбаяр нь Бугат сумын ЭМТ-ийн 

даргын гэр бүлийн хүн бөгөөд өөртөө хамаарал бүхий этгээдэд давуу байдал бий 

болгосон 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 захиргааны шийдвэр гаргах,  



 

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

хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дэх заалтыг 

6. Аймгийн БОАЖГ-ын хөрөнгөд бүртгэлтэй 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-нд 

ашиглалтад орсон 1716ГАА улсын дугаар бүхий УАЗ пургон автомашиныг эзэмшигчид 

нь давуу эрхээр шилжүүлж, 500.0 мянган төгрөгөөр худалдсан байна. Уг тээврийн 

хэрэгслийг 7 жил ашигласан байхад “Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн 

хөрөнгийг олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, данснаас хасах, тайлагнах журам”-

ын 7.5.2-г үндэслэл болгон эзэмшигчид шилжүүлсэн нь Иргэний хуулийн 105 дугаар 

зүйлийн 105.1./Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол эд хөрөнгийг арав буюу 

түүнээс дээш жилийн турш хууль ѐсоор эзэмшиж, ашиглаж байсан эзэмшигч уг эд 

хөрөнгийг өмчлөх эрхийг тэргүүн ээлжинд олж авах давуу эрхтэй байна./ дэх заалтыг 

7. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хөрөнгөд бүртгэлтэй 2013 онд ашиглалтад орсон 

1356ГАА улсын дугаар бүхий УАЗ-469 автомашиныг эзэмшигчид нь давуу эрхээр 

шилжүүлж, 1000.0 мянган төгрөгөөр худалдсан байна. Уг тээврийн хэрэгслийг 7 жил 

ашигласан байхад “Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийг олж авах, 

бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, данснаас хасах, тайлагнах журам”-ын 7.5.2-г үндэслэл 

болгон эзэмшигчид шилжүүлсэн нь Иргэний хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.1./Хууль 

болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол эд хөрөнгийг арав буюу түүнээс дээш жилийн 

турш хууль ѐсоор эзэмшиж, ашиглаж байсан эзэмшигч уг эд хөрөнгийг өмчлөх эрхийг 

тэргүүн ээлжинд олж авах давуу эрхтэй байна./ дэх заалтыг 

8. 2020 онд дараах авто машинуудыг эзэмшигчид нь давуу эрхээр харьцангуй 

бага үнээр шилжүүлсэн байна. /Хүснэгтээр харуулав/ 

                                                                                                          хүснэгт-1 

д/д Эзэмшигч байгууллага, авто машины марк, улсын дугаар  Эзэмшигчид худалдсан үнэ 

1 Нэгдсэн эмнэлэгийн УАЗ-31512 маркийн  13-56 ГАҮ автомашин 1,000,000 

2 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын пургон маркийн 17-16 ГАА 

автомашин 
500,000 

3 
Тонхил сумын Эрүүл мэндийн төвийн УАЗ-31512 маркийн 00-75 ГАА 

автомашин 
800,000 

4 Баян-Уул сумын ЗДТГ-ын ландкрузейр маркийн 80-89 УБН автомашин 300,000 

 

Энэ үйлдэл нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 29 дүгээр 

зүйлийн 29.1. /Төрийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг хувьчлалаас гадуур худалдахад 

Засгийн газрын, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд хамаарах хөдлөх 

хөрөнгийг төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллагын, бусад эд хөрөнгийг тухайн хуулийн этгээдийн шийдвэрээр 

гагцхүү дуудлага худалдаагаар худалдаж болно./ - дэх заалтыг  

 



 

9. Бүрэн бүтэн автомашиныг орон нутгийн зах зээл дээрх хоѐрдогч түүхий эдийн 

үнээр нь үнэлэлгүйгээр харьцангуй бага үнээр үнэлж худалдсан байгаа нь Төсвийн 

тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7.2./орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны 

төлбөр болон борлуулсны орлого, хүү, торгуулийн орлого;/  дахь заалт, Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1. /Төрийн өмчийн үл 

хөдлөх хөрөнгийг хувьчлалаас гадуур худалдахад Засгийн газрын, төрийн өмчит 

хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд хамаарах хөдлөх хөрөнгийг төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын, бусад 

эд хөрөнгийг тухайн хуулийн этгээдийн шийдвэрээр гагцхүү дуудлага худалдаагаар 

худалдаж болно./ - дэх заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

НАЙМ:ДҮГНЭЛТ  

 Байгууллагын төсөв захирагч, удирдлага, сумын болон байгууллагын “Өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөл” эрх, үүргээ хэтрүүлэн ашиглаж, байгууллагын хэвлэмэл 

хуудас, тамга тэмдэг ашиглан хуурамч баримт бүрдүүлэн дараагийн шатны 

байгууллага, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийг худал мэдээллээр хангасан, аймгийн 

ОНӨГ-ийн өмчийн бүртгэл, хяналт хариуцсан мэргэжилтнүүд анхан шатны баримттай 

танилцаж, нягталж хянаагүй зэргээс үүдэн “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Нийтийн 

албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулиуд 

зөрчигдсөн ноцтой зөрчил гарсан байна гэж хяналт шалгалт хийсэн Улсын байцаагчийн 

зүгээс дүгнэж байна. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 3-н заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага 1-ийг ОНӨГ-т хүргүүлж, Тонхил, Бугат сумын Эрүүл 

мэндийн төвийн 2 авто машинтай холбоотой “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”, 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулиудыг зөрчсөн зөрчлийг аймгийн 

Цагдаагийн газрын эдийн засгийн албанд хянан шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэв. 

 Мөн “Төрийн албаны тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” хууль зөрчсөн  Бугат сумын 

ЭМТ-ийн дарга О.Нэргүй, Тонхил сумын ЭМТ-ийн дарга Б.Энхжаргал нарт хариуцлага 

тооцуулах тухай албан шаардлагыг Тонхил, Бугат сумын Засаг даргад хүргүүлэв.  

      ЕС:  ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

1. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдэд дүн шинжилгээ хийж, зөрчлийг дахин давтан 

гаргахгүй байх тухайд онцгой анхаарахын зэрэгцээ төрийн өмчийн хөрөнгийг 

үнэгүйдүүлж, бусдад давуу байдал олгохгүй байх. 

2. Эзэмшигчийн давуу эрхээр авахаар төлөвлөсөн авто машиндаа урьдчилж 

шинэ сэлбэг тавьж, байгууллагын төсвөөс хөрөнгө зарцуулдаг сөрөг үзэгдэлд онцгой 

анхаарч үнэлгээг бодитоор тогтоох. 



 

 Илэрсэн зөрчлүүдийг цаашид таслан зогсоохын зэрэгцээ Улсын байцаагчаас 

хүргүүлсэн албан шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулж, 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны 

өдрийн дотор тус албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг Орон нутгийн өмчийн газрын 

даргын үүрэг гүйцэтгэгч М.Дашпунцаг, өмчийн бүртгэл хяналт, хариуцсан 

мэргэжилтнүүдэд хариуцуулав. 
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