
1 
 

Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2015 

оны төлөвлөгөөний дагуу Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2013, 2014 оны үйл 

ажиллагаанд дотоод аудит хийгдлээ. Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн үйл 

ажиллагаанд дотоод хяналт алдагдсан байдлаас  шалтгаалан өмнөх онуудын хугацаа 

хэтэрсэн үндсэн зээл, зээлийн хүүгийн 124.0 сая төгрөгийн авлага үүссэн хэдий ч 2014 онд 

сангийн удирдлага, зохион байгуулалтын үр нөлөөгөөр  сангийн үйл ажиллагааны үр дүн 

сайжирсан, дотоод хяналт зохих түвшинд хэрэгжиж байна гэсэн дүгнэлт гаргасан бөгөөд 

цаашид үйл ажиллагаагаа сайжруулах зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллалаа. 

1. Сум хөгжүүлэх сангийн дотоод хяналтыг сайжруулж, төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг оновчтой зохион байгуулах шаардлагатай байна. 

2011-2014 оны хооронд дараах чиглэлд зээл олгосон байна. 

 

Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сан нь 2011-2014 онд нийт 258 хүнд 1561,85  сая 

төгрөгийн зээл олгосноос 71 хүн 263,8 сая төгрөгийн зээл бүрэн төлөгдөж дууссан байна.  
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2011 оны зээл 2014 онд бүрэн төлөгдөж дууссан байх хуваарьтай боловч 2011-

2013 оны хооронд Баян-Өндөр сумын ИТХ-аас тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэл болон 

сангийн журам хангалттай боловсруулагдан батлагдаагүй, дотоод хяналтыг 

хэрэгжүүлээгүй улмаас дараах зөрчлүүд гарчээ. 

 2011-2012 онд Сум хөгжүүлэх сангийн нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Д.Хулан 

нэр бүхий 11 иргэнээс зээлийн эргэн төлөлтийн мөнгийг зээлдэгчээс бэлнээр  нь 

авч дансанд хийлгүй хувьдаа завшсан, өөрийн найз болон нөхрийн нэр дээр 16.5 

сая төгрөгийн зээл авсан хэргийг эхлээд эрүүгийн хэрэг үүсгэн цагдаагийн 

байгууллагаар шалгуулсан боловч хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон тул дахин иргэний 

хэргээр шүүхэд нэхэмжлэл өгч 21.7 сая төгрөгийг Д.Хулангаар нөхөн төлүүлэхээр 

Шүүгчийн 2015 оны 1 сарын 29-ны өдрийн 130 дугаар захирамж гарсан байна.  

 ТСШЗөвлөл 2011, 2012 онд төсөл бичээгүй иргэдэд зээл олгосон, зээлдэгчид 

зээлийг зориулалт бусаар ашигласан, хугацаандаа зээлээ төлөөгүй зэргээс 

шалтгаалж 22 зээлдэгчийн хэргийг шүүхээр шийдвэрлүүлсэн байна.  

СХСангийн үйл ажиллагаанд хийсэн Төрийн аудитын шалгалтын дүнтэй 

холбогдуулан Баян-Өндөр сумын ИТХ нь Засгийн газрын 2011 оны 134 дүгээр тогтоолын 

3.1.1 –д заасан эрхийн дагуу орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, иргэдийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох зорилгод нийцүүлэн сангийн хөрөнгөөр зээл 

олгох сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг сумын ИТХ-ын 2014 оны 01 сарын 28-ны 

өдрийн 2 дугаар тогтоолоор тодорхойлсон байна. Үүнд: 

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн хүрээнд: Эрчимжсэн мал аж ахуй, тахиа, 

гахайн аж ахуй, жимс жимсгэний тариалалт, малын тэжээлийн тариалалт,  

өвлийн хүлэмж, цэцэрлэгжүүлэлт, “Эрдэнэт” хотын шинж чанарыг тусгасан 

брэнд бүтээгдэхүүн 

2. Боловсруулах үйлдвэрлэл: Гурил тэжээлийн үйлдвэр, жимс, чацаргана 

боловсруулах үйлдвэрлэл, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, мал 

болон нохойн арьс боловсруулах үйлдвэр, бордоо үйлдвэрлэл, оёдол, сүлжмэл, 

арьс ширэн бүтээгдэхүүн , импорт орлох гутал үйлдвэрлэл, талх нарийн боовны 

үйлдвэрлэл, хүнсний зориулалттай байгальд ээлтэй уутны үйлдвэрлэл, мод 

модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
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3. Барилгын материал үйлдвэрлэл: Цутгамал бетон зуурмаг, шахмал түлш, хөнгөн 

блок, дулаалгын материал үйлдвэрлэл, төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, хуванцарын 

үйлдвэрлэл/ замын хашаа, гудамны сандал г.м/ -хог хаягдал ашиглан 

4. Боловсролын чиглэлээр: Цэцэрлэгүүдийн сургалтын хэрэгсэл, тоглоомын 

үйлдвэрлэл, хүүхдийн өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ, гэр цэцэрлэг 

5. Эрүүл мэндийн чиглэлээр: Хүүхэд, өндөр настны эмнэлэг, сувилал 

6. Гэр хорооллын алслагдсан багуудад нийтийн ахуйн үйлчилгээ  

Мөн онд хяналтын ажлын хэсгийг журмын дагуу байгуулж үйл ажиллагаанд 

шалгалт хийж дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Гэвч 2014 оны зээлийн эргэн төлөлт, 

болон олгосон зээлийн зарцуулалтанд хийсэн түүвэр хяналт, шалгалтаар зээлдэгчдийн 

үйл ажиллагаа тогтворжоогүй, авсан зээлээ төслийн дагуу бүрэн зарцуулаагүй, зээлээ 

хугацаандаа төлөхгүй хугацааг 30-аас дээш хоногоор хэтрүүлэх явдал гарч байгаа тул 

дотоод хяналтыг тогтмол явуулж дүгнэлт зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах 

шаардлагатай байна. 

Орхон аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс СХСангийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт  

шалгалтын дүнгээр зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй, зээлийг зориулалт бусаар  

зарцуулсан зөрчил нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул ХХ-ийн даргын 2013 оны 18 тоот 

албан бичгээр Иргэний хуулийн 281-286 зүйл заалтыг үндэслэн зээл авах иргэдэд зээлийг 

барьцаатай олгож байх гэсэн чиглэл өгсөн байна. Засгийн газрын 2011 оны 134-р 

тогтоолоор баталсан журманд СХСангаас олгох зээлийг барьцаагүй олгоно гэсэн заалт 

байхгүй тул сангийн үйл ажиллагааг хэвийн, найдвартай явуулах үүднээс цаашид зээлийг 

үл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалан олгож байх  нь зүйтэй гэж дотоод аудитын 

албанаас үзсэн болно. 

2013-2014 онуудад нийт 156 иргэнд 1152,75 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. 

№ 
Зээл олгосон салбар 

чиглэл 

2013 он 2014 он 

Зээлдэгчдий
н тоо 

Зээлий
н 

хэмжээ 

Зээлдэгчдий
н тоо 

Зээлий
н 

хэмжээ 

1 Газар тариалан 5 34,7 4 32,6 

2 Хүнсний үйлвэрлэл 25 160,8 10 94,25 

3 Мал аж ахуй 8 45 6 53,8 

4 Гар урлал оёдол нэхмэл, 33 198,1 15 106 

5 
Мод модон эдлэл, мужааны 
чиглэлээр 

6 40,5 4 33 

6 
Барилгын материал 
үйлдвэрлэл 

10 69,5 5 48 

7 
Мал аж ахуйн түүхий эд 
боловсуруулах 

2 15 1 10 

8 Нийтийн үйлчилгээ 10 98,5 1 10 
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9 Эм эмнэлэгийн үйлчилгээ 2 17 1 10 

10 
Сургалт, хүмүүжлийн 
үйлчилгээ 

0 0 7 66 

11 Түлш 0 0 1 10 

 
Нийт дүн 101 679,1 55 473,65 

 

Баян-Өндөр сумын СХСангийн зээлэнд 2014 онд хамрагдсан 55 зээлдэгчээс 

түүвэрлэн 18 зээлдэгчийн үйл ажиллагаатай танилцан хяналт хэрэгжүүлэхэд 2 зээлдэгч 

зориулалтын бус зарцуулсан, үйл ажиллагаа эхлээгүй, 5 зээлдэгчийн үйл ажиллагаа 

жигдрээгүй, зээлийн хөрөнгийн зарцуулалт хангалтгүй, 3 зээлдэгч хүндэтгэх шалтгаантай 

үйл ажиллагаагаа түр явуулаагүй ажлын байраа үзүүлэх боломжгүй, 1 зээлдэгч үйл 

ажиллагаа явуулж эхэлсэн боловч зээлээ хугацаанд нь төлөхгүй шүүхэд шилжсэн байна. 

Зориулалт бусаар зарцуулсан, үйл ажиллагаагаа эхлээгүй 2 зээлдэгчийн 18 сая төгрөгийн 

зээл ЗГ-ын 134-р тогтоолын 1.5 “Сангийн хөрөнгө нь сумдад жижиг дунд үйлдвэр шинээр 

байгуулах буюу үйл ажиллагааг нь өргөтгөх, сэргээх болон шинээр ажлын байр бий 

болгох, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 

хөнгөлөлттэй зээл олгоход зориулагдана” гэсэн заалттай нийцэхгүй тул Санхүүгийн 

хяналтын байцаагчийн №1 албан шаардлага хүргүүллээ. 

 

1 –Зураг Б.Баттогтохын хүлэмж 
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2 Зураг Д.Бумбат мужаан  

 

 

3-Зураг Б.Батнасан бууз баншны үйлдвэрлэл засвар хийгдэж байгаа, авсан тоног 

төхөөрөмж 

 

4 Зураг Ж.Оюунцэцэг гахай, тахианы аж ахуй 

 



6 
 

5 Зураг Г.Алтанзул цэцгийн хүлэмж, цэцгийн худалдаа 

Мөн аймгийн Аудитын газраас Сум хөгжүүлэх санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар 8 

зээлдэгч зээлийг зориулалт бусаар зарцуулсан нь тогтоогдсон. Эдгээр зориулалт бусаар 

зарцуулсан иргэдийн судалгаагаас харахад зээлдэгчдийн 20% нь төрийн албанд ажил 

эрхэлдэг, зээлдэгчдийн 50%-д батлан даагчаар төрийн албан хаагч орсон байна. Баян-

Өндөр сумын ИТХ-ын 2014 оны 12-р сарын 5 дугаар тогтоолоор дотоод журмыг шинэчлэн 

2.3.1-д “зөвлөлийн гишүүн нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзвэл санал өгөхөөс 

татгалзах эрхтэй” гэсэн заалтыг нэмж оруулсан байна. СХААлбаны зүгээс энэхүү заалтын 

дагуу ТСШЗ гишүүд төсөл сонгон шалгаруулахын өмнө ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэхээ 

мэдүүлж байх шаардлагатай гэж үзэж байна. 

Баян-Өндөр сумын ТСШЗөвлөл сангийн дотоод журмын 3.7.2 –д заасан “Төсөл 

хэрэгжүүлэх этгээд нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, нэмэгдүүлэх зорилготой иргэн, аж ахуй 

нэгжүүд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгэгдсэн байх” гэсэн заалтыг орхигдуулан 

сонгон шалгаруулалт хийсэн байна. 2013-2014 оны зээлдэгчдийн бүртгэлийг аймгийн 

Татварийн хэлтэст хүргүүлэн шалгуулахад 156 зээлдэгчээс 19 нь татварын албанд 

бүртгэлгүй, 63 нь бүртгэлтэй боловч тайлангаа өгөөгүй байгаа зөрчил илэрсэн тул 

бүртгэлгүй иргэдийг ЖДҮЭрхлэгчээр аймгийн Татварын хэлтэст бүртгүүлж цаашид 3.7.2-т 

заасан шалгуурыг баримталж ТСШалгаруулалтаа явуулж байх шаардлагатай байна. 

2. Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдийг дэмжиж цаашид үйл 

ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад дэмжлэг дутмаг байна. 

Иргэд, аж ахуй нэгжтэй уулзаж ярилцахад ажлын байр бодитоор нэмэгдэж үйл 

ажиллагаа нь анх өгсөн төслийн хэмжээнд хүрч дээшлэхгүй байгаа нь борлуулалтын 

нэмэгдүүлж үйлдвэрлэлийн хэмжээг өсгөх, ажлын байр нэмэгдүүлэхэд олон хүндрэл гарч  

байгааг онцолж байлаа. Мөн Баян-Өндөр сум хөгжүүлэх сангаас 47 зээлдэгчдийн дунд 

судалгаа явуулахад 57% нь үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа 

бөгөөд хүндрэл бэрхшээлийн 44% нь борлуулалтын цэг дутмагаас, 15% нь үнийн 

өсөлтөөс,  11% нь мөнгө санхүү дутмагаас, 19% нь ажлын байрны нөхцөл байдлаас, 7% 

нь түүхий эдийн дутмаг байдлаас, 4% нь биеийн эрүүл мэнд муудсанаас шалтгаалж байна 

гэсэн байна. Мөн судалгаанд хамрагдсан зээлдэгчдийн 91% нь ЖДҮ эрхлэгчдийн бараа 

бүтээгдэхүүний худалдан борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх худалдааны төвтэй болох 

шаардлагатай гэж үзсэн байна.  

Сум хөгжүүлэх санг цаашид дан ганц улсын төсвөөс олгосон эргэлтийн хөрөнгө, 

хүү, торгуулийн орлогоос санхүүжүүлэхээс гадна Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг 

бүрдүүлэх, зарцуулах хяналт  тавих журмын 2.1-д заасан бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлж, 

аймаг сумын зүгээс ЖДҮЭрхлэгчдийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах, бодит ажлын байр 

нэмэгдүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг арилгах талаар тухайлбал үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах худалааны нэгдсэн төв байгуулах арга хэмжээ авч  

ажиллах шаардлагатай байна.  

3. СХСангийн тайлан, мэдээ зөрүүтэй байна.  
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СХСангийн үйл ажиллагааны журмын 5.4-д заасан “Сумын Засаг дарга сангийн 

орлого, зарлагын дүн, зарцуулалтын тайланг улирал, жилээр гаргаж, дараа улирлын 

эхний сарын 10-ны дотор аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар 

хүргүүлнэ” гэсэн заалтад нэр дурьдсан байгууллага нь 2012 онд Хөдөлмөрийн яам 

байгуулагдсанаар аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс болж өөрчлөгдсөн байна. Хөдөлмөрийн 

хэлтэст улирал бүр СХСангийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээг хүргүүлэхдээ төрийн 

албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн зааврын дагуу бус, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, 

тэмдгээр баталгаажуулаагүй, шууд цахим хэлбэрээр хүргүүлж байгаа нь мэдээ тайлангийн 

үнэн зөв, найдвартай байдлыг хангахад учир дутагдалтай байдал харагдаж байна. 

Хөдөлмөрийн хэлтсээс 2014 онд гаргасан аймгийн нэгтгэсэн СХСангийн мэдээний тоон 

үзүүлэлт 2 сумдад агуулгаараа зөрүүтэй тайлагнагдсан байна. Аймгийн хөдөлмөрийн 

хэлтэс тайлан мэдээний агуулгыг хоёр суманд ижил болгож, тайлан мэдээг авахдаа 

нягтлан шалгаж баталгаажуулах шаардлагатай байна. 

Баян-Өндөр сумын СХСангийн зээлийн тооцоолол нь нарийн түвэгтэйгээс тухайн 

тайлант хугацаанд тооцсон хүү, торгуулиас хэдэн төгрөгийн хүү торгууль төвлөрөөгүй 

дутуу байгаа нь нотлогдохгүй, хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлүүлэх журам байхгүй, торгуулийг 

зарим тохиолдолд тооцдоггүй зэрэг нь үр дүн болон эрсдэлийг үнэлэх боломжийг 

хязгаарлаж байна. Дотоод аудит хийж буй багаас excel программ дээр зохиосон 

хялбаршуулсан тооцооллоор зөвхөн 2014 оны зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу 

352,9 сая төгрөг төвлөрөхөөс 340.4 сая төгрөг буюу 96,4% нь төвлөрч 3,6% буюу 12,5 сая 

төгрөгийн зээл төлөгдөөгүй байна. Харин 2011-2014 оны өссөн дүнгээр нийт 124,5 сая 

төгрөгийн зээл, зээлийн хүү, торгуулийн төлбөр СХС-ын дансанд хугацаандаа 

төвлөрөөгүй авлага үүссэн байна. 

 СХСангийн 2013 оны санхүүгийн тайланд Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн эх 

үүсвэр болох улсын төсвөөс авсан санхүүжилтыг өр төлбөрөөр бүртгэн тайлагнасан 

байна. Сум хөгжүүлэх сангийн санхүүжилтыг улсын төсвөөс анх олгохдоо буцаан татах 

нөхцөлтэй өөрөөр хэлбэл аймгийн ХЭДСан нь авлагаар бүртгээгүй байгаа тул  цаашид 

Сум хөгжүүлэх санд улсын төсвөөс олгосон санхүүжилтыг өр төлбөрөөр бүртгэх 

үндэслэлгүй, харин Засгийн газрын сан буюу эзэмшигчийн өмчөөр бүртгэж байх 

шаардлагатай байна.  


