
№
ХЗХ-ны нэр, 

шалгалт хийгдсэн 
хугацаа

Удирдамж 
батлагдсан 
Хорооны 
даргын 

тушаалын 
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дугаар

Өгсөн үүрэг даалгавар
УБАШ-ын 

огноо, 
дугаар

Биелэлт ирүүлсэн эсэх Торгууль

А 1 2 3 4 5 6

1 "Есөн дэлбээ" ХЗХ  
(2014.02.12-26)

2014.02.10 
№29

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 14 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014.04.15-
ны дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Биелэлтийг ирүүлсэн 

2

"Гүүдпартнерс" 
ХЗХ

(2014.02.12-26)
2014.02.10 

№29

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 5 чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 2-р 
улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Биелэлтийг ирүүлсэн 

3

"Алтандавалгаа" 
ХЗХ

 (2014.02.12-26)
2014.02.10 

№29

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 2-р 
улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн

Ирүүлээгүй байна

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДОД ХИЙСЭН ГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2014 оны II улирлын байдлаар)

Бичил санхүүгийн газрын Хадгаламж, зээлийн хоршоодын хэлтсээс 2014 онд 37 ХЗХ-нд газар дээрх иж бүрэн шалгалт хийх төлөвлөгөөтэйгөөс 2 дугаар 
улирлын байдлаар  Хорооны даргын 4 удаагийн тушаалаар нэр бүхий 15 ХЗХ–ны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулахаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг тооцон ажилласан. Үүнд: 



4
"Фэнг шү" ХЗХ 
(2014.02.12-26) 2014.02.10 

№29

Фэнг шү ХЗХ-ны нягтлан 
бодогч Б.Халиунд 2014 оны 02 
дугаар сарын 17-ны өдөр 
шалгалтын удирдамжийг 
танилцуулж хүлээлгэн өгсөн 
боловч тус ХЗХ нь 
санаатайгаар газар дээрх 
шалгалтанд хамрагдаагүй 
болно. Иймд тус ХЗХ-ны 
зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх 
талаар танилцуулгыг Хорооны 
2014 оны 6 дугаар сарын 25-
ны өдрийн хурлаар ТУЗ-ийг 
түдгэлзүүлсэн.

2014.4.18 
№28

5

"Говийн буян 
дэлгэрэх" ХЗХ

(2014.03.17-03.27)
2014.03.13 

№61

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 13 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014 оны 2-
р улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн  

Биелэлтийг ирүүлсэн 

6

"Цогт овоо 
хөгжил" ХЗХ

(2014.03.17-03.27)
2014.03.13 

№61

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 2-р 
улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Биелэлтийг ирүүлсэн 

7
"Говь инвэст" ХЗХ
(2014.03.17–04.01) 2014.03.13 

№61

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 3-р 
улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Хугацаа болоогүй



8

“Элсэн сарнай” 
ХЗХ

(2014.03.17–04.01)
2014.03.13 

№61

Тус ХЗХ нь 2014 оны 3 дугаар 
сарын 14-ний өдөр 23 
гишүүнээс 17 гишүүн 
оролцож 73.9%-ийн 

ирцтэйгээр хуралдсан бүх 
гишүүдийн хурлаар "Элсэн 

сарнай" ХЗХ-г татан буулгах 
шийдвэр гаргасан тул 

шалгалтаар илэрсэн зөрчил, 
дутагдлыг арилгуулахаар 

үүрэг даалгавар өгөх 
шаардлагагүй гэж ажлын 

хэсэг үзсэн 

9

“Говь хангай 
эрдэнэ” ХЗХ

(2014.03.17–04.01)
2014.03.13 

№61

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 3-р 
улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн   

2014.3.24 
№18

Биелэлтийг ирүүлсэн 

10

“Малчны хөгжил” 
ХЗХ

(2014.5.12 – 6.04)
2014.5.09 

№219

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 18 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014 оны 3-
р улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн  

Хугацаа болоогүй

11
“Алдиар” ХЗХ

(2014.5.12–6.04) 2014.5.09 
№219

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 13 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014 оны 7 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 

дотор хэрэгжүүлэх даалгавар 
өгсөн  

Хугацаа болоогүй

ХЗХ-ны тухай хуулийн 
57.1.3 дахь заалтыг 

үндэслэн тус хоршооны 
даргыг 2014.5.29-ны өдөр 

36 тоот зөрчлийн тэмдэглэл 
бичиy 576,000 төгрөгөөр 
захиргааны хариуцлага 

тооцсон.                                                  

12

“Цэнгэл хөгжил” 
ХЗХ

(2014.5.12–6.04)
2014.5.09 

№219

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 11 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014 оны 3-
р улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Хугацаа болоогүй



13 "Байтерек" ХЗХ 
(2014.5.12-6.04)

2014.5.09 
№219

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 17 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014 оны 3-
р улирлын дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн  

2014.5.29 Хугацаа болоогүй

ХЗХ-ны тухай хуулийн 
57.1.3 дахь заалтыг 

үндэслэн тус хоршооны 
даргыг 2014.5.29-ны өдөр 

37 тоот зөрчлийн тэмдэглэл 
бичиж 576,000 төгрөгөөр 
захиргааны хариуцлага 

тооцсон.

14
"Билүү хөгжил" 
ХЗХ (2014.5.12-

6.04)

2014.5.09 
№219

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 11 чиглэлийн 

үүрэг даалгаврыг 2014 оны 7 
дугаар сарын 10-ны дотор 

хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн 

Хугацаа болоогүй

15 "Мина" ХЗХ                            
(2014.5.16-5.22)

2014.5.15 
№137

Ажлын хэсгээс шалгалтын 
тайлангаар 4 чиглэлийн 

үүргийг 2014.10.10-ны дотор 
хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн 

Хугацаа болоогүй


	ХЗХ

