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НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО, ҮНДЭСЛЭЛ 

Монгол Улсын Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газрын 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2019 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Эрүүл мэндийн 

даатгалын сан”-ийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын 

“Төсвийн тухай”,  “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Засгийн газрын тусгай сангийн 

тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрхзүйн актуудын 

хэрэгжилтийг сангийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтын чанар, үр дүнд үнэлгээ, 

дүгнэлт өгөх, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА 

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, 

санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Д.Ганзориг ахлан, СХШ-ын улсын 

байцаагч А.Бүрэндэлгэр нарын бүрэлдэхүүнтэй 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний 

өдрөөс 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал хугацаанд  гүйцэтгэв.  

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус аймгийн “Эрүүл мэндийн даатгал”-ын 2017, 2018 онуудынЭрүүл мэндийн 

даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлт, хуваарилалт, сангийн тайлан, 

Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн нэхэмжлэх, жагсаалтыг гэрээний дагуу хүлээн 

авч гэрээний дагуу хугацаанд нь олгож байгаа, өр, авлага, санхүүгийн ил тод байдлын 



хэрэгжилт зэрэг холбогдох баримт материалыгхяналт шалгалтын удирдамжийн дагуу 

шалгалтанд бүрэн хамруулав. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

2017 онд Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасаг 

нэртэйгээр  Тасгийн дарга Б.Энхцэцэг, Эрүүл мэндийн орлого хамралт хариуцсан 

байцаагч Б.Энхбилэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Эрүүл мэндийн даатгалын багц хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулж, зохион байгуулан, хяналт тавьж, 

Эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлж, уг сангаас эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

эмийн үнийн хөнгөлөлт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардлыг хянаж олгох ажлыг 

эрхлэн зохион байгуулж нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргаар Л.Энхжаргал, нягтлан 

бодогчоор Н.Янжиндолгор ажиллаж байгаад Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 

13-ны өдрийн 344 дүгээр тогтоолоор Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн даатгалын Ерөнхий газрыг 

байгуулж 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Говь-Алтай аймаг дахь Эрүүл 

мэндийн даатгалын тасаг болж даргаар Б.Энхцэцэг, төлбөр тооцоо хариуцсан 

мэргэжилтэнээр М.Хонгорзул нар ажиллаж байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

2017 онд аймгийн аудитын газраас “итгэмжлэл” үзүүлж санхүүгийн хяналт 

шалгалтанд хамрагдаагүй байна. 

2018 онд Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын баталсан 

удирдамжаар аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын тасаг, тус аймагт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ бүхий 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль,тогтоомж 

болон эрүүл мэндийн даатгалын гэрээний хэрэгжилтэнд  “Төрийн хяналт шалгалтын 

тухай хууль”, холбогдох дүрэм журмыг үндэслэнЭрүүл мэндийн даатгалын Улсын 

байцаагч нар хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтанд Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 

орлого бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлт, хуваарилалт, ЭМД-ын бүтэц, үйл ажиллагаа, сангийн 

тайлан, Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн нэхэмжлэх, жагсаалтыг гэрээний дагуу 

хүлээн авч гэрээний дагуу хугацаанд нь олгож байгааг холбогдох баримт материалд 

үндэслэн үнэлгээ хийж ажилласан байна. Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагчийн 

зүгээс дараах санал дүгнэлтийг хүргүүлсэн байна. 

Үүнд: Эрүүл мэндийн даатгалын тасгийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн, Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс, орон нутгийн засаг захиргааны нэгжтэй хамтран ажиллаж хамтын 

ажиллагааг бэхжсэн, Сургалт, сурталчилгаа явуулж, сэтгэл ханамжийн судалгаа 



явуулсан, Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмийн үнийн хөнгөлөлт, тусламж 

үйлчилгээний зардлыг хугацаанд нь шалгаж Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт 

хугацаанд нь шилжүүлж хэвшсэн гэж дүгнэлт өгсөн байна.  

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Шалгалтын явцад  тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Эрүүл мэндийн 

даатгал”-ын гэрээ бүхий Улсын 5-н эмнэлэг, 3-н хувийн эмнэлэг, 2 рашаан сувилал, 25-

н эмийн сан, 3 өрхийн эрүүл мэндийн төв, 18 сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж 

үйлчилгээний зардал, эмийн үнийн хөнгөлөлт түүний анхан шатны баримт, үйлчилгээ 

авсан даатгуулагч нартай тулгалт хийсэн баримтзэргийг шалгалтанд хамруулж 

ажиллахын зэрэгцээ эрүүл мэндийн байгууллагуудтай тооцоо нийлж ажилласан 

байдал, өр, авлагын тооцоо түүний шалтгааныг шалгалтанд бүрэн хамруулав. 

 

Үйл ажиллагааны талаар:  2017 онд Улсын төсвийн 5-н эмнэлгийн хэвтэн 

эмчлүүлэх зардалд 2320256.0 мянган төгрөг төсөвлөснөөс 78246 даатгуулагчид 

үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардал 2347601.2 мянган төгрөгийг нэхэмжилсэнээс 

хяналт хийж  2556  даатгуулагчийн 54649.7 мянган төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгал 

төлөгдөөгүй, улиралд олгох норм хэтэрсэн, иргэний бүртгэлтэй мэдээлэл зөрсөн, онош 

буруу бичигдсэн, эрүүл мэндийн байгууллагуудаас нэхэмжлэл давхардсан гэх 

шалтгаанаар хасч 2292951.4мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.  

2017 онд 3 хувийн эмнэлэгт 201129.1 мянган төгрөг төсөвлөснөөс 1669 

даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардал 193899.3 мянган төгрөгийг 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэхэмжилсэнээс хянаж 191473.9 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт олгосон байна.  

2 Рашаан сувилалд 108075.0 мянган төгрөг төсөвлөснөөс 1110 даатгуулагчдад 

үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардал 122100.0 төгрөг нэхэмжилсэнээс  төсөв 

хэтэрсэн шалтгаанаар 128 даатгуулагчийн 14080.0 төгрөгийг хасч 108020.0 мянган 

төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгосон байна. Гэрээ бүхий  25-н эмийн 

санд нийт 303999.5 мянган төгрөгийг төсөвлөснөөс 295228.5 мянган төгрөгийг эрүүл 

мэндийн даатгалын сангаас олгосон байна.  

Мөн В,С вирусын эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд 189153.5 мянган төгрөгийг  

төсөвлөснөөс 4 эмийн санд 584 даатгуулагчийн 122640.0 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хянаж олгосон байна.  

В,С вирусын эрт илрүүлгийн зардалд 24864.0 мянган төгрөгийг төсөвлөснөөс 

7388 даатгуулагчийн 20686.4 мянган төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хянаж 

олгосон байна. 



2017 онд Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг багцын оношилгоо шинжилгээний 

зардалд 141300.0 мянган төгрөг төсөвлөснөөс 703 даатгуулагчийн оношилгоо 

шинжилгээний зардал 35150.0 мянган төгрөгийг хянаж олгосон байна. 2017 онд гэрээ 

бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудын үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардлын 

санхүүжилтийг бүрэн олгож өглөг, авлагагүй байна. 

/Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээр гаргаж хавсаргав./   

2018 онд Улсын төсвийн 5-н эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлэх зардалд 

2338832.6мянган төгрөг төсөвлөснөөс 82317 даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж 

үйлчилгээний зардал 2368054.4 мянган төгрөгийг нэхэмжилсэнээс хяналт хийж  1225 

даатгуулагчийн 19243.0 мянган төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгал төлөгдөөгүй, улиралд 

олгох норм хэтэрсэн, иргэний бүртгэлтэй мэдээлэл зөрсөн, онош буруу бичигдсэн, 

эрүүл мэндийн байгууллагуудаас нэхэмжлэл давхардсан, төсөв хэтэрсэн гэх 

шалтгаанаар хасч 2338310.6 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. 2018 онд 

аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Канад улсын Лавурел сантай хамтарч нүдний болор суулгах 

мэс заслыг хийсэн бөгөөд даатгуулагчаас 80-100 мянган төгрөг бэлэн  авсан, мөн 

хагалгаа хийлгэсэн даатгуулагчдын эмнэлэгт  хэвтүүлээгүй мөртлөө эрүүл мэндийн 

даатгалын сангаас нэхэмжилсэн гэх шалтгаанаар 42 даатгуулагчийн 10500.9 мянган 

төгрөгийг хасч санхүүжүүлсэн байна. 

2018 онд 3 хувийн эмнэлэгт 209295.2 мянган төгрөг төсөвлөснөөс 1070 

даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардал 182534.2 мянган төгрөгийг 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэхэмжилсэнээс хянаж 181345.0 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт олгосон байна.  

2 рашаан сувилалд 108900.0 мянган төгрөг төсөвлөснөөс 1304 даатгуулагчдад 

үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардал 143440.0 төгрөг нэхэмжилсэнээс  төсөв 

хэтэрсэн шалтгаанаар 314 даатгуулагчийн 34540.0 төгрөгийг хасч 108900.0 мянган 

төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгосон байна. Гэрээ бүхий  25-н эмийн 

санд нийт 380000.0 мянган төгрөгийг төсөвлөснөөс 273629.4 мянган төгрөгийг эрүүл 

мэндийн даатгалын сангаас олгосон байна. 

 Мөн В,С вирусын эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд 339153.5мянган төгрөгийг  

төсөвлөснөөс 3 эмийн санд 967 даатгуулагчийн 203115.0 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хянаж олгосон байна. 

 В,С вирусын эрт илрүүлгийн зардалд 42698.1 мянган төгрөгийг төсөвлөснөөс 

8087 даатгуулагчийн 28304.5 мянган төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хянаж 

олгосон байна. В,С вирусын баталгаажуулах шинжилгээний зардалд 21959.1 мянган 

төгрөг төлөвлөснөөс 100.0 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр нь хянаж 

олгосон байна. 



 2018 онд Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг багцын оношилгоо шинжилгээний 

зардалд 120088.2 мянган төгрөг төсөвлөснөөс  Нэгдсэн эмнэлэг, Машид-Эрдэнэ 

оношилгоо эмчилгээний цогц төв эмнэлэг, 3 сум дундын эмнэлгүүдэд нийт 1123 

даатгуулагчийн оношилгоо шинжилгээний зардал 11009.0 мянган төгрөгийг хянаж 

олгосон байна. 

2018 оны 08 дугаар сараас эхлэн Өрх,сум тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдтэй 

сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, оношилгоо шинжилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж 

үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ гэсэн 4 төрлийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийг 

хариуцахаар 3 өрхийн эрүүл мэндийн төв, 18 сумын эрүүл мэндийн төвүүдтэй  гэрээ 

байгуулж 292148.2 мянган төгрөг олгохоор төсөвлөснөөс 53378.0 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтийг хянаж олгосон байна. 

2018 оны санхүүгийн эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар. 

Эрүүл мэндийн даатгалын сан нь 2017 онд НДШ-ийн орлогоор 4847989.9 мянган 

төгрөг, харилцахын хүүгийн орлогоор 5923.1 мянган төгрөг, сангийн бусад орлогоор 

1646880.4 мянган төгрөг нийт 6500793.4 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж, эмнэлэгийн 

үйлчилгээний зардалд 2540238.4 мянган төгрөг, сувилалын үйлчилгээний зардалд 

108020.0 мянган төгрөг, эмийн зардалд 417868.6 мянган төгрөг, бусад зардалд 

3433399.9 мянган төгрөг нийт 6499526.8 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 2018 онд 

НДШ-ийн орлогоор 3172351.5 мянган төгрөг, харилцахын хүүгийн орлогоор 1264.8 

мянган төгрөг, сангийн бусад орлогоор 1400945.1 мянган төгрөг нийт 4574561.5  мянган 

төгрөгийн орлого бүрдүүлж, эмнэлэгийн үйлчилгээний зардалд 2559069.1 мянган 

төгрөг, сувилалын үйлчилгээний зардалд 108900.0 мянган төгрөг, эмийн зардалд 

273629.4 мянган төгрөг, Өрх,сум тосгоны эрүүл мэндийн төвд 53378.0 төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

         Авлага, өглөг 

         Шалгалтад хамрагдсан онуудад авлага, өглөгийг тайланд бүрэн тусгаж тооцоог 

цаг тухайд нь тооцооны үлдэгдлийн баталгаагаар баталгаажуулсан байна.      2017 онд 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн 

санхүүжилтийг тухайн онд багтаан өглөг, авлагагүй ажилласан байна. 2018 онд Дэлгэр 

сумын эргэлтийн эмийн санд 2138.1 мянган төгрөгийн өглөгтэй ажилласан бөгөөд 

Дэлгэр сумын эргэлтийн эмийн сан  нь данс нь иргэн дээр бүртгэлтэй дансны зөрчилтэй 

тул санхүүжилтийг шилжүүлэх боломжгүй байсан бөгөөд 2019 оны 2 сард Эрүүл 

мэндийн төвийн дансаар шилжүүлж өглөгийг барагдуулсан байна. Мөн Машид-Эрдэнэ 

оношилгоо эмчилгээний цогц төв эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг 

оношилгооны зардлын гүйцэтгэл 2994.0 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг Төрийн 

сангийн гүйлгээ хаасаны дараа гүйцэтгэл ирүүлсэн тул 2018 онд багтааж шилжүүлээгүй 



2019 оны 1 дүгээр сард барагдуулсан байна./Дээрх тоон үзүүлэлтүүдийг хүснэгтээр 

харуулав./ 

 

 

         Мэдээллийн самбар санхүү, төсвийн ил тод байдлыг хангуулах талаар: 

 Байгууллагын мэдээллийн самбарт санхүүгийн тайлан мэдээ, төсвийн хуваарь, 

Хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалт, мөрдөж ажиллах дүрэм журмуудыг байнга байршуулж 

иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарыг өрөөний хананд байршуулан ажиллаж байна. 

Эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалтын талаар:   

2017 онд 16 нас хүртэлх насны хүүхэд 22142 даатгуулагч, өндөр насны тэтгэвэр 

авагч 5313, хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан 1006, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 1819, хугацаат цэргийн албан хаагч 104, халамжийн 

тэтгэвэр авагч 672, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай иргэд 951, 

тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагч 345 нийт 32352 даатгуулагчийн эрүүл мэндийн 

даатгалыг төр хариуцаж 187823.7 мянган төгрөгийн шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлсэн. 

Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан 9013, нийгмийн даатгалын сайн дурын 

даатгуулагч 3531, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 223, мэргэжлийн сургуульд суралцагч 

1354, малчин 6416, хоригдол 5, гадаадын харъяалалтай иргэн 3, ажил хөдөлмөр 

эрхлээгүй иргэн 2447 нийт 10448 иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж 

ажилласан байна. 

 2018 онд аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан 9110, нийгмийн даатгалын сайн 

дурын даатгуулагч 3594, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 266, мэргэжлийн сургуульд 

суралцагч 1081, малчин 6434, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн 2321 нийт 19383 

иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж ажилласан байна. 

ДОЛОО: ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТТЭЙ ТАЛ. 

2018 онд  Улсын хэмжээнд цахим системийг нэвтрүүлж, хөнгөлөлттэй эмийн жор 

бичилт, эмийн сангийн хөнгөлөлттэй эмийн олголт жигдэрсэн байна. Өрх, сум тосгоны 

эрүүл мэндийн төв нь шинээр даатгуулагчдад 4-н төрлийн тусламж үйлчилгээг хүргэж, 

зардлын төлбөрийг санхүүжүүлж байгаа нь анхан шатны нэгжийн үйл ажиллагааг 

дэмжсэн дэвшилттэй байна. 

 НАЙМ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 Шалгалтаар санхүүгийн зөрчил илрээгүй болно. 

 ЕС:ДҮГНЭЛТ  

1. Эрүүл мэндийн даатгалын сан нь цахим систем шилжсэнээр иргэд 

даатгуулагчдад чирэгдэлгүй үйлчилдэг болсон. Өмнө нь хөнгөлөлттэй эмийг сард эхний 

3-4 өдөрт өрхийн эмнэлэгт оочирлож бичүүлдэг байсан бол цахим системд 



нэвтэрсэнээр иргэд даатгуулагчид сарын аль ч өдөр  хамаагүй хөнгөлөлттэй эмийг 

авдаг болсон.  

2.  Цахим системд нэвтэрсэнээр Эмийн сангийн жорын буруу олголт багасч 

эмийн сангийн хасагдал багассан. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд 

нэвтэрсэнээр иргэд даатгуулагчид аль ч эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ 

даатгалаа төлсөн  тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр шаардахгүй 

үйлчлүүлэх боломж бүрдсэн байна.  

3. Цахим систем нэвтэрсэнээр иргэдэд Эрүүл мэндийн даатгалаас жилд 2 сая 

төгрөг хүртэлх тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалын 

тусламж үйлчилгээ авсан тухай бүрт даатгуулагчийн мэдээлэл гар утсанд ирж иргэд 

өөрсдөө хянах боломжтой болсон байна. 

АРАВ:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ АСУУДАЛ. 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь “Хамтран ажиллах гэрээ”-ээр хүлээсэн үүргийг 

сайн биелүүлж, төвлөрсөн харилцахаас эрүүл мэндийн даатгалын санд хуваарилсан, 

эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн орлого болон тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй 

иргэдийн хамралтын төлөвлөгөөг байнга жигд ханган  биелүүлэн ажиллах 

шаардлагатай байна. 

 Цаашид дараах асуудлыг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна. 

 Үүнд:  

1. Говь-алтай аймгийн хэмжээнд хэвтэн эмчлүүлэгчдийн эмчилгээнд гаднаас эм 

тариа авч хэрэглүүлэх, хэрэглэсэн эм, тарианы үнийг нөхөн олгоогүй зэрэгт иргэдээс 

өргөдөл гомдол их ирж байгаад анхаарч ажиллах. 

2. Баг болон амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор эмийн 

сангаас эм авахад эмнүүд нь нэг дор байдаггүй учир заримыг авч чаддаггүй байна. 

 

Дээрх асуудлуудад анхаарч ажиллахыг Говь-Алтай аймгийн “Эрүүл мэндийн 

тасаг”-ын дарга Б.Энхцэцэг, төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн М.Хонгорзул нарт 

хариуцуулав. 

 

 

 

БИЧСЭН: 

                                   САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН  

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                               Д.ГАНЗОРИГ 

                            САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫН БАЙЦААГЧ                                                            А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


