
 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

 хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны2018 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 11 дүгээр сарын 

07-ныөдрийн21-01/14/37дугаарудирдамжийн дагуу аймгийн ЗООНОЗ-ын өвчин 

судлалын төвийн 2017 оны  санхүүгийн үйл ажиллагаа ньМонгол Улсын “Төсвийн 

тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн тухай”,“Төрийн болон орон нутгийн  

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,  үйлчилгээ худалдан авах тухай”,“Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай”,“Шилэн дансны тухай”, “Эрүүл мэндийн тухай”хуулиудболон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар 

мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн 

ажиллав. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны дарга, Санхүүгийн хяналт шалгалтын 

Улсын ахлах байцаагчД.Ганзориг ахлан, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ныөдрөөс2018 оны 11 дүгээр 

сарын23-ныөдрийгдуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч шалгалтын дундуур Прокурорын 

байгууллагаас баримт хүлээн авах зөвшөөрөл хүсэх, мөн төрийн жинхэнэ албан 

хаагчдын шалгалтад бэлтгэн оролцох, Тайширсум, Дэлгэр сум, Гуулин тосгонд 

томилолтоор ажилласан зэрэг шалтгаанаар хугацаа хойшлуулан ажиллалаа. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

ЗООНОЗ-ын өвчин судлалын 

төвийндотоодхяналтынүйлажиллагаанытөлөвлөлт, гүйцэтгэл, 



тайлагналтынбайдал, 

тайлантхугацаанысанхүүгийнанханшатныбаримтаассанхүүгийнтайланхүртэлхбари

мтууд, эдхөрөнгийндэлгэрэнгүйбүртгэл, тооллогынматериалууд, 

нийгмийнболонэрүүлмэндийндаатгалынтөлөлт, хувь хүний орлогын албан 

татварынсуутгал,төлөлттайлагналын баримт материалууд зэрэг хяналт 

шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудыг шалгалтанд бүрэнхамруулав. 

 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь /0570001057 

дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 9017801регистрийн дугаартай/21-н орон 

тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Зоонозын өвчин судлалын төвийн 

даргаар С.Батсайхан, нягтлан бодогчоор Г.Цэдэндорж нар тус тус ажиллан 

төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

 ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Говь-Алтай 

аймгийн ЗООНОЗ-ын өвчин судлалын төвийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, 

мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд 

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д 

нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, 

бодитой, шударга илэрхийлсэн тул “ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ” санал дүгнэлт өгчээ. 

Дараах материаллаг бус зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна.  

1. НДШ-ийн тэтгэврийн суутгалын 7.8 хувиар суутгах 1 хүнээс НДШ-ийг 10 

хувиар суутган тооцож 228.2 мянган төгрөг илүү суутгасан,  

2. Шатахууны зарцуулалтыг давтан тооцоолоход 169.2 мянган төгрөгийн 

шатахууныг зарцуулах нормативаас илүү зарцуулсан, 286.8 мянган төгрөгийн 

шатахууныг анхан шатны нотлох баримтгүйгээр зарлагадсан. 

Дараах зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

1. Тээвэр шатахууны үлдэгдэл 3069.4 мянган төгрөгийн хөрөнгийн тооллого 

хийгээгүй зөрчил илэрч, аудитын явцад шатахууны биет тооллого хийхэд эд 

хариуцагчид 290.0 мянган төгрөгийн шатахууны талон байсан бөгөөд үлдэгдэл 



2779.4 мянган төгрөгийн шатахууны талон УБ хотод ажлаар явж байгаа төсвийн 

менежерийг ирэхэд тоолж баталгаажуулсан,  

2. НДХ-т 336.7 мянган төгрөгийн цалинг дутуу тайлагнасан, 

3.Гадны машинаар ажил гүйцэтгүүлэхдээ машинд спидометрийн заалт 

байхгүй 12032 км-т 3960.0 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан байна. 

 Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны хяналт, шалгалтын 

төлөвлөгөөний дагуу ЗООНОЗ-ын өвчин судлалын төвийн2016 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

1. Шалгалтаар ГАА 15-56 улсын дугаартай Газ-66 маркын машинаар ажилд 

яваагүй байхад 3200-н литр 4960.0 мянган төгрөгийн шатахуун, Зил-130 маркын 

машинаар ажилд яваагүй байхад 550-нлитр 852.5 мянган төгрөгийн шатахуун, ГАА 

93-32 улсын дугаартай Пургон маркын автомашинаар хуурамч замын хуудас 

бүрдүүлж 2790.4 литр шатахууны үнэ 4325.1 мянган төгрөг нийт 10137.6 мянган 

төгрөгийн шатахуун зарцуулахдаа хачигт халдварын цус тээвэрлэх, шинэ жилийн 

оролцоо, эмч нарын баярын оролцоо, сувилагч нарын баярын оролцоо, хашааны 

хаалганы гагнуур, аймгийн баяр наадмын самбар, вакум цонх, обой, паркетен шал, 

сантехникийн засвар, газ цэнэглэх, 09 дүгээр сарын эргүүл пост, шинэ жилийн 

талбайн засал чимэглэл, номны үнэ, буяны ажил, автомашины сэлбэг, алтайн 

мэдээ сонинд тайлан мэдээ хэвлүүлэх, тарих модны үнэ, үрсэлгээ, Зоонозын 

өвчин судлалын үндэсний төвийн шалгалтаар ирсэн хүмүүсийн хүлээн авалт, 

Улаанбаатар хотод 14-н аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн спортын 

аварга шалгаруулах тэмцээний мөнгө, хөргөгчний засвар, хулдаас, телевизын 

бичлэг зэрэгт нийт 6607.5 мянган төгрөгийг зарцуулсан. 

2. 2016 онд 79.8 тонн 13842.4 мянган төгрөгийн нүүрс худалдан авахдаа 

нүүрс нийлүүлэгч нарт “Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн 

дэвтэр”-гүй гэх шалтгаанаар мөнгийг шилжүүлэлгүйгээр Ц.Бөхбатын дансаар 

дамжуулан олгосон.  

3. Тус байгууллагын нүүрснээс манаач айл хэрэглэдэг. 

       4. Дотоод хяналтын ажилтан байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн 

хамруулсан хяналт шалгалт хийгээгүй байхад урамшуулал цалин олгосон,  дотоод 

хяналтын ажилтны хийсэн ажил үр дүнгүй. 

5. Тус байгууллагын жолооч Н.Энхболдыг өндөр насны тэтгэвэрт гаргахад 

нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж олгож үргэлжлүүлэн ажиллуулж байгаа.  



6. Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай тушаалд байгууллагын эд 

хариуцагчаар ахлуулсан комисс томилсон, тооллогыг чанартай хийгээгүй.  

7. Шилэн дансны мэдээллийг хугацаа хоцруулж мэдээлсэн. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 3530.1 мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоож,7-н заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

бөгөөд акт, албан шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлэн ажилласан байна. 

 

 ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2017 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх 

хугацааны удирдамжид заасан баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгав. Үүнд: 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, нэгдсэн цахим системд 

байршуулсан мэдээллийн чанар, бодит байдалд үнэлгээ өгөх.  

 а/ Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд шилэн дансны нэгдсэн цахим 

системд байршуулах 149 мэдээллээс 77 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 72 

мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна.  

 б/ Төсөв, гүйцэтгэл цэсний төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн дүнг 

бүрэн тооцож гаргаагүйгээс гадна тайлбар оновчтой биш байна. 

 в/ 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан байршуулах цэсэнд аудитын 

биелэлт хэмээх нэр бүхий байгууллагын хурлын тэмдэглэл байршуулсан байна. 

 г/ Байгууллагын даргын 2017.04.20-ны өдрийн “Ажилчдад нэмэгдэл, 

урамшуулал олгох тухай” Б/03 дугаар тушаал, 2017.04.20-ны өдрийн “О.Мөнхбатад 

нэмэгдэл, урамшуулал олгох тухай” Б/04 дүгээр тушаалыг 5 дугаар сард нөхөж 

байршуулсан, 2017.10.06-ны өдрийн “Ажилчдад нэмэгдэл, урамшуулал олгох 

тухай” Б/19 дүгээр тушаал,  2017.12.22-ны өдрийн “Ажилчдад нэмэгдэл, 

урамшуулал олгох тухай” Б/22 дугаар тушаалыг тус тус байршуулаагүй байна. 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Хавсралтад нэр дурдсан ажилтнуудад томилолтоор ажилласан 

хугацааны нийт 585.0 мянган төгрөгийн хоолны мөнгө дутуу суутгасан байгаа нь 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /Төсвийн 

хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулна/ дахь заалтыг 

2. “Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолын 



дагуу төрийн албан хаагчдад 300.0 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал 

олгохдоонийт 16 ажилтанд 112.0 мянган төгрөгийн ХХОАТ-ын давхар хөнгөлөлт 

эдлүүлсэн нь Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 24 дүгээр 

зүйлийн 24.1/Энэ хуулийн 11.1.1-11.1.6-д заасан орлогод ногдох жилийн албан 

татварт 84.0 мянган төгрөгийн албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ./ дэх 

заалтыг 

3. Шалгалтын танилцуулгын 6.1.а-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар байгууллагын 

дарга С.Батсайханднийт203.8 мянган төгрөгийн цалинилүү тооцож олгосон байгаа 

нь Төсвийн тухай хуулийн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1/Төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/,16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан 

төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1/Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, 

нэмэгдэл, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ./, 49 дүгээр зүйлийн 49.1/Ажилтны 

цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь 

тохирууланолгоно./, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.6/Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж 

хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ дахь заалтыг тус тус 

4. “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох тухай” Монгол Улсын 

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/281 

дүгээр тушаалаар дарга С.Батсайханд дотрын эмч мэргэжлээр ахлах зэрэг 

олгосон байна. Дарга С.Батсайхан нь тус төвд тархвар судлагч их эмчийн ажил 

хавсран гүйцэтгэдэг бөгөөд дотрын эмч мэргэжлээр ажиллаагүй байхад 2017 онд 

нийт 351.8 мянган төгрөгийн зэргийн нэмэгдэл олгосон байгаа нь Монгол Улсын 

Засгийн газрын 1995 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн “ Төрийн албан хаагчид 

нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 96 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтын 

5/Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг зөвхөн 

тухайн мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа хугацаанд нь олгоно./, Эрүүл мэндийн 

сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 12 сарын 27 -ны өдрийн 

491, А/472 тоот хамтарсан  тушаалын  дөрөвдүгээр хавсралтад/Эмнэлгийн 

мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэргийг давхцуулан олгохгүй бөгөөд зөвхөн ажиллаж 

буй мэргэжлийн чиглэлээр зэрэг олгоно,/, /Тухайн мэргэжлээр ажиллаж байгаа 

бүхий л хугацаанд мэргэжлийн зэрэг хүчин төгөлдөр байна./, /Эмнэлгийн 

мэргэжилтэн үндсэн мэргэшүүлэх сургалт ба төрөлжсөн мэргэшүүлэх 

сургалтанд  хамрагдан шинэ мэргэжлээр мэргэшсэн тохиолдолд мэргэжлийн 

зэрэг тухайн шинээр эзэмшсэн мэргэжилд хамаарахгүй./ заасныг 



5. Шалгалтын танилцуулгын 6.1.б-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар анхан шатны 

баримтыг хуурамчаар бүрдүүлэн шатахууны зардлаас 387.5  мянган төгрөгийг 

зориулалт бусаар зарцуулсан нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/, 

16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/,  

Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 

/Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж 

хүлээн авсан ажилтан хариуцна/дахь заалтыг тус тус 

6. Шалгалтын танилцуулгын 6.1.в-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар нормын хувцас, 

зөөлөн эдлэлийн зардлаас 555.0  мянган төгрөгийн бараа материалыг зах зээлийн 

үнээс өндөр үнээр худалдан авсан байгаа ньМонгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 

6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж 

зарцуулах/,  Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна/дахь заалтыг тус тус 

зөрчсөн байна. 

Шалгалтын танилцуулгын 7.1-7.6-д дурдсан зөрчил дутагдалтай 

холбогдуулан 2195.1 мянган төгрөгийн орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

7. 2017 онд 93-32 ГАА улсын дугаартай пургон маркын автомашины 

жолоочоор ажиллаж байсан Г.Нэргүйгээс жолоочийн тооцооны хуудастай 

холбогдуулан нэмэлт тайлбар тодруулга авах зорилгоор 2018 оны 12 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад холбоо барихад тайлбар өгөхөөс илт 

татгалзсан ньТөрийн хяналт, шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар 

зүйлийн10.9.4/Хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, 

тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг холбогдох байгууллага, аж 

ахуйн нэгж, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах/, 13 дугаар зүйлийн 

13.2/Байгууллага, аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн албан тушаалтан нь хяналт 

шалгалтын ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хяналт шалгалт хийх эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтнаас хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, 

дутагдлыг арилгах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох, холбогдох арга 

хэмжээ авах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлж, дүнг тогтоосон хугацаанд 

нь албан ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй./,  “Дүрэм батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 483 дугаар тогтоолын 

10.1/Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтыг явуулах үед дотоод 



аудиторын шаардсан мэдээ, материал, лавлагаа, тайлбарыг хяналт, шалгалт, 

аудит хийлгэж байгаа байгууллага, хуулийн этгээдийн удирдлага, албан хаагчид 

холбогдох дүрэм, зааврын дагуу хугацаанд нь гаргаж өгөх бөгөөд шаардлагатай 

тохиолдолд ярилцлага санал асуулга явуулахад оролцоно./дэх заалтыг 

8. 2017 онд иргэн Ц.Бөхбатаас нийт 5 удаа 46.2 тонн нүүрсийг 7181.0 мянган 

төгрөгөөр, зөөлөн эдлэл, нормын хувцас 1420.0 мянган төгрөгөөр, нийт 8601.0 

мянган төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна.Ц.Бөхбат ньЗООНОЗ-ын өвчин 

судлалын төвийн дүн бүртгэгч Ц.Норжмаагийн гэр бүлийн хүн бөгөөд “Татвар 

төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр”-ийн бичилтээс үзэхэд 

хувиараа бизнес эрхэлдэггүй бөгөөд хувьдаа нүүрс зөөдөг машингүй, зөвхөн тус 

төвийн нүүрс, нормын хувцсыг нийлүүлсэн болох нь тодорхой байна. Улмаар 

“Ажилд авах тухай” 2017 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/15 дугаар 

тушаалаар Ц.Бөхбатыг байгууллагын сахиул, галчаар ажилд томилсон зэргээс 

үзвэл Ц.Бөхбат, байгууллагын дарга С.Батсайханнар нь ашиг сонирхолын 

зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүссэн байгаа нь Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 

 9. Шилэн дансны тухай хуулийг хангалтгүй хэрэгжүүлснээр “Хяналт 

шалгалтын танилцуулга”-ын 6.11-д тусгасан зөрчил дутагдлууд үүссэн байгаа нь 

Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1/Мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, 

иж бүрэн байх/, 4.1.2/Мэдээлэл ойлгомжтой, ач холбогдолтой байх/, 

4.1.3/Тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх/ дахь заалтыг 

зөрчсөн байна. 

Шалгалтын танилцуулгын 7.7-7.9-д дурдсан зөрчил дутагдалтай 

холбогдуулан нийт 8601.0 мянган төгрөгийн зөрчилд3 заалт бүхий 1 албан 

шаардлага хүргүүлэв. 

 

НАЙМ:ДҮГНЭЛТ.  

 Тус байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнууд холбогдох хууль, дүрэм 

журмыг мөрдөж ажилладаггүй, дур мэдэн хууль бус үйлдэл хийж, төсвийн 

хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулдаг, нягтлан бодогчийн  ажлын хариуцлага сул, төсөв 

захирагчийн зүгээс байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод 

хяналт хангалтгүй зэргээс шалтгаалж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

нэлээдгүй зөрчил дутагдал үүссэн байна.  

 



ЕС: ЗӨВЛӨМЖ. 

1. Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулах. 

 2. Хяналт, шалгалтын дүнг хамт олны хуралд танилцуулж хэвших. 

 3. Зах зээлийн үнээс өндөр үнээр бараа материал худалдаж авахгүй байх. 

 4. Дарга С.Батсайханд “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох 

тухай” Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 18-

ны өдрийн А/281 дүгээр тушаал үндэслэн зэргийн нэмэгдэл олгохгүй байх. 

 Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлүүдийг цаг алдалгүй арилган, цаашид 

давтан гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч, шалгалтын танилцуулгаар өгсөн 

үүрэг даалгавар, Улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны акт, шийдвэрийн 

биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2019 оны 03дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор 

аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  

хариу ирүүлэхийгЗООНОЗ-ын өвчин судлалын төвийн даргаС.Батсайхан,нягтлан 

бодогчГ.Цэдэндорж нарт хариуцуулав.  
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