
 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО, ҮНДЭСЛЭЛ 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны жилийн ажлын төлөвлөгөө, Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн 

удирдлагын газраас ирүүлсэн нэгдсэн удирдамжийн дагуу тус аймгийн Нийгмийн 

даатгалын сангийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн тухай”, 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай”, “Нийгмийн даатгалын 

тухай хууль” 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 баталсан2019 оны 01 дүгээр 

сарын 10-ныөдрийн 21-01/01/02 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүүгийнхяналт, 

аудитын албаны дарга, СХШУАБ Д.Ганзориг ахалж, Дотоод аудиторБ.Дэлгэрбаяр 

нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2019 оны 03 

дугаар сарын 07-ны өдрийгдуусталажлын35 хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалтыг хийв.  

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

- Тусгай сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт. 

- Санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, 

Засгийн газрын шийдвэр болон түүнийг үндэслэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагаас гаргасан заавар, журмын хэрэгжилт. 

-Харилцах, касснаас зарцуулсан мөнгөний баримтын бүрдэл, хууль эрх зүйн 

үндэслэл, зарцуулалт, үр дүн, тайлан гаргалт. 



- Өр, авлагын барагдуулалт, үүссэн өр авлагыг данс бүртгэлд тусгасан эсэх. 

- Өмнө хийгдсэн шалгалтууд, төлбөр зөрчил, түүний барагдуулалт. 

- Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай хийсэн гэрээ, түүний хэрэгжилт. 

- Тулгарч буй асуудлуудыг дүгнэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн 

зөрчилдутагдлыг засч сайжруулах. 

 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь /улсын бүртгэлийн 570001097,регистрийн 

9015639 тоот дугаартай/бүтцийн хувьд “Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний тасаг”, 

“Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлтийн тасаг”, “Хяналт, шалгалт, дотоод аудитын 

тасаг” гэсэн нийт 3 тасагтай хэлтсийн дарга 1, сумын байцаагч 19,хэлтсийн 

байцаагч 15, үйлчилгээний ажилтан 5нийт 40 ажиллагсадтайгаар Есөнбулаг сумын 

Оргил багт байрланнийгмийн даатгалын  багц хууль тогтоомжийгхэрэгжүүлэх 

ажлыг орон нутагт зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Тайлант онуудад тус хэлтсийн даргаар Л.Энхжаргал, ерөнхий нягтлан 

бодогч, Санхүү, бүртгэл, орлого бүрдүүлэлтийн тасгийн даргаар Д.Арсланбаатар 

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний тасгийн даргаар С.Чанцал, Хяналт, шалгалт, 

дотоод аудитын тасгийн даргаар Ч.Гунгаажав, Магадлагч эмч И.Хатанболд, сан 

хариуцсан нягтлан бодогчоор Н.Янжиндолгор ажиллаж, сангийн орлого зарлагын 

баримтанд 1 дүгээр гарын үсгийг хэлтсийн дарга Л.Энхжаргал, 2 дугаар гарын 

үсгийг ерөнхий нягтлан бодогч Д.Арсланбаатар нар зурж сангийн хөрөнгийг 

захиран зарцуулжээ. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын шалгалтаар:/2017 

он, 2018 оны 1 дүгээр улирал/ 

1. Хөдөлмөрийн насны иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрт 

ажиллагсдын нийгмийн даатгалын хамрагдалт хангалтгүй, орлогын төлөвлөгөө 

бодитой бус, нийгмийн даатгалын өр авлага буурахгүй байна. 

2. Шимтгэлийн өртэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын даатгуулагчдын 

нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичилт баталгаажилт хийгддэггүйгээс тэдний эрх 

ашиг зөрчигдөж байна. 

3. Эмнэлгийн байгууллагуудаас олгосон хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 

болон жирэмсэн амаржсаны эмнэлгийн хуудасны олголт, хөтлөлт, зарцуулалт, 



эмнэлгийн хуудас авсан болон бичсэн, буруу бичсэн буюу засварлаж, үрэгдүүлж 

хүчингүй болсон, уг эмнэлгийн хуудасны дагуу тэтгэмж олгоогүй, тухайн ажил 

олгогчийн тодорхойлолтыг үндэслэн дахин 14 хоногийн дотор бичиж олгосон зэрэг 

бүртгэл тооцоогүй, эмнэлгийн байгууллагууд нь эмнэлгийн хуудасны үнийг 

байгууллагын санхүүгээр дамжуулдаггүй, эмнэлгийн байгууллагын дарга эрхлэгч, 

захирал болон ЭМНДХ-ээс хяналт тавьдаггүй, даатгуулагчдад эмнэлгийн хуудсыг 

бичиж олгосон бүртгэл хөтөлж, нийгмийн даатгалын байгууллагатай сар бүр 

тооцоо хийдэггүй, хөдөлмөрийн чадвараа алдаж, тахир дутуугийн тэтгэвэр 

тогтоолгон ажиллаж буй даатгуулагч тухайн өвчний улмаас хөдөлмөрийн 

чадвараа түр алдаж эмчлүүлсэн боловч эмнэлгийн хуудас бичихдээ эмчлэгч эмч 

нь өөр онош бичсэн байна. 

4. Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаториор эмчлүүлж, эмнэлгийн хуудас бичиж 

олгосон 4 эмчийн үзлэгийг түүвэрчлэн шалгахад эмчийн үзлэгийн өдөр тутмын 

бүртгэл, цахим санд бүртгүүлээгүй 39 иргэнтэй холбоотой 6586.9 мянган төгрөгийн 

зөрчил илэрсэн. 

5. Даатгуулагчид нь оршин суугаа газраасаа өөр газар байхдаа өвчилсөн бол 

тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн тухайн газрын эмнэлгийн байгууллага нь эмнэлгийн 

хуудас бичиж олгодоггүй, орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагаар бичүүл гэж 

явуулдаг зэрэг зөрчил илэрчээ. 

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын шалгалтаар: 

2017 он: 

Тайлант хугацаанд бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт ороогүй, 

байгууллагын удирдлага болон гүйцэтгэх ерөнхий нягтлан бодогч тогтвор 

суурьшилтай ажилласан, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, дотоод аудит сайн 

зэрэг нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар 

баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын 

шаардлагыг хангаж байгаа тул Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 

18.4-т заасны дагуу Говь-Алтай аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн 2015-2017 

оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 он: 

Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 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 “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлт өгчээ. 

 

 

 Дараах материаллаг бус зөрчилд төлбөрийн акт тогтоожээ. 

- Ажлаас чөлөөлөгдсөн даатгуулагчид 146.7 мянган төгрөг, шүүхийн 

шийдвэрээр буцаж ажилдаа орсон ажилтанд ажилтанд 228.5 мянган төгрөг, нийт 

375.2 мянган төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж илүү олгосон, 

- Ажлаас чөлөөлөгдсөн даатгуулагчид 1093.7 мянган төгрөгийн ажилгүйдлийн 

тэтгэмж дутуу олгосон. 

Дараах материаллаг бус зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлжээ. 

- Ажлаас чөлөөлөгдсөн даатгуулагчид 948.8 мянган төгрөгийн ажилгүйдлийн 

тэтгэмжийг илүү тооцож олгосон,  

- Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөгөөт орлого 61353.0 мянган төгрөгөөр 

тасарсан. 

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

1. Шалгалтын явцад  2017, 2018 оны бүх төрлийн харилцах дансны 

гүйлгээний  баримтыг нэг бүрчлэн тулган шалгасны зэрэгцээнас баралт, 

ажилгүйдэл, ҮОМШӨ-ний хувийн хэргүүдийг нэг бүрчлэн тулган шалгав. 

2. Шалгалтын танилцуулгын төслийг 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 

аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Л.Энхжаргалд танилцуулж, 

холбогдох асуудлаар тэмдэглэл хөтлөн баталгаажуулав./Тэмдэглэл хавсаргав/ 

2018 онд хийсэн дотоод хяналт, шалгалтаар:  

- Нийгмийн даатгалын шимтгэл оногдуулалт, төлөлтийн тухайд өссөн 

дүнгээр нийт 167 байгууллага, 4058 даатгуулагчийг шалгалтад хамруулснаас 

нуусан буюу санаатайгаар бууруулсан хөдөлмөрийн хөлс, орлогод ноогдох 

шимтгэлд давхардсан тоогоор 54 байгууллага, 541 даатгуулагчтай холбогдох 

37482.3 мянган төгрөгийн зөрчилд, 

- Тэтгэвэр тогтоолт, олголттой холбогдуулан 7614 хувийн хэрэгт шалгалт 

хийж 6 иргэнд 4669.2 мянган төгрөгийн тэтгэвэр илүү олгосон зөрчилд,  

- Тэтгэмжийн бодолт, олголттой холбогдуулан 1866 иргэнийг хамруулан 11 

иргэнд 6546.8 мянган төгрөгийн тэтгэмж илүү олгосон зөрчилд, 2018 онд нийт 



48698.3 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, биелэлтийг 97.8 хувь 

хангаж ажилласан байна. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

Аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн шилэн дансны нэгдсэн цахим 

хуудсанд хэрэглэгчийн зүгээс нэвтэрч “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 4 дүгээр 

зүйлд заасан зарчмын хэрэгжилтийг шалгахад дараах байдалтай байлаа. Үүнд: 

2017 онд “Шилэн дансны нэгдсэн цахим систем”-д байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 161 мэдээллээс 139мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 22 

мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 

2018 онд “Шилэн дансны нэгдсэн цахим систем”-д байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 161 мэдээллээс 148 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 2 

мэдээлэл байршуулах хуулийн хугацаа болоогүй, 11 мэдээллийг хугацаа хоцорч 

тус тус байршуулжээ.  

6.3: Харилцах, касснаас зарцуулсан мөнгөний баримтын бүрдэл, 

хууль эрх зүйн үндэслэл, зарцуулалт, үр дүн, тайлан гаргалт. 

Нийгмийн даатгалын нэгдсэн сан, тэтгэврийн даатгалын сан, тэтгэмжийн 

даатгалын сан, ҮОМШӨ-ний даатгалын сан, Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн 

2017, 2018 оны харилцах дансны хуулгыг анхан шатны баримттай нэг бүрчлэн 

тулган шалгав. 

6.4: Өр, авлагын барагдуулалт, үүссэн өр авлагыг данс бүртгэлд 

тусгасан эсэх. 

2017 оны өглөг, авлагын задаргааг хүснэгт-1.2-оор, 2018 оны өглөг, авлагын 

задаргааг хүснэгт-2.2-оор харуулав. 

6.5: Өмнө хийгдсэн шалгалтууд, төлбөр зөрчил, түүний 

барагдуулалт. 

Мэргэжлийн хяналтын газрын шалгалтаар: 

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны 

өдрийн А/319 дүгээр тушаалын дагуу аян зохион байгуулж Нийгмийн даатгалын 

ерөнхий газар болон аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт, шалгалтаар 

нийт 25 тэтгэвэр авагчидтай холбоотой 14386.7 мянган төгрөгийн төлбөр зөрчил 

илрүүлж, 12 тэтгэвэр авагчтай холбоотой 5183.6 мянган төгрөгийг илүү, 13 

тэтгэвэр авагчид 9203.1 мянган төгрөг дутуу олгосон зөрчилд улсын байцаагчийн 

акт тогтоож, актын биелэлт 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Мөн тэтгэврийн 

хувийн хэргийн бүрдэлт дутуу 24 тэтгэвэр авагчийн баримтын бүрдлийг хангуулж 

ажилласан байна. 



2017 онд МХГ-аас Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн  2014-2016 

оны тэтгэвэр болон ҮОМШӨ-ний даатгалын зөрчил илэрч, эмнэлгийн хуудас 

дутуугаар ХЧТА-ны тэтгэмж олгосон 852.7 мянган төгрөгийн зөрчлийг шалгалтын 

явцад арилгуулж, ХЧТА-ны тэтгэмжийг дутуу тооцож олгосон 4 иргэнтэй холбоотой 

496.4 мянган төгрөгийн актыг 100 хувь барагдуулж, ҮОМШӨ-ний даатгалын 

сангаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардалд зарцуулсан 23947.0 мянган 

төгрөгийг санхүүгийн үндсэн баримтгүйгээр Форумланд ХХК-ий дансанд 

шилжүүлсэн зөрчлийг ЭМНДГ дээр МХЕГ-аас шалгалт хийлгэсэн ба холбогдох 

баримтыг ирүүлж баримтын бүрдлийг хангуулан ажиллажээ. 

6.6: Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай хийсэн гэрээ, түүний 

хэрэгжилт. 

Зөрчилгүй. 

6.7: Тулгарч буй асуудлуудыг дүгнэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

илэрсэн зөрчилдутагдлыг засч сайжруулах. 

1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийх явцад 

дараах асуудал тулгарав. Үүнд: 

-Байгууллагын батлагдсан төсөв болон төсвийн байгууллагын батлагдсан 

төсөв, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт цэс дэх хүснэгт нь төсөвт 

байгууллагын үйл ажиллагаанд зориулсан бөгөөд гараас мэдээлэл засаж оруулах 

боломжгүй тул тус цэсийг нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаанд 

нийцүүлэн өөрчлөх. 

-Нийгмийн даатгалын санд цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгнөөс 

дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ их хэмжээгээр гардаг 

бөгөөд бүх мэдээллийг гараар шивж оруулах нь хүндрэл бэрхшээлтэй байдаг тул 

зөвхөн PDF файл хэлбэрээр татаж байршуулсан. Уг цэсийг хөгжүүлж программаас 

болон EXCEl файлаас шуут татаж оруулах боломжтой болгох. 

 2. Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь даатгуулагчдаас төлсөн шимтгэлийг 

гэрээнд заасан хугацаандаа ЭМДС-д төвлөрүүлээгүйгээс шалтгаалан харилцагч 

байгууллага болон эргэлтийн эмийн сангуудад олгох санхүүжилт хугацаандаа 

хийгддэггүй байна. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. ЛЮ78040488 регистрийн дугаартай Норов овогтой Алтантуяа нь Цаг уур, 

орчны шинжилгээний газрын даргын “Албан тушаалаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн 



гэрээг дуусгавар болгож цуцлах тухай”2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 

Б/08 дугаар тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний 

газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн үүрэгт ажлаас 2017 оны 01 

дүгээр сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлөгджээ. Улмаар 2017 оны 01 

дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр хүртэл нийт 76 

хоногийн 2064.3 мянган төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж олгосон байна. 

Шалгалтын явцад программтай тулгаж үзэхэд 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний 

өдөр Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас 2017 оны 01 дүгээр сараас хойшхи 

нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлсөн байхад буцаан төлүүлээгүй байгаа 

нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2016 

оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 22 дугаар тогтоолын 4.6./Даатгуулагчийн 

хууль бусаар ажлаас халагдсаныг  шүүхээс  тогтоож, түүний ажилгүй байсан 

хугацааны цалинг нөхөн олгож, ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил 

олгогч нь Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан хувь хэмжээгээр тооцож  

зохих санд төлсөн тохиолдолд тухайн даатгуулагчийн ажилгүй байх хугацаанд 

авсан ажилгүйдлийн тэтгэмжийг санд буцаан төлүүлж, тооцоо хийнэ./дахь 

заалтыг зөрчсөн байна. 

Шалгалтын танилцуулгын 7.1-д дурдсан зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 

2064.3 мянган төгрөгийг ажилгүйдлийн даатгалын санд төвлөрүүлэхээртөлбөрийн 

акт тогтоов. 

2. Энержи ресурс ХХК-ий Ухаа худаг салбарын захирлын “Ж.Батзоригийг 

ажлаас халах тухай” 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/761 тушаалаар 

ДГ85061318 регистрийн дугаартай Жамъянгарав овогтой Батзоригийг ажлаас 

чөлөөлсөн бөгөөд 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 28-ны өдөр хүртэл нийт 56 хоногийн1860.3 мянган төгрөгийн ажилгүйдлийн 

тэтгэмж олгосон байна. Шалгалтын явцад программтай тулгаж үзэхэд Ж.Батзориг 

нь 2019 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр Алтайн хүдэр ХХК-д ажилд орсон нь 

баримтаар нотлогдож байна. Улмаар 11 өдрийн 365.4 мянган төгрөгийн 

ажилгүйдлийн тэтгэмж илүү олгосон байгаа нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох 

ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 

“Журам шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 22 

дугаар тогтоолыг тус тус 

3. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгохдоо ДЮ77120910 

регистрийн дугаартай Н.Мөнхбатад 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр 100.0 

мянган төгрөг, ДН76102819 регистрийн дугаартай Л.Нямаад 2018 оны 12 дугаар 



сарын 20-ны өдөр 100.0 мянган төгрөг, нийт 200.0 мянган төгрөг илүү олгосон, 

ДЮ77042915 регистрийн дугаартай Ж.Дарханбаатарт 18.0 мянган төгрөг, 

ДЙ72091211 регистрийн дугаартай Ж.Мягмардоржид 54.0 мянган төгрөг, нийт 72.0 

мянган төгрөг дутуу олгосон байгаа ньНийгмийн даатгалын сангаас олгох 

ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 

“Журам шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 22 

дугаар тогтоолыг тус тус  

4. 2017 онд 22 мэдээлэл, 2018 онд 11 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч 

байршуулсан байгаа ньШилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 

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

заалтыгзөрчжээ. 

Шалгалтын танилцуулгын 7.2-7.4-д дурдсан зөрчил дутагдалтай 

холбогдуулан 3 заалт бүхий 1 хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

 

НАЙМ:ДҮГНЭЛТ. 

Хяналт, шалгалтын явцад нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн санхүүгийн 

үйл ажиллагааг хувийн хэргүүдтэйтулган шалгахад илэрсэн ихэнхи зөрчилд улсын 

байцаагчийн шийдвэрээр төлбөрийн акт тогтоож зөрчлийг тухай бүр арилган 

ажилласан байгаа нь байгууллагын дотоод хяналт сайн, улмаар Нийгмийн 

даатгалын сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн сайн байна гэж шалгалтын 

бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

 

ЕС:  ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

1. Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлтийн тасаг буюу байгууллагын дотоод 

хяналтын нэгж нь ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгож буй тэтгэмжийн хувийн 

хэрэг, бодолт, илүү дутуу олголт, мөн даатгуулагч тэтгэмж авах хугацаандаа 

ажилд орсон эсэхэд улирал тутам хяналт хийж хэвших. 

2. Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь хамтран ажиллах гэрээгээр хүлээсэн 

үүргийн дагуу төвлөрсөн харилцахаас Эрүүл мэндийн даатгалын санд 

санхүүжилтийг гэрээнд заасан хугацаанд олгож байх. 

Илэрсэн зөрчлүүдийг цаашид давтан гаргахгүй байж, шалгалтаар 

тогтоогдсон зөрчил дутагдалтай холбогдуулан Улсынбайцаагчийн гаргасан 

захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн хангуулж, аймгийн төрийн сан дахь 

орон нутгийн төсвийн орлогын 100050000954 тоот дансанд 2019 оны 06 дугаар 



сарын 20-ны өдрийн доторбүрэн барагдуулж, мөн хугацаанд санхүүгийн хяналт, 

аудитын албанд албанбичгээр хариу ирүүлэхийг Говь-Алтай аймгийн Нийгмийн 

даатгалын  хэлтсийн даргаЛ.Энхжаргал, Ерөнхий нягтланбодогчД.Арсланбаатар, 

сангийн нягтлан бодогч Н.Янжиндолгор нарт хариуцуулав. 
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