
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Энх-Алтай” өрхийн 

эрүүл мэндийн төвийн  2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн 

тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, 

“Шилэн дансны тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”,  “Эрүүл мэндийн 

тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын 

хэрэгжилтийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж,   илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын   

баталсан 2020 оны 02 дугаар сарын  05-ны өдрийн 21-03/01/05 тоот удирдамжийн дагуу 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа удирдамжид заасан 

хугацаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Шалгалтанд тус байгууллагын 2019 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 

12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх дуусгавар болсон санхүүгийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой бүхий л материалуудыг  бүрэн хамруулав. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус өрхийн эмнэлэг нь Есөнбулаг сумын Баяншанд багт байрлан Баяншанд, 

Харзат, Наран, Оргил, Индэрт багийн иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх зорилготойгоор их эмч 4, дүн бүртгэгч бага эмч 1,  сувилагч 3, 

жолооч 1, үйлчлэгч 1 нийт 10 орон тоотойгоор  ажиллаж байна.  



 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалт 

1. Төсөв захирагчийн гаргасан тушаал хууль эрхзүйн чадамжгүй, Монгол хэл 

бичгийн дүрэм, найруулга зүйн алдаатай  

  2. Батлагдсан орон тоог хэтрүүлэн ажиллуулж байгаа нь  Өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS5292:2017 стандартыг, үүнтэй  холбоотойгоор 2018 

оны 7 дугаар сарын байдлаар 499,9 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

өр үүсгэсэн байгаа нь “Төсвийн тухай”, “Нийгмийн даатгалын тухай” хуулиудыг      

  3. Тус өрхийн эмнэлгийн дарга Д.Оюунчимэгийн гэр бүлийн хүн Д.Баярсүх нь тус 

байгууллагын жолоочоор ажиллаж байгаа нь  “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” 

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1./Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн 

болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн 

захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, 

гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа 

явуулахыг хориглоно./дэх заалтыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрч байсан байна. 

 
Аймгийн Аудитын газрын шалгалт: 

Тус байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн 

Аудитын газраас тайлангийн аудит хийж “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгч ажилтанд цалин илүү 

олгосон, ажилтны цалингаас ХХОАТ дутуу суутгасан зэрэг зөрчил илрүүлж 147.4 

мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоосон байна. 

ЗУРГАА:  

ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Төсөв захирагч тухайн гарч байгаа шийдвэртэй холбогдолгүй хуулийн зүйл 

заалт үндэслэн тушаал гаргадаг. Жишээлбэл: Төсөв захирагч 2019 оны 04 дүгээр сарын 

02-ны өдөр Б/01 дугаар бүхий тушаалаар иргэн Ч.Өлзийбаярыг ажлаас түр 

чөлөөлөхдөө “Төрийн албаны тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1/ Төрийн өндөр 

албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг 

төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал тогтооно/, 18 дугаар 

зүйлийн 18.1 / Төрийн захиргааны албан тушаалыг доор дурдсанаар ангилна:/ дэх 

заалтуудыг үндэслэсэн байна. 



 2.Төсөв захирагчийн гаргасан тушаал шийдвэр нь Монгол хэл бичгийн дүрэм, 

найруулга зүйн алдаатай Жишээлбэл: 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/04 

дугаар бүхий тушаалаар иргэн Б.Дуламсүрэнг ажлаас чөлөөлсөн шийдвэрт 

“Тус өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйлчлэгч ажилтай Ч.Өлзийбаяр жирэмсний 

амралттай учраас Бөхбатын Дуламсүрэнг 2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 

ажлаас чөлөөлсүгэй” гэсэн байна.       

  3. Тус өрхийн эмнэлгийн дарга Д.Оюунчимэгийн гэр бүлийн хүн Д.Баярсүх нь тус 

байгууллагын жолоочоор ажиллаж байгаа нь  “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” 

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1./Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн 

болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн 

захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, 

гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа 

явуулахыг хориглоно./дэх заалтыг тус тус зөрчиж байна.          

 
ДОЛОО: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар  холбогдох албан тушаалтнуудад 

заавар зөвлөмж өгч, 2 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

 
НАЙМ:  ДҮГНЭЛТ 

 Төсөв захирагчийн зүгээс өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, 

цаашид давтан гаргахгүй байх талаар ямар нэгэн санал санаачлага гаргаагүй байна гэж 

шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

ЕС: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Цаашид: 

Төсөв захирагч үйлдэн гаргаж байгаа тушаал шийдвэрийн хууль эрхзүйн үндэслэл, 

Монгол хэл бичгийн дүрэм, найруулгад онцгой анхаарах 

. 

  

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА, 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                        Д.ГАНЗОРИГ 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  

 УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                          Ч.ДУЛМАА 


