
 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай  

 
 

 

НЭГ. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО 
Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналтаудитын албаны 2019 

оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Баян-Агт сумын Эрүүл мэндийн 

төвийн 2018 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Төсвийн тухай, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Эрүүл мэндийн холбогдох хуулиуд болон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг шалгаж, зөрчил дутагдал 

илэрсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан 

сэргийлэх, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжиларга зүйн заавар, зөвлөгөө 

өгөхөд оршино.  
 

 
ХОЁР.ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА 

Булган аймгийн Засаг даргын баталсан 2019 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

1/19 дугаар удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын 

байцаагч Л.Цэрэнбүтэд 2019 оны 09 дугаар сарын 16-аас хуанлын  5 хоногт багтаан 

төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. 

 
ГУРАВ. ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД 

Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны касс, харилцах дансны гүйлгээг санхүүгийн анхан 

шатны баримттай тулган шалгасны зэрэгцээ цалин хөлс, олговор, тэтгэмж, шагнал 

урамшуулал, албан томилолтын бодолт, олголт, нэмэлт орлого түүний бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт,хүнсний бүтээгдэхүүн, бараа материалын худалдан авалт, зарцуулалт, 

үлдэгдлийн байдал,шатахууны олголт, зарцуулалт, хэтрэлт хэмнэлт, эд хөрөнгийн 

тооллого тооцоо бодолт, санхүү, төсвийн ил тод байдлын хэрэгжилт, Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилт зэрэг хяналт шалгалтын удирдамжид заагдсан асуудлуудыг 

хамруулав.  

 
ДӨРӨВ. ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЪЕКТЫН ТАЛААРХ  

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 
Баян-Агт сумын 6 дугаар багт байрлах 9012923 регистрийн дугаартай Эрүүл 

мэндийн төв нь дарга 1, их эмч 2, эх баригч бага эмч 1, арга зүйч бага эмч 1, статистикч 

1, багийн бага эмч 5, ахлах сувилагч 1, ээлжийн сувилагч 4, лаборант 1,  жолооч 1, 

үйлчлэгч 3, ариутгагч автоклавчин 0.5, хүүхдийн сувилагч 0.5 нийт  24 орон тоотойгоор 

үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн байна. Тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 01 

сарын 01-ээс 2018 оны 12 сарын 31-нийг дуустал Л.Амарсанаа, 2018 оны 1 сарын 1-ний 

өдрөөс 2018 оны 3 сарын 1-ний өдрийг хүртэл хоёрдугаар гарын үсгийг нягтлан бодогч 

Б.Отгонцэцэг, 2018 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс 2018 оны 12 сарын 31-нийг дуустал 



Г.Соёлмаа нар зурж, төрийн санд бүртгэлийн 100040120001 дугаар, нэмэлт 

санхүүжилтийн 100040120401 дугаар данстайгаар хөрөнгө мөнгийг захиран зарцуулж 

ирсэн ба нягтлан бодох бүртгэлийг санхүүгийн тооцоолох “CTS” программаар бүртгэж 

хөтөлсөн байна. 

 

ТАВ. ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 
Баян-Агт сумын Эрүүл мэндийн төвийн  2018 оны санхүүгийн тайланд аудитаас 

хязгаарлалттай санал дүгнэлт гарсан байна. 

  

ЗУРГАА. ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

 Шилэн дансны нэгдсэн сайтад Эрүүл мэндийн төв нь 2018 онд мэдээлбэл зохих 

149 мэдээллээс 139 мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн мэдээлж, 10 мэдээллийг хугацаа 

хоцроож мэдээлсэн байна. 2019 оны 9 сарын байдлаар 3 мэдээлэл хугацаа хоцроосон 

байна. 

 

ДОЛОО. ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН 
АСУУДЛУУД 

Тус эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны касс, харилцах, аж ахуйн баримт, өмч 

хөрөнгийн бүртгэл, байгууллагын удирдлагын гаргасан шийдвэр, хөдөлмөрийн дотоод 

журам, цалингийн карт, ажлын цаг ашиглалтын бүртгэл, хүнсний агуулахын бүртгэл, 

багшийн журнал, дотуур байрны багшийн бүртгэл, тайлан баланс, дотоод хяналт хийсэн 

шалгалтын материал зэрэг баримт материалуудад тулгуурлан нягтлан бодогч 

Г.Соёлмаа, Б.Чанцалдулам, нярав Д.Батсүрэн нарыг байлцуулан төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалтыг хийв. 

 

8.1.Санхүүгийн эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар: 

 2018 онд улсын төсвөөс 321861.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт авахаар төлөвлөж 

санхүүжилтийг бүрэн авсан, нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 4859.7 мянган төгрөг бүгд 

326721.0 мянган төгрөгийн эх үүсвэртэй ажилласан байна.  

 Төсөвт зардлыг 321861.3 мянган төгрөгөөр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр цалин хөлс 

болон нэмэгдэл урамшууллын зардалд 205239.5 мянган төгрөг, ажил олгогчоос 

нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлд 24628.7 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой 

тогтмол зардалд 21389.9 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 18457.0 

мянган төгрөг, нормативт зардалд 25537.9 мянган төгрөг,  эд хогшил урсгал засварын 

зардалд 4048.0 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 950.0 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардалд 

14210.4 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 5054.9 мянган 

төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 7200.0 мянган төгрөг нийт  326720.9 мянган 

төгрөгийг зарцуулж, үлдэгдэл 4.6 мянган төгрөгийг буцаан төвлөрүүлсэн байна.   

 

 Нэмэлт санхүүжилтийн талаар: 

 2018 оны аймгийн орон нутгийн ерөнхий орлогоос 3100.0 мянган төгрөг, 

ариутгалын бодисын үнэ 280.0 мянган төгрөг, аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс “Элэг бүтэн 

Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд 233.2 мянган төгрөг, Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

1246.5 мянган төгрөг 4859.7 нийт 10483.2 мянгөн төгрөгийн төгрөгийн орлого орсон 

байна.  Баянхангай агт ХХК-д материалын үнэ 146.0 мянган, Монос трейдэд эмийн үнэ 

330.0 мянган төгрөг, Ник ХХК-д шатахууны үнэ 400.0 мянган төгрөг, Цэгээн тун эмийн 

санд 375.2 мянган төгрөг, Саммит ХХК-д принтерийн үлдэгдэл 134.0 мянган төгрөг, 

Гансүхэд түлээний үнэ 200.0 мянган төгрөг, Батсүхэд халуун тогоо махны машины үнэ 



240.0 мянган төгрөг, Пүрэвочирт машины сэлбэгний үнэ 450.0 мянган, Монос фарм 

трейдэд аппарад оношлуурын үнэ 1224.8 мянган төгрөг, Алимаад нормын гутлын үнэ 

144.0 мянган төгрөг, Бэрш фармд эмийн үнэ 666.5 мянган төгрөг, Эмийн багваахайд 

тестийн үнэ 250.0 мянган төгрөг, Д.Батсүхэд принтерийн үнэ 209.8 мянган төгрөг, 

татварт 89.3 мянган төгрөг  зарцуулсан байна.  

   

 Цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллын талаар: 

Эрүүл мэндийн дарга Л.Амарсанаа сумын Засаг даргын 2018 оны Б/13 дугаар 

захирамжаар 1-р улирлын урамшуул 32 хувиар 207.9 мянган төгрөг, 2018 оны 07 сарын 

19-ны өдрийн Б/32 дугаар захирамжаар 2-р улирлын үр дүнгийн урамшуулал 45 %-иар 

292.5 мянган төгрөг, 2018 оны 10 сарын 24-ний өдрийн Б/42 дугаар захирамжаар 3-р 

улиралд үр дүнгийн урамшуулалд 20.3 %-иар 132.2 мянган төгрөг, 2018 оны 12 сарын 

19-ний өдрийн Б/51 дугаарын захирамжаар 4-р улиралд үр дүнгийн урамшуулалд  27.5 

%-иар тооцож 178.9 мянган төгрөг, 2018 оны 12 сарын 24-ний өдрийн Б/56 дугаарын 

захирамжаар сумын засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр 100 

хувь дүгнэгдсэнд нэг сарын үндсэн цалин 650.0 мянган төгрөгөөр урамшуулсан байна.  

 

Эрүүл мэндийн төвийн даргын Б/09, Б/14, Б/26, Б/30 дугаар тушаалуудыг үндэслэн 

1-р улиралд 22 эмч эмнэлгийн ажилчидад 8-45 хувиар тооцож 3805.6 мянган төгрөг, 2-р 

улиралд 18 эмч эмнэлгийн ажилчинд 29.6-45 хувиар тооцож 3731.7 мянган төгрөг, 3-р 

улиралд 20 эмч эмнэлгийн ажилчинд 10.4-21.7 %-иар тооцож 2267.3 мянган төгрөг, 4-р 

улиралд 18 эмч эмнэлгийн ажилтанд 6-27.5 %-иар тооцож 1821.1 мянган төгрөг, нийт 

11625.7 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулалт цалин олгожээ. 
 

Тайланд эмч эмнэлгийн ажиллагсдад 1700.0 мянган төгрөгийн цалингийн 

урьдчилгаа олгож бүрэн барагдуулсан байна.  

 

Эмч ажиллагсдын цалингаас Татвар, ЭМНДШимтгэл, цалингийн урьдчилгаанаас 

бусад дараах суутгалуудыг суутгасан байна Үүнд. 

 Булган аймгийн 90-н жилийн ойн хандивт 3 өдрийн цалин 997.8 мянган төгрөг 

 Сумын эрүүл мэндийн төвийн 90-н жилийн ойн хандивт 1145.6 мянган төгрөг 

 

8.2 Өглөг, авлагын талаар: 

2018 оны өглөггүй, оны эхэнд 132.5 мянган төгрөгний авлагатай оны эцэст   404.8 

мянган төгрөгний авлагатай тайлан баланс гаргасан байна. 

 

8.3.Үндсэн хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлт:  

№ Нэр 
Мөнгөн дүн /төгрөгөөр/ 

Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл 

1 
Барилга 
байгууламж 

287255272.58 
101687466.2

2 
89622088.88 299320649.92 

2 
Авто тээврийн 
хэрэгсэл 

57785000   57785000 

3 
Машин тоног 
төхөөрөмж 

101617123.06 4627831  106244954.06 

4 
Тавилга, эд 
хогшил 

12368992.88 4830000  17198992.88 

5 
Бусад үндсэн 
хөрөнгө(ном) 

    

6 
Программ 
хангамж 

650000   650000 



7 
Түүх соёлын 
дурсгалт зүйл 

    

8 Номын фонд     

7 
Бусад биет бус 
хөрөнгө 

 14328000  14328000 

 Дүн 459676388.52 125473297.22 89622088.88 495527596.86 

 

Тайлант онд төсвийн хөрөнгөөр 2569.9 мянган төгрөгөөр сандал 5 ширхэг сандал 

250.0 мянган төгрөг, принтер 1 ширхэг 359.9 мянган төгрөг, ком 1 ширхэг 1780.0 мянган  

хандиваар Эрүүл мэндийн яамнаас 3000.0 мянган төгрөгний тариур бутлагч, иргэдээс 8 

нэр төрлийн 14 ширхэг 3887.9 мянган төгрөгний хөрөнгийг сумын Эрүүл мэндийн 90-н 

жилийн хандиваар  бүртгэж авсан байна. 

Засгийн газрын тогтоолын дагуу эргэлтийн бус хөрөнгө болох газар, барилга 

байгууламжид дахин үнэлгээг хийсэн байна.  

 

8.4. Бараа материалын хөдлөл өөрчлөлт: 

№ Үзүүлэлт 
Мөнгөн дүн /төгрөгөөр/ 

Эхний 
үлдэгдэл 

Орлого Зарлага 
Эцсийн 

үлдэгдэл 

1 
Тусгай зориулалтын 
материал 

8188061.44 1335000 3072253.90 6450807.54 

2 Эм боох материал 5143846 16399590 17908812 3634624 
3 Бичиг хэрэг 1464193 1450130 1409033 1505290 
4 Аж ахуй 12683384.74 7906100 3984366 16605118.74 
5 Сэлбэг хэрэгсэл 1930000 1655100 978100 2607000 

6 
Түлш шатах тослох 
материал 

7004910 26393510 20618420 12780000 

7 
Барилгын засварын 
материал 

 1322500 1322500  

8 Хүнсний материал 3473827.69 4739130 6313543 1899414.69 

9 
Бусад хангамжийн 
материал 

760303   760303 

10 Мал амьтад 1045000 1740000 455000 2330000 
 Дүн 41693525.87 62941060 56062027.90 48572557.97 

 
Тайлант онд төсвийн хөрөнгөөр 59991.1 мянган төгрөг, хандив тусламжийн хөрөнгө 

2120.0 мянган төгрөгний бараа материал үнэгүй орлогодож авсанаас сумын эрүүл 

мэндийн төвийн 90-н жилийн ойн арга хэмжээнд иргэдээс өгсөн 10 хонь, 17 ямаа нийт 

910.0 мянган төгрөгний мал бүртгэж,  56062.0 мянган төгрөгийн материал зарцуулсан 

байна. 

 

ЕС. ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 
ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ 

 
1.Шилэн дансны нэгдсэн сайтад 2019 онд 3 мэдээлэл, 2018 онд 10 мэдээлэл 

мэдээлэл хоцроож мэдээлсэн байна 

2.Тооллогын комисс нь ажилтан, албан хаагчдын эзэмшиж буй эд хөрөнгийн карт 

гаргаагүй, тооллогын бүртгэлд гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, нягтлан бодогч 

тооцоо бодсон акт үйлдээгүй. 

3.Бараа материалын агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, хоол хүнс, эмийн тайлан, 

бараа материалын тайланг нягтлан бодогч шалгаж хүлээн авдаггүй, бараа материалын 

тайланг нэр төрлөөр нь гарсан ч эмх замбраагүй үдэж архивласан байна.  

4.Шатахууныг гарсан дүнгээр шууд зарлагддаг жолоочийн шатахууны тооцоо 

боддоггүй. 



6.Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2018 оны 9 сарын Б/18 тоот тушаал гаргахдаа  

хавсралтад дарга өөрийнхөө нэрийг оруулж гаргасан 

7.Хүвь хүний орлоын албан татварын хөнгөлөлтийг  буруу тооцсон. 

  8.Сумын эрүүл мэндийн төвийн 90 –н жилийн ойг 2018 оны 9 сард тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн ч хандивын материалыг үдэж архивлаагүй. Хандиваар цугласан хөрөнгөөс 

6887.9 мянган төгрөгний үндсэн хөрөнгө, 1210.0 мянган төгрөгний бараа материал, 

910.0 мянган төгрөгний мал данс бүртгэлд тусгасан байна.   

9. 2017 оны 11 сарын 12-ны өдрийн 20-04/18/106 тоот улсын байцаагчийн актаар 

тогтоогдсон их эмч Б.Нарантай холбоотой 21325242 төгрөгийн актын төлбөрийг 

барагдуулаагүй байна.  

 
 

 АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА,  

ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГСӨН БАЙДАЛ 

         Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 

дутагдлыг арилгуулахаар, 273.2 мянган төгрөгийн улсын байцаагчийн акт тогтоож, 

улсын байцаагчийн 2 албан шаардлага үйлдэж, нягтлан бодогч Г.Соёлмаа, 

Б.Чанцалдулам, нярав Д.Батсүрэн нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.  

 

ДҮГНЭЛТ 

 Тус байгууллагын анхан шатны баримтын эмх цэгц муу, дотоодын хяналт шалгалт 

хэрэгжүүлээгүй байна.  

 

ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ 

Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төсвийн тухай хуулийг үйл 

ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах  

Санхүүгийн үйл ажиллагаандаа дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмол хийж 

хэвшлүүлэх  

Сумын Эрүүл мэндийн 90-н жилийн ойн хандивын баримтыг аймгийн санхүүгийн 

хяналт аудитын албанд шалгуулах. 

         Шилэн дансны тухай хууль, журам, захирамж, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж 

биелэлтийг тооцож, хариуг улирал тутам бичгээр ирүүлэх 

 

 

 

 

БИЧСЭН: 

           САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫНБАЙЦААГЧ    Л.ЦЭРЭНБҮТЭД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Зөрчил арилгуулах тухай 
 
 

Баян-Агт сумын  Эрүүл мэндийн төвд аймгийн Засаг даргын баталсан 2019 оны 

01/20 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч 

Л.Цэрэнбүтэд Монгол улсын төсөв санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм 

журмыг удирдлага болгон нягтлан бодогч Г.Соёлмаа, Б.Чанцалдулам нярав Д.Батсүрэн 

нарыг байлцуулан 2019 оны 09 дугаар сарын 15-20-ны өдрүүдэд шалгалаа. 

 

Шалгалтаар дараах  зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд: 

Тооллогын комисс нь ажилтан, албан хаагчдын эзэмшиж буй эд хөрөнгийн карт 

гаргаагүй, тооллогын бүртгэлд гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, нягтлан бодогч 

тооцоо бодсон акт үйлдээгүй. 

Бараа материалын агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, хоол хүнс, эмийн тайлан, бараа 

материалын тайланг нягтлан бодогч шалгаж хүлээн авдаггүй, бараа материалын 

тайланг нэр төрлөөр нь гарсан ч эмх замбраагүй үдэж архивласан байна.  

Шатахууныг гарсан дүнгээр шууд зарлагддаг жолоочийн шатахууны тооцоо 

боддоггүй. 

Иймд Монгол Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 

10.9.8 /хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, түүний 

шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн,албан 

тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах/ 

дахь заалтыг үндэслэн улсын байцаагчийнхаа бүрэн эрхийн хүрээнд   

 

ШААРДАХ нь: 

1. Хөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг батлагдсан маягтын дагуу хөрөнгийн нэр 

төрлөөр гарган баталгаажуулж тооцоо бодож байх. 

2.  Агуулахын бүртгэлийг бүрэн зөв хөтлөж, бараа материалын тайланг эмх 

цэгцтэй үдэж архивлах. 

3. Анхан шатны баримтуудыг оны эхнээс дугаарлаж, бараа материалыг дарга, 

нягтлан бодогчийн зөвшөөрлийн дагуу тавин олгож байх. 

4. Жолоочтой шатахууны хэтрэлт хэмнэлтийн тооцоог бодож акт үйлдэх. 

Илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил зохион 

байгуулан улсын байцаагчийн өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн хангуулж, 

2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн 

хяналт, Аудитын албанд албан бичгээр болон sankhuu_audit_bu@yahoo.com хаягаар 

хариу ирүүлэх 

 Албан шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлээгүй хариу ирүүлээгүй тохиолдолд  

дараагийн  шатны арга хэмжээ авахыг урьдчилан мэдэгдье.  

 

 

 

                                    БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ 

                                                                             Л.ЦЭРЭНБҮТЭД 

ХҮЛЭЭН АВСАН: 

mailto:sankhuu_audit_bu@yahoo.com


БАЯН-АГТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН  

     ДАРГА                                                Л.АМАРСАНАА 

          НЯГТЛАН БОДОГЧ                           Б.ЧАНЦАЛДУЛАМ 

                                                           Г.СОЁЛМАА                                              

                         НЯРАВ                        Д.БАТСҮРЭН                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Зөрчил арилгуулах тухай 
 
 

Баян-Агт сумын Эрүүл мэндийн төвд аймгийн Засаг даргын баталсан 2019 оны 

01/20 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч 

Л.Цэрэнбүтэд Монгол улсын төсөв санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм 

журмыг удирдлага болгон нягтлан бодогч Г.Соёлмаа, Б.Чанцалдулам нярав Д.Батсүрэн 

нарыг байлцуулан 2019 оны 09 дугаар сарын 15-20-ны өдрүүдэд шалгалаа. 

Шалгалтаар дараах  зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд: 

 

Сумын эрүүл мэндийн 90 –н жилийн ойг 2018 оны 8 сард тэмдэглэн өнгөрүүлсэн ч 

хандивын материалыг үдэж архивлаагүй зөрчил илэрлээ. 

 

Иймд Монгол Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 

10.9.8 /хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, түүний 

шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн, 

албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг 

хангуулах/ дахь заалтыг үндэслэн улсын байцаагчийнхаа бүрэн эрхийн хүрээнд   

 

ШААРДАХ нь: 

 Сумын Эрүүл мэндийн төвийн 90-н жилийн ойн хандивын баримтыг үдэж аймгийн 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанд 2019 оны 12 сарын 10-ны дотор холбогдох 

ажилтанууд, баримт материалтайгаа очиж шалгуулах. 

Албан шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлээгүй хариу ирүүлээгүй тохиолдолд  

дараагийн  шатны арга хэмжээ авахыг урьдчилан мэдэгдье.  

 

 

                                    БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ 

                                                                             Л.ЦЭРЭНБҮТЭД 

 

ХҮЛЭЭН АВСАН: 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА                    Б.ДОЛЖИНСҮРЭН 

НЯГТЛАН БОДОГЧ                          Д.РЭГЗЭДМАА 

                                   Б.ЦЭРЭНДОЛГОР 


