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Зөвлөмж Хэрэгжилт
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Дээд шатны байгууллага болон эрх бӫхий этгээд дотоод хяналтын 

журам батлаагӫй бол Засгийн газрын  2011 оны "Нийтлэг журам батлах 

тухай"  311-р тогтоолын дагуу бйагууллагын дотоод ӫйл ажиллагаанд 

мөрдөгдөх журмыг баталж өмч хөрөнгө төсвийн хөрөнгийн 

зарцуулалтад хяналт тавих дотоод хяналтыг хэрэгжӫӫлэх 

Байгууллагын даргын 2021 оны А36 тушаалаар Дотоод 

хяналт шалгалтын нэгж томилогдож, ажиллах журмаа 

баталсан

2

Бэлтгэн нийлӫӫлэгч байгууллагуудтай тооцоо нийлж иж бӫрэн 

санхӫӫгийн баримтаар төлбөр тооцоог хийж, эдгээр ӫйл ажиллагаанд 

дотоод хяналтыг хийж хэрэгжӫӫлэх

Бэлтгэн нийлӫӫлэгч байгууллагуудтай тооцоо нийлэн 

баталгаажуулан ажиллаж байна

3 Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж өр авлагыг барагдуулах Хэрэгжӫӫлэн ажиллана.

4
Нэмэлт төсвийн дансаар хуулийн хӫрээнд заасан орлогыг бӫртгэж 

зарцуулалтыг тайлагнаж байх
Хэрэгжӫӫлэн ажиллана.

Албан шаардлага Хэрэгжилт

1

Эрх бӫхий албан тушаалтны шийдвэргӫйгээр 2020 оны 11 дӫгээр сард 653.2 

мянган төгрөгийн ӫр дӫнгийн мөнгөн урамшуулал олгосон нь Төсвийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зӫйлийн 6.4.1 /төсвийг ӫр ашигтай хэмнэлттэй байхаар 

төлөвлөж зарцуулах/, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан "Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох" журмын 1.2 

/Төрийн албан хаагчийн ажлын гӫйцэтгэлийн ӫнэлгээ, улирлын ажлын ӫр дӫнг 

ӫндэслэн төрийн албан хаагчид дараах эрх бӫхий албан тушаалтан мөнгөн 

урамшуулал олгоно/ дэх заалтыг зөрчсөн бөгөөд "ӫнэн зөв байх", "иж бӫрэн 

байх" батламж мэдэгдлийг хангахгӫй ажил гӫйлгээг толилуулсан байна.

2020 оны 11 сард Эрӫӫл мэндийн сайдын 2020 оны А/351 

тушаалын дагуу байгууллагын даргын ажлыг удирдлагын 

зөвлөлөөр хэлэлцӫӫлэн дӫгнэж урамшууллыг олгосон. 

2021 оны 5 сарын байдлаар байгууллагын даргын ажлыг 

дӫгнэсэн удирдлагын зөвлөлийн шийдвэр гараагӫй. Засгийн 

газрын тогтоолоо хэрэгжӫӫлэн ажиллаж байна.
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Зөөврийн рентгэн аппарад худалдан авахад "Монос Трейд ХХК-тай төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил ӫйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 31 дӫгээр зӫйлийн 31.1.3, 34 дӫгээр зӫйлийн 34.1.7 дах заалтыг 

ӫндэслэн шууд гэрээ байгуулсан боловч олон улсын байгууллагаас 

дамжуулан худалдан авсан нь баримтаар нотлогдохгӫй байна. Энэ нь 

ТБОНӨХБАӪХАТХ-ийн 6 дугаар зӫйлийн 6.1 /худалдан авах ажиллагаанд ил 

тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, ӫр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх 

зарчмыг баримтлана/, 7 дугаар зӫйлийн 7.1 /Захиалагч бараа, ажил, ӫйлчилгээ 

худалдан авахдаа дор дурдсан тендер шалгаруулалтын журмыг баримтлан 

гӫйцэтгэгчийг сонгож гэрээ байгуулна/ дах заалтууд болон "ӫнэн зөь байх", "иж 

бӫрэн", "тохиолдсон байх" батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгӫй байна. 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар Короновиурс халдвар 

цар тахалтай холбоотой Ковидын тӫргэвчилсэн оношлуурын 

шууд худалдан авалт хийсэн.

Өөр худалдан авах ажиллагаатай холбоотой ажил гӫйлгээ 

хийгдээгӫй болно.
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Хуулийн дагуу тендерийг сонгон шалгуулах ӫйл ажиллагааг ӫр нөлөөтэй 

зохион байгуулагӫйгээс ӫлдсэн 97060.7 мянган төгрөгийг дээд шатны төсвийн 

захирагчаас төсөв хуваарьлах эрх зӫйн ӫр дагавар ӫӫсээгӫй байтал 

олгогдоогӫй эрх хэмжээгээр сумдын ЭМТ-д төсөв хуваарилсан нь Төсвийн 

тухай хуулийн 6 дугаар зӫйлийн 6.6.2 /төсвийн захирагч нь төсвийн асуудлаа 

өөрийн харъяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчаар дамжуулан 

шийдвэрлӫӫлдэг байх/, 6.6.6 /тухайн шатны төсвөөс санхӫӫжӫӫлэхээр хуулиар 

тогтоосон чиг ӫӫргийг зөвхөн тухайн шатны төсвийн санхӫӫжилтээр 

хэрэгжӫӫлэх/, 47 дугаар зӫйлийн 47.1 /төсвийн захирагч нь дараах нэмэлт 

төсвийг холбогдох төсөл, арга хэмжээнд зарцуулж болно/ дэх заалтууд болон 

"ӫнэн зөв байх", "тохиолдсон байх" батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгӫй байна

2021 оны хагас жилийн байдлаар тендер худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаагӫй.

Эрүүл мэндийн газрын 2020 îíû Сàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä ºãñºí 

Àóäèòûí çºâëºìæ, акт, албан шаардлагын áèåëýëò
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Урьдчилан сэргийлэх ӫзлэгийн 14 төрлийн оношлуур, эмнэлгийн хэрэгслийг 

санхӫӫгийн тайлан, тодруулга, ӫлдэгдлийн бӫртгэлтэй тооллого хийж, тулган 

баталгаажуулахад 10677.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө дутуу, 75.6 мянган 

төгрөгөөр илӫӫ илэрхийлэгдсэн. Мөн зарлага болгосон 11682.0 мянган 

төгрөгийн эмнэлгийн хэрэгслийг тайлант онд зардлаар илэрхийлээгӫй

2020 оны эм боох материалын тайлангаар зарлага гаргаагӫй  

эм эмнэлгийн хэрэгсэл оношлуурын тооцоог 2021 оны 1 

сарын тайланд бӫрэн тусгаж ӫлдэгдлийг тулган тааруулсан . 
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2019 оны санхӫӫгийн тайлангийн аудитаар илрӫӫлсэн анхан шатны 

тусламжийн эмийн сангийн 9180.0 мянган төгрөг /408 ш/ -ийн орлого, 3600.0 

мянган төгрөг /160ш/-ийн зарлага, 5580.0 мянган төгрөг /248ш/-ийн ӫлдэгдлийг 

санхӫӫгийн тайлан тодруулгад ӫнэн зөв илэрхийлээгӫй байна. 

Анхан шатны тусламжийн эмийн сангийн ӫлдэгдлийг өрх 

сумын эрӫӫл мэндийн төвӫӫд болон ажилчдад тараасан. 

6

ЭМЯамнаас ирсэн 3000 ш ковид оношлуурыг холбогдох стандарт, журмын 

дагуу орлого авч бӫртгээгӫй, мөн АНЭ-ийн санхӫӫгийн тайлан, тодруулга, 

анхан шатны баримтаар тулгахад ЭМГ-аас 17016.0 мянган төгрөгийн ковидын 

оношлуурыг шилжӫӫлсэн боловч зарлагын санхӫӫгийн тайлан, тодруулгад 

тайлагнаагӫй байна. 

Ковидын тӫргэвчилсэн 3000 ш оношлуурийн тушаалыг 2021 

онд  ЭМЯам гаргаж өгсөн бөгөөд ӫӫний дагуу данс бӫртгэлд 

тусгаж орлого зарлага гаргасан болно.

Акт

1

Улаанбаатар хотод албан ажлаар явсан нь илтгэх хуудсаар нотлогдоогӫй, 

томилолтын хуудсыг "Сэвӫӫн уудам тал" ХХК-ийн тамга тэмдгээр 

баталгаажуулан холбогдох албан тушаалтнаар хаалгаж томилолтын нөхөн 

олговор 92.0 мян төг, шатахуунд 315.0 мян төг төсвөөс илӫӫ зарцуулсан. 

Уг актыг холбогдох ажилчдаар төлӫӫлсэн. Уг зөрчлийг давтан 

гаргахгӫй байхад анхааран ажиллах болно.
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Зарим ажилчдын төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 2534.4 мян 

төгрөгөөр илӫӫ бодож, төсвийг илӫӫ зарцуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 6 

дугаар зӫйлийн 6.4.1 /төсвийг ӫр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 

зарцуулах/, 41 дӫгээр зӫйлийн 41.2.3 /төсвийн гӫйцэтгэлийг хууль тогтоомжийн 

дагуу хэрэгжӫӫлж, тайлагнах/, Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 

1 дӫгээр хавсралтын 2 дах заалтууд болон "ӫнэн зөв байх", "иж бӫрэн" 

батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгӫй байна.

Алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг зарим ажилчдад олгохгӫй 

байх даргын тушаал гарч 3 сараас нэмэгдлийг зогсоон, өмнөх 

жилд олгосон нэмэгдлийг суутган төсөв төлж байна. 
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ЭМГ даргын 2020 оны А/78 тоот тушаалаар 2019 оны хэмнэлт 1468.0 мян төг, 

Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ӫйл ажиллагаанд хандивласан 

2000.0 мян төгрөг нийт 3468.0 мян төгрөгийг байгууллагын ажилчдын 

нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж, төсвийг хуулийн дагуу зарцуулаагӫй байна.

Тус актыг холбогдох ажилчдаас суутган төсөвт төвлөрӫӫлж 

байна.

4

2020 оны 6 дугаар сарын цалин хөлсийг ажлын хоногийг буруу тооцсоны 

улмаас  өдрийн хоолны хөнгөлөлтийг 1 өдрөөр илӫӫ бодож 155.0 мян төг, 

ээлжийн амралтыг 73.3 мян төгрөгөөр давхардуулан бодож олгосон

Уг зөрчлийг дахин гаргахгӫй байхад анхааран ажиллаж байна. 

Актыг төсөвт төлсөн
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Тӫмэнцогт сумын ЗДТГ-аас явуулын урьдчилсан сэргийлэх ӫзлэгээр сумдад 

ажилласан эмч ажилчдын томилолтын нөхөн олговор, хоол, хӫнсний 

материалын ӫнийг давхардуулан нэхэмжилж авсан байна. 200.6 мян төг

2021 оны сумдын явуулын урьдчилан сэргийлэх ӫзлэг зохион 

байгуулахад уг зөрчлийн гаргахгӫй байхад анхааран 

ажиллана. 

Биелэлт гаргасан: Нягтлан бодогч   Ж.Оюунзул


