
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 16.1.4. дэх

заалт

Тусгай зөвшөөрөлтэй, магадлан

итгэмжлэгдсэн, сонгон

шалгаруулалтанд тэнцсэн эрүүл

мэндийн даатгалын гэрээ байгуулсан

2
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн  9.3  дах заалт

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас

хөнгөлөлт олгох зайлшгүй

шаардлагатай эмийн жагсаалтанд

орсон эмээр тасралтгүй  үйлчилдэг

0 10

3
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн  9.5  дах заалт

Нийтийг хамарсан аян хэлбэрээр

зохион байгуулсан урьдчилан

сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг,

оношилгоо, шинжилгээ, эрүүл

мэндийн бусад тусламж, үйлчилгээг

эрүүл мэндийн даатгалын сангаас

санхүүжүүлээгүй

0 5

4
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн  9.2 дах  заалт

Тухайн шатлалын эрүүл мэндийн

тусламж үйлчилгээг даатгуулагчид

харьяалал харгалзахгүй үзүүлдэг

0 10

5

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 10.2 дахь

заалт

Эрүүл мэндийн даатгалын

байгууллагатай байгуулсан гэрээнд

заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг

биелүүлсэн

0 10

Авсан 

оноо№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

№ 4.8.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУСЛАМЖ, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН 

ЗАРЦУУЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хуудас 1



6

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 13.1.3 дахь

заалт

Даатгуулагчид эрүүл мэндийн

тусламж үйлчилгээг тэгш

хүртээмжтэй, чанартай, түргэн

шуурхай үзүүлдэг, даатгуулагчийг

холбогдох мэдээллээр хангадаг

0 10

7

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 13.1.4 дахь

заалт

Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл

мэндийн тусламж, үйлчилгээний нэр,

төрөл, хэлбэр, тоо хэмжээ, зардал

болон бусад мэдээллийг бүртгэдэг,

хадгалдаг

0 20

8

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 13.1.5 дахь

заалт

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

үзүүлэгч байгууллагын ажилтны

буруугаас даатгуулагчид учирсан

хохирлыг хууль тогтоомжийн дагуу

нөхөн төлдөг.

0 5

9

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 13.1.6 дахь

заалт

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас

төлүүлэх даатгуулагчийн төлбөрийн

тайлан тооцоо, холбогдох баримт

бичгийг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь

гаргаж эрүүл мэндийн даатгалын

байгууллагад хүргүүлдэг

0 5

10

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 13.1.8 дахь

заалт

Даатгуулагчийг хэвтүүлэн эмчлэх үед

өвчний түүхэнд бичигдсэн эм, тариа,

материалын зардлыг өөрөөр нь

гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн

жишиг үнээр тооцон даатгуулагчид

буцаан олгодог

0 20

11

Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 13.1.9 дахь

заалт

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас

төлөх эрүүл мэндийн тусламж

үйлчилгээний зардлын төлбөрийн

хэмжээгээр даатгуулагчийн төлөх

төлбөрөөс хасч тооцдог

0 5

12
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.1

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж,

үйлчилгээний зардлын төлбөрийг

эрүүл мэндийн даатгал /ЭМД/-ын

сангаас  хариуцдаг

0 5

13
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.2

Амбулаторийн үзлэг, хяналт,

оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээний

зардлын талбөрийг ЭМД-ын сангаас

зардлын төлбөрийг хариуцдаг

0 5

14
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.3

Өдрийн эмчилгээний зардлын

талбөрийг ЭМД-ын сангаас

хариуцдаг

0 5

15
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.4

Хорт хавдрын болон бусад өвчний

хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний

зардлыг ЭМД-ын сангаас хариуцдаг

0 5

16
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.5

Уламжлалт, сэргээн засах болон

сувиллын тусламж, үйлчилгээний

зардлыг ЭМД-ын сангаас хариуцдаг

0 5

Хуудас 2



17
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.6

Өндөр өртөгтэй зарим тусламж,

үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн

хэрэгслийн зардлыг ЭМД-ын сангаас

хариуцдаг

0 5

18
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.7

Өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн

амбулаторийн төрөлжсөн

мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор

олгох эмийн үнийн хөнгөлөлтийг

эрүүл ЭМД-ын сангаас хариуцдаг

0 5

19
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.8

Зарим төрлийн хиймэл цорго,

сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх

протез, ортопедийн хэрэгсэлийн

зардлыг ЭМД-ын сангаас хариуцдаг

0 5

20
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.9

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн

төвөөс үзүүлэх зарим сэргээн засах

үйлчилгээ, оношилгоо,

шинжилгээний зардлыг эрүүл ЭМД-

ын сангаас хариуцдаг

0 5

21
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.10

Хорт хавдрын химийн болон туяа,

өдрийн эмчилгээний зардлыг ЭМД-

ын сангаас хариуцдаг

0 5

22
Эрүүл мэндийн даатгалын

тухай хуулийн 9.1.11

Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнө

ба төрсний дараах үеийн хавсарсан

эмгэгийн эмчилгээний зардлыг ЭМД-

ын сангаас хариуцдаг

0 5

23

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг 

0 5

24

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

0 165 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:           

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн

газрын 311 

Хуудас 3


