
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

0 170 0 0

1
ЭМД-ын тухай хуулийн 4-р

зүйл 4.2, 4.3, 16-р зүйл 

Нийт иргэдийг эрүүл мэндийн

даатгалд бүрэн хамруулсан 
0 30

2
НД-ын тухай хуулийн 24-р

зүйл

Нийт аж ахуйн нэгж байгууллага,

тэдгээрт ажиллагсадыг эрүүл

мэндийн даатгалд бүрэн хамруулсан 

0 30

3
НД-ын тухай хуулийн 24-р

зүйл

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр

авлагагүй ажилласан
0 30

4
ЭМД-ын тухай хуулийн 16-р

зүйлийн 16.1.2. 
Орлогын төлөвлөгөөг биелүүлсэн 0 10

5
ЭМД-ын тухай хуулийн 11-р

зүйл

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

үзүүлэгч байгууллага,

даатгуулагчдад хуульд заасан

хөнгөлөлт, үйлчилгээний зардлыг

үнэн зөв тооцож журмын дагуу

олгодог

0 5

6

НД-ын тухай хуулийн 24-р

зүйл, ЭМД-ын тухай хуулийн

25-р зүйл 25.3

Төлбөрийг цаг хугацаанд нь олгодог 0 5

1. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт

№4.9.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  ДААТГАЛЫН САНГИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ  ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, зүйл, 

заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Хуудас 1



7

НД-ын тухай хуулийн 24-р

зүйл, ТХШТХ-ийн 7-р зүйл

7.2, 13-р зїйл 13.1, Засгийн

газрын 311 дүгээр тогтоолын

хавсралт Аж ахуйн нэгж,

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, 

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

8
ЭМД-ын тухай хуулийн 16-р

зүйл 16.5, 16.1.11

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай

хууль тогтоомжийг тогтмол

сурталчилдаг, зөвлөмж, мэдээ,

мэдээллээр хангадаг

0 5

9
НД-ын тухай хуулийн 24-р

зүйл

Аж ахуйн нэгж байгууллага,

даатгуулагчдаас ирүүлсэн өргөдөл

гомдлыг хуулийн хугацаанд нь үнэн

зөв шийдвэрлэдэг

0 5

10

НД-ын тухай хуулийн 10, 11

дүгээр зүйл, ЭМД-ын тухай

хуулийн 22 дугаар зүйл

Ажил олгогч болон даатгуулагчаас

төлсөн шимтгэлийг мэдээллийн

баазад бүрэн, үнэн зөв бүртгэдэг

0 5

11
НД-ын тухай хуулийн 10, 11

дүгээр зүйл, 24, 25-р зүйл 

Шимтгэлийн өртэй аж ахуйн нэгж

байгууллагын өрийг барагдуулж,

даатгуулагчийг хохиролгүй болгодог

0 5

12
НД-ын тухай хуулийн 10, 11

дүгээр зүйл

Сангийн хөрөнгийг сан хооронд

шилжүүлэн, байршуулж,

зарцуулдаггүй

0 5

13

ИЭМД-ын тухай хуулийн 9-р

зүйл 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ЭМД-

ын тухай хуулийн 19.1.1,

19.1.2, 19.1.3, 19.1.4

Ажил олгогч, даатгуулагчаас төлсөн

болон төр хариуцах эрүүл мэндийн

даатгалын шимтгэлийг бүрэн

төвлөрүүлдэг

0 5

14

ИЭМД-ын тухай хуулийн 9-р

зүйл 9.1.4, ЭМД-ын тухай

хуулийн 19.1.6, 19.1.7 

Хүүгийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлдэг 0 5

15

ИЭМД-ын тухай хуулийн 9-р

зүйл 9.2, ЭМД-ын тухай

хуулийн 20.1

Сангийн хөрөнгийг зориулалтын

дагуу зарцуулдаг
0 5

16

ИЭМД-ын тухай хуулийн 9-р

зүйл 9.3, ЭМД-ын тухай

хуулийн 20.2

Эрсдэлийн сан байгуулсан 0 5

17

ИЭМД-ын тухай хуулийн 9-р

зүйл 9.3, 9.4, ЭМД-ын тухай

хуулийн 20.5

ЭМД-ын сангийн үлдэгдэл хөрөнгө

болон эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг

журмын дагуу зарцуулдаг

0 5

18

ЭМД-ын тухай хуулийн 16-р

зүйлийн 16.1.2, 16.1.7, 21-р

зүйл 21.5.1, 21.5.2

Сангийн орлого, зарлагын нэгдсэн

тайланг хугацаанд нь үнэн зөв

гаргаж тайлагнадаг

0 5

0 20 0 0
2. ЭМД-ын даатгалын сангаас олгох тусламж, үйлчилгээ, 

хөнгөлөлт

Хуудас 2



19

ЭМД-ын тухай хуулийн 14-р

зүйлийн 14.9.6, 16-р зүйлийн

16.1.3, 16.1.4, 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас

тусламж, үйлчилгээ авах нөхцөл,

шаардлагыг хангасан даатгуулагчийн

зардлыг олгодог

0 5

20
ИЭМД-ын хуулийг

хэрэгжүүлэх журам 2.16

Магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг,

эмийн сан, рашаан, сувилалуудад

тусламж, үйлчилгээний хөнгөлөлт

олгодог  

0 5

21

ЭМД-ын тухай хуулийн 14-р

зүйлийн 14.9.6, 16-р зүйлийн

16.1.4, 

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

үзүүлэгч байгууллагуудыг сонгон

шалгаруулалтаар сонгосон

0 5

22
ЭМД-ын тухай хуулийн 16-р

зүйлийн 16.1.3, 

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

үзүүлэгч байгууллагуудын гэрээний

биелэлтэнд тогтмол хяналт тавьдаг

0 5

0 190 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хуудас 3


