№4.2
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Утас:
Факс: ______________;

АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

E-mail: info@inspection.gov.mn;
Web: http://www.inspection.gov.mn;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: ....... он ... -р сар ..... өдөр .... цаг ... мин;
Дууссан:....... он .....р . сар ...... өдөр ..... цаг ........ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл
Удирдамж
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт
Дугаар
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
ААН
Иргэн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хөдөлмөрийн гэрээ хийсэн
ажилтны тоо

Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр
ажиллаж буй ажилтны тоо

Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр
ажиллаж буй ажилтны тоо
__________________________
__________________________
Ажилтны талаарх мэдээлэл
Нийт ажилтны тоо ...

Хүүхэд асрах чөлөөтэй
байгаа ажилтан

Тэтгэвэр авч буй ажилтан

Байгууллагын захиалгаар сурч
буй ажилтан

Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан Гадаадын иргэн
0
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар нийгмийн
хамгаалал, хөдөлмөрийн харилцааны
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултууд

Нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр
Нийт ажилтнуудыг нийгмийн даатгалд бүрэн
1 НДТ хуулийн 4.2
0
хамруулсан
Ажил гүйцэтгэх болон хөлсөөр ажиллах
НДТ хуулийн 4 дүгээр
2
0
гэрээгээр ажиллаж буй ажилтнуудыг нийгмийн
зүйлийн 2.1 дахь заалт
даатгалд бүрэн хамруулсан
НДТ хуулийн 4 дүгээр
3
зүйлийн 6 дахь заалт

Ажил олгогчтой Хөдөлмөрийн гэрээгээр болон
Иргэний хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасны
дагуу ажиллаж байгаа тэтгэвэр авагчдыг
нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулсан.

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

30
30

0

30

0

30

0

30

0

10

0

20

0

30

0

20

0

20

0

20

0

20

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн
НДТ хуулийн 32 дугаар 64.1 дэх хэсэгт /ажил албан тушаал нь хэвээр
13
зүйлийн 1.1
хадгалагдаж
байгаа/
заасан
тэтгэмж,
олговроос НДШ бүрэн тооцож төлсөн

0

20

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд
НДТ хуулийн 32 дугаар
/хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ажилдаа ирээгүй/
зүйлийн 1.1
заасан олговроос НДШ бүрэн тооцож төлсөн

0

20

0

20

0

20

7 сараас доошгүй хугацаагаар улирлын
НДТ хуулийн 16 дугаар шинжтэй ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн
4
зүйлийн 8 дахь заалт
нэгжийн ажилтнуудын ажиллаагүй хугацааны
НДШ-ийг ажил олгогчоос бїрэн төлсөн
НДТ хуулийн 17 дугаар
5
Шимтгэлийг тогтоосон хугацаанд бүрэн төлдөг
зүйлийн 1.1 дэх заалт
НДТ хуулийн 17 дугаар Шимтгэлийн тайланг тогтоосон хугацаанд
6 зүйлийн 17.1.2 дахь
гаргаж нийгмийн даатгалын байгууллагад
заалт
хүргүүлж, баталгаажуулдаг
Нийгмийн даатгалын холбогдолтой анхан
НДТ хуулийн 17 дугаар
шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг
7 зүйлийн 17.1.3 дахь
тогтоосон журмын дагуу хөтөлж тайлан
заалт
тэнцэлийг үнэн зөв гаргадаг
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар
НДТ хуулийн 32 дугаар
8
зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан цалин хөлснөөс
зүйлийн 1.1
НДШ бүрэн тооцож төлсөн
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд
НДТ хуулийн 32 дугаар
9
/ээлжийн амралт/ заасан олговроос НДШ
зүйлийн 1.1
бүрэн тооцсж төлсөн
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд
НДТ хуулийн 32 дугаар
10
/сул зогсолт/ заасан олговроос НДШ бүрэн
зүйлийн 1.1
тооцож төлсөн
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлд
НДТ хуулийн 32 дугаар
11
/өөр ажилд түр шилжүүлэх/ заасан цалин
зүйлийн 1.1
хөлснөөс НДШ бүрэн тооцож төлсөн
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 59 дүгээр /ажил
НДТ хуулийн 32 дугаар
12
хүлээлцэх/ зүйлийн 59.1-д заасан олговроос
зүйлийн 1.1
НДШ бүрэн тооцож төлсөн

14

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд
НДТ хуулийн 32 дугаар
/буруу халсан, шилжүүлсэн үеийн/ заасан
зүйлийн 1.1
олговроос НДШ бүрэн тооцож төлсөн
Ажил гүйцэтгэх болон хөлсөөр ажиллах
НДТ хуулийн 32 дугаар гэрээгээр ажилласан ажилтнуудад олгосон
16
зүйлийн 1.2
ХХТАО-оос нийгмийн даатгалын шимтгэл
бүрэн тооцож төлсөн
15

Хуудас B2

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ажилтанд олгож
НДТ хуулийн 32 дугаар байгаа хоол, унааны зардал, орон сууц, түлээ,
17
зүйлийн 1.4
нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, түүнтэй адилтгах
бусад орлогоос НДШ бүрэн тооцож төлсөн
18

НДСОТТ-ийн тухай
хуулийн 3-р зүйл

НДСОТТ-ийн тухай
19 хуулийн 17, 18, 19-р
зүйлүүд
НДСОТТ-ийн тухай
20 хуулийн 19 дүгээр
зүйлийн 19.1
21

НДСОТТ-ийн тухай
хуулийн 19¹ дүгээр зүйл

22

НДСОТТ-ийн тухай
хуулийн 19² дугаар зүйл

23 ХТХ-ийн 18 дугаар зүйл

24 ХТХ-ийн 19 дүгээр зүйл
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0

20

0

20

0
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0

10

0
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0

20

0

20

0

20

0

20

0

30

0

10

0

10

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрлөх
эрхийг хангасан

0

10

Дотоод хяналт шалгалтын алба, ажилтантай

0

5

0

5

0

5

0

20

Ажил
олгогчийн
захиалгаар
ажлаас
чөлөөлөгдөж суралцаж байгаа ажилтны
суралцах хугацаанд ногдох шимтгэлийг төлдөг

0

5

Ажил олгогч нь хүүхдээ асрах чөлөөтэй эхийн
чөлөөтэй байх хугацааны шимтгэлийг төлдөг

0

10

Хууль бусаар ажлаас халагдсан ажилтны уг
хугацаанд ногдох шимтгэлийг байгууллага нь
нэг удаа нийгмийн даатгалын санд төлдөг

0

5

Ажилтнуудын нийт ажилласан хугацааг зөв
тооцсон
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг
зөв тооцож хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны
тэтгэмжийг хуулийн хугацаанд нь бодож
олгодог
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг
нийгмийн даатгалын байгууллагаас хуулийн
хугацаанд нэхэмжилдэг
Ажилтны жирэмсний болон амаржсаны
тэтгэмжийг хуулийн хугацаанд нь зөв бодож
олгодог
Ажилтны жирэмсний болон амаржсаны
тэтгэмжийг НД-ын байгууллагаас хуулийн
хугацаанд нь нэхэмжилдэг
Хамтын
гэрээнд
ажилтны
нийгмийн
хамгааллыг хангах тухай заалт тусган
хэрэгжүүлсэн
Салбарын хамтын хэлэлцээрт тусгасан
ажилтны нийгмийн хамгааллын талаарх
заалтуудыг хэрэгжүүлсэн
Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн
даатгалын
дэвтэр
нээсэн,
бичилт,
баталгаажуулалтыг бүрэн хийсэн
Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажилтнуудын
нийгмийн хамгааллыг сайжруулах талаар
тусгасан
Салбарын
хөдөлмөрийн
хөлсний
доод
хэмжээнээс дээгүүр ХХТАО-оос нийгмийн
даатгалын шимтгэл төлдөг

ХТХ хуулийн 46 дугаар
25 зүйлийн 46.2 дахь
заалт
ХТХ-ийн 130 дугаар
26 зүйлийн 130.1 дэх
заалт
ХХДХ тухай хуулийн 5
27 дугаар зүйлийн 5.3 дах
заалт
АННХТ хуулийн 8
28 дугаар зүйлийн 8.5 дахь Ахмадын сан байгуулдаг
заалт
АННХТ хуулийн 8
29 дугаар зүйлийн 8.4 дэх Ахмадуудад дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг
заалт
ХБХЭ-ийн тухай хуулийн

30 17 дугаар зүйлийн 17.4
дэх заалт

ТХШТХ-ийн 13 дугаар
зүйлийн 13.1 дэх заалт
ТХШТХ-ийн 7 дугаар
32
зүйлийн 7.2, ЗГ-ын 2011
оны 311-р тогтоол Аж
33 ахуйн нэгж
байгууллагын үйл
31

34

Засгийн газрын 2008
оны 142-р тогтоол

Засгийн газрын1994
оны 212-р тогтоолын 2
35
дугаар хавсралтын 2ийн "а"
Засгийн газрын1994
оны 212-р тогтоолын 2
36
дугаар хавсралтын 2ийн "в"
Засгийн газрын1994
оны 212-р тогтоолын 2
37
дугаар хавсралтын 2ийн "г"

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлдэг
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах
өвчний даатгалын шимтгэлийг тогтоолын
дагуу төлдөг

Хуудас B3

Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтны
НХХ-ийн сайдын 2004 ажил мэргэжлийн нэрийг НХХ-ийн сайдын
38 оны 77 дугаар
2004 оны 77 тушаалаар баталсан жагсаалттай
тушаалын 3 дахь хэсэг нийцүүлэн нийгмийн даатгалын дэвтэрт үнэн
зөв бичсэн
Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтнуудын нийгмийн
УНДЕГ-ын даргын 1995
39 оны 77 дугаар тушаалын 1- болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийн
р хавсралтын 2-ын 16
бичилтийг бүрэн хийж ажилтнуудад өгдөг
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B4

0

20

0

10

0

695

0
0
.......
.......
эрсдэлтэй эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн
дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий
албан тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий
албан тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________
/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

