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______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн

хугацаа

Ажилтны талаарх мэдээлэл

Гадаадын иргэн                

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

_____________________________________________________

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр 

ажиллаж буй ажилтны тоо

Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр 

ажиллаж буй ажилтны тоо

Хөдөлмөрийн гэрээ хийсэн 

ажилтны тоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан

Өмнөх шалгалтаар нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн харилцааны 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

зөрчлүүд

Нийт ажилтны тоо

Хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа 

ажилтан

Байгууллагын захиалгаар 

сурч буй ажилтан

Өндөр насны тэтгэвэр 

тогтоолгоод ажиллаж байгаа 

ажилтны тоо

__________________________

__________________________

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

1 ХТХ-ийн 24.1 Хөдөлмөрийн гэрээг ажилтан бүртэй бүрэн байгуулсан 0 10

2 ХТХ-ийн 23.1
Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг

хугацаагүй байгуулсан 
0 10

3 ХТХ-ийн 48.3.2
Ажилтнаар ажлын байрны тодорхойлолтод заасан

үүргийг гүйцэтгүүлдэг
0 5

4 ХТХ-ийн 48.3.2 Ажил албан тушаалын жагсаалт баталж мөрдүүлсэн 0 3

5
Үндсэн цалингийн сүлжээ, жишиг тогтоосон, хугацаанд

нь олгодог 
0 10

6 Нэмэгдэлийг хуулинд заасны дагуу олгодог 0 3

7 Нэмэгдэл хөлсийг хуулинд заасны дагуу олгодог 0 10

8
Ээлжийн амралтын олговор болон бусад олговрыг

хуулийн дагуу олгодог 
0 10

9 ХТХ-ийн 42.1 Ажилтанд ажлаас халагдсаны тэтгэмж олгодог 0 10

10 ХТХ-ийн 125.1, 126.2 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс байгуулсан 0 3

11
Хөдөлмөрийн дотоод журмаар зохицуулах харилцааг

бүрэн тусгаж батлан мөрдүүлсэн 
0 3

12
Ажилд авсан, ажлаас чөлөөлсөн тушаал шийдвэрийг

хууль эрх зүйн дагуу үндэслэлтэй гаргадаг 
0 10

13
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаал, шийдвэрийг

хууль зүйн дагуу үндэслэлтэй гаргасан
0 5

14 ХТХ-ийн 111- р зүйл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллуулаагүй орон тоо

тутамд төлөх төлбөрийг төлсөн
0 10

15
ХТХ-ийн 113-114-р 

зүйл

Гадаадын иргэнийг квотод заасан хэмжээгээр

зөвшөөрлийн дагуу ажиллуулсан, ажлын байрны

төлбөр төлсөн

0 5

16
ХТХ-ийн 100-108-р 

зүйл

Эмэгтэй хүний хөдөлмөрлөж ажиллах нөхцөлийг

бүрдүүлсэн 
0 3

17
ХТХ-ийн 109-112-р 

зүйл

Насанд хүрээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад

настны ажиллах нөхцөл, шаардлагыг хангасан 
0 3

18
ХХДХТХ-ийн 7.1-р 

зүйл

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон түүнээс

дээш цалин олгодог
0 5

19

ААНБ-ын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт галналтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам, 

Засгийн газрын 311 

тогтоол 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтэд хяналт

тавьдаг 
0 3

0 0

....... 

эрсдэлтэй

....... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Хөдөлмөрийн харилцааны хяналтын чиглэлээр

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

ХТХ-ийн 48.3.4

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ
0 121

ХТХ-ийн 130.1

Хуудас B2



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

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

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад                                  

авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________


