
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистр №:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
НДТ хуулийн 4.2 дахь

заалт

Нийт ажилтнуудыг нийгмийн

даатгалд бүрэн хамруулсан
0 30

2
НДТ хуулийн 4 дүгээр

зүйлийн 6 дахь заалт

Ажил олгогчтой Хөдөлмөрийн

гэрээгээр болон Иргэний хуулийн

343, 359 дүгээр зүйлд заасны дагуу

ажиллаж байгаа тэтгэвэр авагчдыг

нийгмийн даатгалд бүрэн

хамруулж, НДШ-ийг хуульд заасны

дагуу үнэн зөв тооцсон

0 30

3
НДТ хуулийн 4 дүгээр

зүйлийн 6 дахь заалт

Үндсэн ажлаас гадуур байгуулсан

хөдөлмөрийн гэрээ болон Иргэний

хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд

заасан гэрээний дагуу давхар ажил

эрхэлдэг даатгуулагчдыг нийгмийн

даатгалд бүрэн хамруулж, НДШ-ийг

хуульд заасны дагуу үнэн зөв

тооцсон

0 30

Авсан 

оноо

№4.2.АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                          

магадлал

 Нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



4
НДТ хуулийн 16 дугаар

зүйлийн 8 дахь заалт

7 сараас доошгүй хугацаагаар

улирлын шинжтэй ажил, үйлчилгээ

эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн

ажилтнуудын ажиллаагүй

хугацааны НДШ-ийг ажил олгогчоос 

бүрэн төлсөн

0 30

5
НДТ хуулийн 17 дугаар

зүйлийн 1.1 дэх заалт

Шимтгэлийг тогтоосон хугацаанд

бүрэн төлдөг
0 30

6
НДТ хуулийн 17 дугаар

зүйлийн 17.1.2 дахь заалт

Шимтгэлийн тайланг тогтоосон

хугацаанд гаргаж нийгмийн

даатгалын байгууллагад хүргүүлж,

баталгаажуулдаг

0 30

7
НДТ хуулийн 17 дугаар

зүйлийн 17.1.3 дахь заалт

Нийгмийн даатгалын холбогдолтой

анхан шатны болон нягтлан бодох

бүртгэлийг тогтоосон журмын дагуу

хөтөлж тайлан тэнцлийг үнэн зөв

гаргадаг

0 30

8
НДТ хуулийн 32 дугаар

зүйлийн 1.1

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47

дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан

цалин хөлснөөс НДШ бүрэн тооцож

төлсөн

0 30

9
НДТ хуулийн 32 дугаар

зүйлийн 1.1

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55

дугаар зүйлд /ээлжийн амралт/

заасан олговроос НДШ бүрэн

тооцож төлсөн

0 20

10
НДТ хуулийн 32 дугаар

зүйлийн 1.1

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56

дугаар зүйлд /сул зогсолт/ заасан

олговроос НДШ бүрэн тооцож

төлсөн

0 20

11
НДТ хуулийн 32 дугаар

зүйлийн 1.1

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64

дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсэгт

/ажил албан тушаал нь хэвээр

хадгалагдаж байгаа/ заасан

тэтгэмж, олговроос НДШ бүрэн

тооцож төлсөн

0 20

12
НДТ хуулийн 32 дугаар

зүйлийн 1.1

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 69

дүгээр зүйлд /буруу халсан,

шилжүүлсэн үеийн/ заасан

олговроос НДШ бүрэн тооцож

төлсөн

0 20

13
НДТ хуулийн 32 дугаар

зүйлийн 1.4

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас

ажилтанд олгож байгаа хоол,

унааны зардал, орон сууц, түлээ,

нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, түүнтэй

адилтгах бусад орлогоос НДШ

бүрэн тооцож төлсөн

0 30

14
НДСОТТ-ийн тухай

хуулийн 3-р зүйл 

Ажилтнуудын нийт ажилласан

хугацааг зөв тооцсон
0 20

15

НДСОТТ-ийн тухай

хуулийн 17, 18, 19-р

зүйлүүд 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл

төлсөн хугацааг зөв тооцож

хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны

тэтгэмжийг хуулийн хугацаанд нь

бодож олгодог

0 20

Хуудас 2



16

НДСОТТ-ийн тухай

хуулийн 19 дүгээр зүйлийн

19.1

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны

тэтгэмжийг нийгмийн даатгалын

байгууллагаас хуулийн хугацаанд

нэхэмжилж, даатгуулагчид хуулийн

хугацаанд олгодог 

0 10

17
НДСОТТ-ийн тухай

хуулийн 19² дугаар зүйл

Ажилтны жирэмсний болон

амаржсаны тэтгэмжийг хуулийн

хугацаанд нь зөв бодож нийгмийн

даатгалын байгууллагаас

нэхэмжилж, даатгуулагчид хуулийн

хугацаанд олгодог

0 10

18 ХТХ-ийн 18 дугаар зүйл

Хамтын гэрээнд ажилтны нийгмийн

хамгааллыг хангах тухай заалт

тусган хэрэгжүүлсэн

0 20

19 ХТХ-ийн 19 дүгээр зүйл 

Салбарын хамтын хэлэлцээрт

тусгасан ажилтны нийгмийн

хамгааллын талаарх заалтуудыг

хэрэгжүүлсэн

0 20

20
ХТХ хуулийн 46 дугаар

зүйлийн 46.2 дахь заалт

Нийгмийн даатгалын болон эрүүл

мэндийн даатгалын дэвтэр нээсэн,

бичилт, баталгаажуулалтыг бүрэн

хийсэн

0 30

21
ХТХ-ийн 130 дугаар

зүйлийн 130.1 дэх заалт

Хөдөлмөрийн дотоод журамд

ажилтнуудын нийгмийн хамгааллыг

сайжруулах талаар тусгасан

0 20

22

ХХДХ тухай хуулийн 5

дугаар зүйлийн 5.3 дах

заалт 

Салбарын хөдөлмөрийн хөлсний

доод хэмжээнээс дээгүүр ХХТАО-

оос нийгмийн даатгалын шимтгэл

төлдөг

0 30

23
АНТ хуулийн 14 дүгээр

зүйлийн 14.7 дахь заалт
Ахмадын сан байгуулсан 0 10

24
АНТ хуулийн 14 дүгээр

зүйлийн 14.6 дахь заалт

Ахмадуудад дэмжлэг туслалцаа

үзүүлдэг
0 10

25

ХБХЭ-ийн тухай хуулийн

17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх

заалт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний

хөдөлмөрлөх эрхийг хангасан 
0 20

26
ТХШТХ-ийн 13 дугаар

зүйлийн 13.1 дэх заалт

Дотоод хяналт шалгалтын алба,

ажилтантай
0 20

27

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг 

0 20

28

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 20

29
Засгийн газрын 2008 оны

142-р тогтоол

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс

шалтгаалах өвчний даатгалын

шимтгэлийг тогтоолын дагуу төлдөг

0 20

ТХШТХ-ийн 7 дугаар

зүйлийн 7.2, ЗГ-ын 2011

оны 311-р тогтоол Аж

ахуйн нэгж байгууллагын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам, 

Хуудас 3



30

Засгийн газрын1994 оны

212-р тогтоолын 2 дугаар

хавсралтын 2-ийн "а"

Ажил олгогчийн захиалгаар ажлаас

чөлөөлөгдөн суралцаж байгаа

ажилтны суралцах хугацаанд

ногдох шимтгэлийг төлдөг

0 10

31

Засгийн газрын1994 оны

212-р тогтоолын 2 дугаар

хавсралтын 2-ийн "в"

Ажил олгогч нь хүүхдээ асрах

чөлөөтэй эхийн чөлөөтэй байх

хугацааны шимтгэлийг төлдөг

0 20

32

НХХ-ийн сайдын 2004 оны

77 дугаар тушаалын 3 дахь

хэсэг

Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж

байгаа ажилтны ажил мэргэжлийн

нэрийг НХХ-ийн сайдын 2004 оны

77 тушаалаар баталсан

жагсаалттай нийцүүлэн нийгмийн

даатгалын дэвтэрт үнэн зөв бичсэн

0 20

33

УНДЕГ-ын даргын 1995

оны 77 дугаар тушаалын 1-

р хавсралтын 2-ын 16

Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтнуудын

нийгмийн болон эрүүл мэндийн

даатгалын дэвтрийн бичилтийг

бүрэн хийж ажилтнуудад өгдөг

0 10

0 710 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

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

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/

Хуудас 4


