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_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No

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
Нийгмийн халамж
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар нийгмийн
халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

1
2
3
4
5
6

7

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Нийгмийн халамжийн сангийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалт
НХТХ-ийн 7-р зүйлийн Сангийн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд
7.1.2
хадгалуулсны хүүгийн орлого бүрэн орсон
НХТХ-ийн 7-р зүйлийн Хандив, тусламж, бусад орлогыг данс бүртгэлд
7.1.3-7.1.5
тусгаж хүлээн авсан
НХТХ-ийн 8 дугаар зүйл Тэтгэврийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн нийгмийн
8.1
халамжийн тэтгэвэрт зарцуулсан.
НХТХ-ийн 8 дугаар
Нийгмийн үйлчилгээний сангийн хөрөнгийг
зүйлийн 8.2
зориулалтын дагуу зарцуулсан
НХТХ-ийн 8 дугаар
Сангийн хөрөнгийг зориулалтын бус зүйлд
зүйлийн 8.3
зарцуулаагүй
НХТХ-ийн 10 дугаар
Сангийн орлого, зарлагын тайланг хуулийн
зүйлийн 10.1.1-10.1.3
хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж хүргүүлсэн
НХТХ-ийн 27 дугаар
Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс гарч буй шийдвэр
зүйлийн 27.7, НХХСайдын олон нийтэд нээлттэй, ил тод, АДЗ-ийн дүрэм бүрэн
2012 оны А/89-р тушаал хэрэгжсэн

II. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтоолт, олголт
НХТХ-ийн 12 дугаар зүйл Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтоох болзол,
8
12.1.1-12.1.5
шаардлагыг хангасан иргэнд тэтгэвэр тогтоосон
НХТХ-ийн 14.2
ЗГТэтгэвэр тогтоолгох өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь
ын 2012 оны 185-р
9
тогтоолын 1-р хавсралтын шийдвэрлэж, тэтгэврийг үнэн зөв тооцсон.
2.4
ЗГ-ын 2012 оны 185-р
Тэтгэврийн хувийн хэрэгт байх баримт, материал
10 тогтоолын 1-р хавсралтын
үнэн зөв бүрэн
6.1
ЗГ-ын 2012 оны 185-р
Тэтгэврийг үнэн зөв тооцсон./эхэлж олгох, зогсоох
11 тогтоолын 1-р хавсралтын
хугацаа /
3.1, 5.1.1-5.16
III. Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн тогтоолт, олголт
НХТХ-ийн 13 дүгээр зүйл Тэтгэмжийг нөхцөл, шаардлагыг хангасан иргэнд
12
13.2-13.7
тогтоож олгосон
ЗГ-ын 2012 оны 185-р
13 тогтоолын 1-р хавсралтын Тэтгэмжийн хувийн хэрэг, материал бүрэн үнэн зөв
6.2-6.4
ЗГ-ын 2012 оны 185-р
Тэтгэмжийг үнэн зөв тооцсон./эхэлж олгох, зогсоох
14 тогтоолын 1-р хавсралтын
хугацаа /
3.1, 5.1.1-5.16

15

НХТХ-ийн 14.2 ЗГ-ын 2012
тэтгэмжид хамрагдах иргэний өргөдлийг
оны 185-р тогтоолын 1-р
шийдвэрлэсэн байдал
хавсралтын 2.4
IY. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

НХТХ-ийн 18 дугаар зүйл
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн
16 18.1.1-18.1.9 , НХХСайдын
үйлчилгээг хууль, журамд заасны дагуу үзүүлсэн
2012 оны А/91-р тушаал
17

НХТХ-ийн 19 дүгээр зүйл Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг нөхцөл,
19.2.1-19.2.4,
шаардлагыг хангасан иргэнд үзүүлсэн

Хуудас B1

Шаардлага
хангаагүй

No

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Хяналт
шалгалт

0

35

0

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

40

0

20

0

5

0

5

0

10

0

40

0

20

0

5

0

10

0

5

0

50

0

20

0

20

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

0

0

0

0
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19
20
21
22

НХТХ-ийн 18.5-18.8

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төрөл тус бүрд
тавигдах шалгуур, журмыг хангаж ажилласан

V.Нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ
НХТХ-ийн 20 дугаар зүйл Боловсролыг дэмжих үйлчилгээнд иргэдийг журмын
20.2.1-20.2.6
дагуу оновчтой хамруулсан
НХТХ-ийн 21 дүгээр зүйл Эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээнд иргэдийг
21.1.1-21.1.2
журмын дагуу оновчтой хамруулсан
НХТХ-ийн 22 дугаар зүйл Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд
22.1.1-22.2.2,
иргэдийг оновчтой хамруулсан
НХХСайдын 2012 оны Хүнсний эрхийн бичиг олгох журмын хэрэгжилтийн
А/95-р тушаал
зөрчилгүй
ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B2

0

10

0

35

0

10

0

10

0

10

0

5

0

200

0

0

0

0

......
эрсдэлтэй

......
эрсдэлтэй

Оноо

Үнэлгээ

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад
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 хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

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

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

