
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.1.

Улсын төсвөөс хуваарилсан

хөрөнгийг бүрэн авч данс бүртгэлд

тусгасан.

0 5

2
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.2.

Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан

хөрөнгийг бүрэн авч данс бүртгэлд

тусгасан.

0 5

3
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.3.

Сангийн хөрөнгийн чөлөөт

үлдэгдлийг банкинд хадгалуулсны

хүүгийн орлого бүрэн орсон

0 5

4
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.4.

Гадаадын иргэдийг гэрээгээр

ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх

ажлын байрны төлбөрийг бүрэн

төвлөрүүлж, данс бүртгэлд бүрэн

тусгасан

0 10

5
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.5.

Гадаад улс, олон улсын

байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг

дэмжих зорилгоор олгосон зээлийг

данс бүртгэлд тусгасан.

0 5

6
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.6.

Хандив, тусламж, бусад орлогыг

данс бүртгэлд тусгаж хүлээн авсан
0 5

I. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн орлого бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт

Авсан 

оноо

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

№4.7.ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ 

САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Хуудас 1



7
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.7.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой

хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж,

байгууллагаас төлөх төлбөрийг

бүрэн төвлөрүүлж данс бүртгэлд

бүрэн тусгасан.

0 10

8
ХЭДТХ-ийн 22-р зүйлийн

22.1.8.

Бусад эх үүсвэрээс орж ирсэн

хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн

тусгасан

0 5

9
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.1.

ХЭД сангийн хөрөнгийг ажил,

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох,

зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах

үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

10
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.2.

Сангийн хөрөнгийг ажилд зуучлах

үйл ажиллагаанд зарцуулсан.
0 10

11
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.3.

Сангийн хөрөнгийг хөдөлмөрт

бэлтгэх үйл ажиллагаанд

зарцуулсан.

0 10

12
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.4.

Сангийн хөрөнгийг хөдөлмөр

эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах

үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

13
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.5.

Сангийн хөрөнгийг ажил олгогчийг

дэмжих үйл ажиллагаанд

зарцуулсан.

0 10

14
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.6.

Сангийн хөрөнгийг нийтийг хамарсан

ажил зохион байгуулах үйл

ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

15
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.7.

Сангийн хөрөнгийг малчин, хувиараа

хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих

үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

16
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.7.

Сангийн хөрөнгийг нөхөрлөл, хоршоо

байгуулах иргэнийг дэмжих үйл

ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

17
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.8.

Сангийн хөрөнгийг ажил олоход

хүндрэлтэй иргэний хөдөлмөр

эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд

зарцуулсан.

0 10

18
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.9.

Сангийн хөрөнгийг хөдөлмөр

эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн

нэгдсэн сан, хөдөлмөр эрхлэлтийн

бүртгэл, мэдээллийн сүлжээг

бүрдүүлэх, ажиллуулах, шинэчлэх

үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

Хуудас 2



19
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.10.

Сангийн хөрөнгийг хөдөлмөр

эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлэх ажилтнуудын чадавхийг

бэхжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн

үндэсний болон салбар зөвлөлийн

үйл ажиллагааг дэмжих,

хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим,

үндсэн эрхийн хэрэгжилтийг хянах,

хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа,

сурталчилгаа явуулах, гарын авлага,

хэвлэмэл материал бэлтгэж

хэвлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг

дэмжих үйл ажиллагааны үр дүнд

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэх

үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

0 10

20
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.1.11.

Сангийн хөрөнгийг хууль тогтоомжид

заасан, түүнчлэн Засгийн газрын

болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн

үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийн

дагуу бусад хөтөлбөр, төслийг

санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд

зарцуулсан.

0 10

21
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.2.

Ажилгүйдлийн даатгалын

шимтгэлийн орлогоос төвлөрүүлсэн

хөрөнгийг Нийгмийн даатгалын

сангаас олгох ажилгүйдлийн

тэтгэмжийн тухай хуульд заасны

дагуу зарцуулсан

0 10

22
ХЭДТХ-ийн 23-р зүйлийн

23.3.

Сангийн хөрөнгийг хөдөлмөр

эрхлэлтийг дэмжих үйл

ажиллагаанаас өөр зориулалтаар

захиран зарцуулаагүй

0 10

23
ХЭДТХ-ийн 25-р зүйлийн

25.1.1.

Сангийн орлого, зарлагын тайланг

хуулийн хугацаанд нь үнэн зөв

гаргаж хүргүүлсэн 

0 5

0 50 0 0

24
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.1.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл

байгуулж дүрэм баталж мөрдүүлсэн
0 5

25
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.2.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар

баримтлах бодлого, стратеги,

хөтөлбөрийн талаар санал,

боловсруулж хэлэлцсэн

0 5

26
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.3.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл

ажиллагааны талаар Хөдөлмөр

эрхлэлтийн байгууллагын тайлан,

мэдээллийг хэлэлцэж санал, дүгнэлт

гаргаж холбогдох арга хэмжээг авсан

0 5

II. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний болон аймаг, нийслэл, 

дүүргийн зөвлөл

Хуудас 3



27
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.3.

Хөндлөнгийн байгууллагуудаас

хийсэн хяналт, шинжилгээ,

үнэлгээний тайланг хэлэлцэж санал,

дүгнэлт гаргаж холбогдох арга

хэмжээг авсан

0 5

28
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.4.

Сангийн хөрөнгийг хуваарилах,

орлого зарлагын байдалд хяналт

тавьж ажилласан

0 5

29
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.5.

Сангийн санхүүгийн тайланг

хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргасан.
0 5

30
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.6.

Хууль тогтоомжийг боловсронгуй

болгох талаар зөвлөмж гаргаж

холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн  

0 5

31
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.7.

Гадаадын иргэдийн ажлын байрны

төлбөрийн хэмжээг тогтоосон
0 5

32
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.8.7.

Тухайн жилд авах гадаадын

мэргэжилтэй ажилчдын хэрэгцээг

тодорхойлж, зөвлөмж гаргаж

холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн

0 5

33
ХЭДТХ-ийн 28-р зүйлийн

28.9.

Урамшууллыг батлагдсан

хэмжээгээр олгодог.
0 5

0 64 0 0

34
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.8.1.

Улсын хэмжээнд хөдөлмөр

эрхлэлтийн үйл ажиллагааг зохион

байгуулж хяналт тавьж ажилладаг

0 3

35
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.8.3.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл,

мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж,

тухай бүр нь шинэчлэн ажиллуулдаг

0 3

36
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.8.4.

Сангийн төсвийн төслийг хуулийн

хугацаанд боловсруулж батлуулсан
0 3

37
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.8.4.

Сангийн хөрөнгийг хуваарийн дагуу

зарцуулж, хяналттай ажилладаг
0 5

38
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.9.1.

Орон нутгийн төсвөөс авах хөрөнгийг

жил бүрийн төсөвт тусгуулж хэвшсэн
0 5

39
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.9.6.

Холбогдох хууль тогтоомжийг

байгууллага иргэнд тогтмол

сурталчилдаг  

0 5

40
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.9.6.

Ажилгүй болон ажил олоход

хүндрэлтэй иргэдийн нэгдсэн

бүртгэл, судалгаатай

0 5

41
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.10.1.

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт,

нийлүүлэлтийн судалгаа, хэтийн

төлөвийг гаргасан 

0 5

III. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага

Хуудас 4



42
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.10.2.

Иргэн, ажил олгогчийг хөдөлмөрийн

зах зээлийн талаар мэдээлэл авах

боломжоор хангасан. 

0 5

43
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.10.3.

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний

талаарх мэдээллийн нэгдсэн сан

бүрдүүлж олон нийтэд ил тод

мэдээлсэн

0 5

44
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.13.1.

Ажилгүй иргэд, ажил олгогчдын

нэгдсэн бүртгэл хөтөлж бүртгэл

мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан

0 5

45
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.13.2.

Ажиллах хүчний болон ажлын

байрны холбогдолтой мэдээг ажил

олгогчоос гаргуулан авч холбогдох

байгууллагад хүргүүлдэг

0 5

46
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.13.3.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга

хэмжээнд хамрагдах иргэний

хэрэгцээг тодорхойлсон

0 5

47
ХЭДТХ-ийн 29-р зүйлийн

29.13.4.

Хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх

мэдээллээр иргэн, ажил олгогчийг

хангадаг.

0 5

0 25 0 0

48
ХЭДТХ-ийн 30-р зүйлийн

30.2.1.

Орон нутгийн төсвөөс хуваарилах

хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусган

баталсан

0 5

49
ХЭДТХ-ийн 30-р зүйлийн

30.2.2.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга

хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт

тавьж, хэрэгжилтийг сайжруулах арга

хэмжээ авсан

0 5

50
ХЭДТХ-ийн 30-р зүйлийн

30.2.2.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт

тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийг

үнэлж дүгнэн холбогдох арга хэмжээ

авсан

0 5

51
ХЭДТХ-ийн 30-р зүйлийн

30.3.1.

Орон нутгийн төсвөөс хуваарилах

хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт

тусгуулах талаар санал

боловсруулсан

0 5

52
ХЭДТХ-ийн 30-р зүйлийн

30.2.2.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээг

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион

байгуулсан

0 5

0 334 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

IY. Төрийн захиргааны төв байгууллага, Хурлын болон Засаг 

даргын бүрэн эрх

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан тушаалтан

Хуудас 5



/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

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

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 6


