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№4.3 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч этгээдийн нэр: 

Объектын нэр: 

Регистрийн дугаар: 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:…../…./…. 
 
Шаардлага хангасан 
асуултын тоо: 
 

 Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь: 

   

Шаардлага хангаагүй 
нийт оноо:  

 Эрсдэл үүсэх 
магадлалын хувь: 

 Эрсдэл үүсэх 
магадлал 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ 

№ 

Хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандартын нэр, 
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1 2 3 4 5 6 

I. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалт 0 360   

1.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг 
нийгмийн даатгалд бүрэн 
хамруулсан  

0 20     

2.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

 Нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн өр авлагагүй 
/бууруулсан/ ажилласан 

0 40     

3.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Аж ахуйн нэгж байгууллага болон 
тэдгээрт ажиллагсдыг нийгмийн 
даатгалд бүрэн хамруулсан  

0 40     

4.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Орлогын төлөвлөгөөг сан тус бүр 
дээр биелүүлсэн 

0 20     

5.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

ААНБ, даатгуулагчдад хуульд 
заасан хөнгөлөлтийг олгосон  

0 20     

6.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг цаг 
хугацаанд нь олгосон 

0 20     

7.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Дотоод хяналт шалгалт, 
үнэлгээний нэгжтэй 

0 20     

8.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Хууль тогтоомжийг тогтмол 
сурталчилдаг 

0 20     

9.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 24 дүгээр зүйл 

Шимтгэл төлөлт, тэтгэвэр, 
тэтгэмжтэй холбоотой өргөдөл 
гомдлыг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 

0 20     
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10.  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 10, 11 дүгээр зүйл 

Ажил олгогч болон 
даатгуулагчаас төлсөн нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг үнэн зөв 
бүртгэж, тайлагнасан 

0 40     

11.  Сангийн чөлөөт үлдэгдлийг 
банканд хадгалуулсны хүү, үнэт 
цаасны арилжаанаас олсон 
орлогыг үнэн зөв бүртгэж 
тайлагнасан 

0 20     

12.  Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөх хугацаа хэтрүүлсэнд 
оногдуулсан алдангийг үнэн зөв 
бүртгэж тайлагнасан 

0 20     

13.  Сангийн хөрөнгийг зориулалтын 
дагуу зарцуулсан 

0 20     

14.  Хуримтлалын сангийн хөрөнгийг 
зориулалтын дагуу зарцуулсан 

0 20     

15.  Сангийн хөрөнгийг сан хооронд 
шилжүүлэн, байршуулж, 
зарцуулаагүй 

0 20     

II. Тэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тогтоолт, 
олголт 

0 220   

16.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл 

Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тогтоох 
тэтгэврийг зөв тогтоож олгосон 

0 20     

17.  Өндөр насны бүрэн тэтгэврийг 
зөв тогтоож олголтын зөрчилгүй 
ажилласан 

0 20     

18.  Хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг зөв 
тогтоосон 

0 20     

19.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйл 

Тахир дутуугийн бүрэн тэтгэврийг 
зөв тогтоож олголтын зөрчилгүй 
ажилласан 

0 20     

20.  Хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг зөв 
тогтоосон 

0 20     

21.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 12 дугаар зүйл 

Тэжээгчээ алдсаны бүрэн 
тэтгэврийг зөв тогтоож олголтын 
зөрчилгүй ажилласан 

0 20     

22.  Хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг зөв 
тогтоосон 

0 20     

23.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 22 дугаар зүйл 

Тэтгэвэр тогтоох хөдөлмөрийн 
хөлсийг зөв тооцсон 

0 20     

24.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 24, 25 дугаар 
зүйл 

Тэтгэврийн хувь хэмжээг зөв 
тооцсон. 

0 20     

25.  Тэтгэврийн хувийн хэрэгт байх 
баримт, материал бүрэн  

0 20     

26.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 24, 25 дугаар 
зүйл 

Тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх, 
тэтгэврийг зогсоох, суутгах 
үйлдэл зөв хийгдсэн 

0 20     

III. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тогтоолт, 
олголт 

0 100   

27.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 17, 18, 19 
дүгээр зүйл 

Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг 
зөв тооцож олгосон 

0 20     

28.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 19-1, 19-2 
дугаар зүйл 

Даатгуулагчийн жирэмсний 
болон амаржсаны тэтгэмжийг зөв 
тооцож олгосон 

0 20     

29.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 

Даатгуулагчийн оршуулгын 
тэтгэмжийг зөв тооцож олгосон 

0 20     
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тухай хуулийн 20, 21-1 дүгээр 
зүйл  

30.  Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газрын даргын 2021 оны А/38 
дугаар тушаал "Эмнэлгийн 
хуудас олгох, хянах журам" 

Эмнэлгийн хуудасны бичилт 
бүрэн, засваргүй 

0 20     

31.  Тэтгэмж тооцох ажлын хоногийг 
зөв тооцсон, бүрдүүлэх бичиг 
баримт бүрэн 

0 20     

IY Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж, хөнгөлөлт 0 100   

32.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох Ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийн тухай хуулийн 2 
дугаар зүйл 

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зөв 
тооцож олгосон 

0 20     

33.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох Ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 
дүгээр зүйл 

Тэтгэмж тооцох ажлын хоногийг 
үнэн зөв тооцсон, бүрдүүлэх 
бичиг баримт бүрэн  

0 20     

34.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох Ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийн тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйл 

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг 
зогсоох, нөхөн төлүүлэх үйлдэл 
зөв хийсэн 

0 20     

35.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох Ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийн тухай хуулийн 11 
дүгээр зүйл 

Ажил олгогч болон даатгуулагчид 
ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэлийн хөнгөлөлтийг 
үзүүлсэн 

0 20     

36.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох Ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийн тухай хуулийн 12 
дугаар зүйл 

Болзол хангасан иргэнийг 
сангийн хөрөнгөөр мэргэшил 
дээшлүүлэх, давтан сургалтад 
хамруулсан 

0 20     

Y. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр 

0 320   

37.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 5, 
6, 7 дугаар зүйл 

Тахир дутуугийн бүрэн тэтгэврийг 
зөв тогтоож олгосон 

0 20     

38.  Тэтгэврийн хувь хэмжээг зөв 
тооцсон. 

0 20     

39.  Тэтгэврийн хувийн хэргийн 
бүрдүүлэлт бүрэн  

0 20     

40.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 10, 
11 дүгээр зүйл 

Тэжээгчээ алдсаны бүрэн 
тэтгэврийг зөв тогтоож олгосон 

0 20     

41.  Хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг зөв 
тогтоож олгосон 

0 20     

42.  Тэтгэврийн хувь хэмжээг үнэн зөв 
тооцсон 

0 20     

43.  Тэтгэврийн хувийн хэрэгт буй 
баримт, материал бүрэн гүйцэд 

0 20     

44.  Тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх, 
тэтгэврийг зогсоох, суутгах 
үйлдэл үнэн зөв хийгдсэн 

0 20     

45.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 13, 
14, 15 дугаар зүйл 

ХЧТА-ны тэтгэмж авах нөхцөлийг 
хангасан 

0 20     

46.  Тэтгэмжийг хуульд заасан хувь 
хэмжээгээр үнэн зөв тооцсон 

0 20     

47.  Эмнэлгийн хуудасны бичилт 
бүрэн, засваргүй 

0 20     

48.  Тэтгэмж бодох ажлын хоногийг 
үнэн зөв тооцсон, бичиг баримт 
бүрэн 

0 20     

49.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 16, 
17 дугаар зүйл 

Хиймэл эрхтэн, протез, 
ортопедийн хэрэгсэл авах 
болзол, нөхцөлийг хангасан 
даатгуулагчид хөнгөлөлтийг 
олгосон  

0 20     
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50.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 17 
дугаар зүйл 

Рашаан сувилалд эмчлүүлэх эрх 
үүссэн даатгуулагчийн ирэх, очих 
унааны зардлыг холбогдох 
тарифын дагуу олгосон. 

0 20     

51.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 17-
1 дүгээр зүйл 

Урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний зардлыг холбогдох 
байгууллагад үнэн зөв олгосон 

0 20     

52.  Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөрийн тухай хуулийн 19 
дүгээр зүйл 

Ажил олгогчид үзүүлсэн 
ҮОМШӨД-ийн хөнгөлөлтийг үнэн 
зөв тооцсон 

0 20     

НИЙТ ОНОО 0 1100   

 

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Нийгмийн хамгааллын хяналтын 
улсын ахлах байцаагч 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хүлээн зөвшөөрсөн: 

      

/ овог, нэр/ / овог, нэр/ / овог, нэр/ 

      

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

Тайлбар: 




