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№4.5 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН 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, 

зүйл, заалт 
Асуултууд 

Батлагдсан 
 оноо 

Авсан 
оноо 
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1 2 3 4 5 6 

1.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 7-р 
зүйлийн 7.1.2 заалт 

Сангийн хөрөнгийн чөлөөт 
үлдэгдлийг банканд хадгалуулсны 
хүүгийн орлого бүрэн орсон 

0 5     

2.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 7-р 
зүйлийн 7.1.3-7.1.5 
заалт 

Хандив, тусламж, бусад орлогыг 
данс бүртгэлд тусгаж хүлээн авсан 

0 5     

3.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйл 8.1 заалт 

Тэтгэврийн сангийн хөрөнгийг 
зөвхөн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэрт зарцуулсан 

0 5     

4.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.2 заалт 

Нийгмийн үйлчилгээний сангийн 
хөрөнгийг зориулалтын дагуу 
зарцуулсан 

0 5     

5.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.3 заалт 

Сангийн хөрөнгийг зориулалтын 
бус зүйлд зарцуулаагүй 

0 5     

6.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.1-10.1.3 

Сангийн орлого, зарлагын тайланг 
хуулийн хугацаанд нь үнэн зөв 
гаргаж хүргүүлсэн  

0 5     
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7.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 27 дугаар 
зүйлийн 27.7 заалт, 
нийгмийн халамжийн 
сайдын 2012 оны А/89-р 
тушаал 

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс 
гарч буй шийдвэр олон нийтэд 
нээлттэй, ил тод, АДЗ-ийн дүрэм 
бүрэн хэрэгжсэн  

0 5     

II. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтоолт, олголт 0 60   

8.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйл 12.1.1-12.1.5 заалт 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
тогтоох болзол, шаардлагыг 
хангасан иргэнд тэтгэвэр тогтоосон 
байдал 

0 20     

9.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 14.2 , 
засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 2.4 заалт,5-
р зүйл  

Тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтийг 
хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж, 
тэтгэврийг үнэн зөв тооцсон 
байдал 

0 15     

10.  Засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 3.1, 3.3 
заалтууд 

Иргэний тэтгэвэр авах хүсэлтийг 
шийдвэрлэхэд шаардагдах баримт 
бичгийн бүрдүүлэлт 

0 5     

11.  Засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 4.1, 4.3 
заалтууд, 6.1 хэсэг.  

Тэтгэврийг эхэлж олгох, зогсоох 
хугацаанд хяналт тавьсан 

0 20     

III. Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн тогтоолт, олголт 0 70   

12.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 13 дүгээр 
зүйл 13.2-13.7 заалтууд 

Тэтгэмжийг нөхцөл, шаардлагыг 
хангасан иргэнд тогтоож олгосон 

0 20     

13.  Засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 3.1, 3.2 
заалтууд 

Иргэний нийгмийн халамжийн 
асаргааны тэтгэмж авах хүсэлтийг 
холбогдох баримт бичгийг 
үндэслэн шийдвэрлэсэн 

0 5     

14.  Засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 5-р зүйл 

Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг 
үнэн зөв, тооцож олгосон  

0 15     

15.  Засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 4.2, 6.2 
заалтууд 

Тэтгэмжийг эхэлж олгох, зогсоох 
хугацаанд хяналт тавьсан  

0 20     

16.  Засгийн газар-ын 2021 
оны 362-р тогтоолын 
хавсралтын 8.2, 8.3 
заалтууд 

Асаргааны тэтгэмж авч байгаа 
иргэнд асаргаа, сувилгааны болон 
асрамжлах үйлчилгээний ур 
чадвар эзэмшүүлэх сургалтын 
зохион байгуулалт, зардлын 
санхүүжилт 

0 5     

17.   Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 13.2.1-
13.2.4, засгийн газар-ын 
2021 оны 362-р 
тогтоолын хавсралтын 
2.5 заалт  

Асрамжилж байгаа болон 
асруулагч иргэнтэй гурвалсан 
гэрээг байгуулсан 

0 5     

IY. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 0 50   

18.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 18 дугаар 
зүйл 18.1.1-18.1.9 
заалтууд, нийгмийн 
халамжийн сайдын 2012 
оны а/91-р тушаал  

Олон нийтийн оролцоонд 
түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг 
хууль, журамд заасны дагуу 
үзүүлсэн 

0 20     
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19.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 19 дүгээр 
зүйл 19.2.1-19.2.4 
заалтууд 

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг 
нөхцөл, шаардлагыг хангасан 
иргэнд үзүүлсэн 

0 20     

20.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 18.5-18.8 
заалтууд 

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

0 10     

V.Нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ 0 35   

21.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 20 дугаар 
зүйл 20.2.1-20.2.6 
заалтууд 

Боловсролыг дэмжих үйлчилгээнд 
иргэдийг журмын дагуу оновчтой 
хамруулсан  

0 10     

22.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 21 дүгээр 
зүйл 21.1.1-21.1.2 
заалтууд 

Эрүүл мэндийг дэмжих 
үйлчилгээнд иргэдийг журмын 
дагуу оновчтой хамруулсан  

0 10     

23.  Нийгмийн халамжийн 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл 22.1.1-22.2.2 
заалтууд 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 
үйлчилгээнд иргэдийг оновчтой 
хамруулсан  

0 10     

24.  Нухтайдаа 2021 оны 
А/103-р тушаал 

Хүнсний эрхийн бичиг олгох 
журмын хэрэгжилтийн зөрчилгүй  

0 5     

НИЙТ ОНОО 0 250     

 

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: 

 




