АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН
ХОРООНЫ 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
2015.03.25
Иргэний хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбоотой өргөн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
санал оруулах, хөдөлмөрлөх явцад ажлын орчин нөхцлийг дээшлүүлэх, нийгмийн
асуудлаа (цалин хөлс нэмэгдүүлэх, тэтгэмж дэмжлэг үзүүлэх бусад) шийдвэрлэхэд нь
ажил олгогч болон холбогдох газруудад уламжлах, шийдвэрлүүлэхэд гол зорилтоо
болгосон иргэдийн дуу хоолойг бодлого боловсруулагчид, ажил олгогчид хүргэж байдаг
ажилдын эрх ашгийг хамгаалсан төрийн бус байгууллага байгууллага нь салбар бүрийн
Үйлдвэрчний эвлэлийн хороод байдаг.
Энэ ч утгаараа салбаруудын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоодууд нэгдэж иргэн
та бүхний эрхийг хамгаалан цалин хөлс нэмэгдүүлэх, хуулиудад нэмэлт өөрчлөлтийг
оруулах, нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх талаар тэмцэж үр дүнд хүрч байсан нь
олонтой.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрчний эвлэлийн салбар хорооны
бүрэлдэхүүн 2013 оны 4 дугаар сарын 01-ний өдрийн Засаг даргын Тамгын газрын
ажилчдын дотоодын хуралдаанаар шинэчлэгдэн олонхийн саналаар тэргүүлэгчдээ
шинээр томилон ажиллуулсан билээ.
Тэргүүлэгчид томилогдсоноос хойш Тамгын газрын Үйлдвэрчний эвлэлийн
хорооны урьд онуудын санхүүгийн гүйцэтгэлд хяналт үнэлгээ хийх болсонтой
холбоотойгоор 2013 оны 09 сард албан ѐсоор тамга тэмдэгээ авч үйл ажиллагаагаа
эхлүүлсэн болно. .
Тэргүүлэгчид нь ажил олгогчтой ажилтнуудын эрхийг хамгаалах талаар гэрээ
байгуулах зорилгоор ажилчид нэг бүрт тусгай саналын хуудас боловсруулан хүргүүлж
ажил зохион байгуулж нийт 45 саналын хуудас тараагдсанаас 18 хүн саналаа
ирүүлсэнийг судалж үзэхэд ажилчдын цалин нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн сургалтанд
хамруулах, ажилчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэхэд анхаарах, ажил
мэргэжлийн чиглэлээр туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулах, хөдөлмөрлөх
орчин нөхцлийг сайжруулахад анхаарах асуудлуудыг гаргаж тависан байв.
Дээрхи асуудлуудыг гэрээнд тусгаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос ажил олгогчтой байгуулах гэрээний төслийг
боловсруулан тэргүүлэгч 5 гишүүн, ажил олгогчийн төлөөлөл 5 хүнд олшруулан
саналыг авахаар гэрээний төслийг хүргүүллээ.
Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч
5, ажил олгочийн төлөөлөл 5 хүний саналыг тусган гэрээг эцсийн байдлаар
боловсруулж ажил олгогч болох аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад хүргүүлж
танилцуулан Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны
хамтын гэрээг шинээр байгуулан баталгаажууллаа.
Аймгийн засаг даргын Үйлйдвэрчний хороо нь ажиллах хугацаандаа ажилчдын эрх
ашгийг хамгаалах зорилгоор тодорхой санал санаачлагуудыг аймгийн Үйлдвэрчний
эвлэлүүдийн холбоо болон холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүллээ. Тухайлбал.
Салбар харгалзахгүйгээр цалинг индексжүүлэх, инфляцийн түвшинтэй уялдуулж цалинг
нэмэгдүүлэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилд зуучлагчдыг хөдөлмөрийн харилцааны
заалтад оруулах, адил хөдөлмөрт адил цалин олгох, ээлжийн амралтыг ажлын 20 хоног

болгож, нэмэгдэл амралтын өдрийг нэмэгдүүлэх, эх хүүхдээ 3 нас хүртэл нь харах
хугацаанд эхчүүдийг тодорхой орлоготой байлгах, тэтгэврийн насыг нэмэхгүй байх,
хүүхдийн хөдөлмөрийг үнэлэмжтэй болгох (уралдаанч хүүхдүүд)
гээд нилээдгүй
асуудлуудаар санал боловсруулж хүргүүллээ.
Мөн Тамгын газрын ажилчдаас бичгээр ирүүлсэн сантехникийн болон хөдөлмөр
хамгааллын хувцасаар хангах асуудлыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.2, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын
122 тоот тушаалын дагуу шийдвэрлэх талаар холбогдох удирдлагад уламжлан
шийдвэрлүүлж ажилчдын амаар болон бичгээр ирүүлсэн 7 саналыг хүлээн авч
удирдлагад танилцуулан зарим асуудлуудыг үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны
тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлж шийдвэрлэж ажиллав. Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн
татварын зарцуулалтыг оноор нь гаргаж та бүхэнд танилцуулж байна.
2013 онд 9 сараас хойшхи хугацааны татварын орлого нийт 2159.8 мянган
төгрөгөөс аймгийн ҮЭХ-ны 30 хувийн урьд онд төлөгдөөгүй татварт 1002.0 төгрөг
буюу 46.3 хувь, ажилдчын нийгмийн асуудал, идэвхитэй амралт, шагнал урамшуулалд
1305.0 мянган төгрөг буюу 60.4 хувийг тус тус зарцуулсан байна.
2014 онд аймгийн Засаг даргын Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татвараас
нийт 6682.971.00 төгрөг (зургаан сая зургаан зуун наян хоёр мянга есөн зуун далан нэг)ийн орлого орлоо.
Хүснэгт 1. 2014 оны гишүүдийн татварын орлогын дүн

Он сар өдөр
2014.02.24
2014.03.26
2014.03.26
2014.04.30
2014.05.09
2014.05.26
2014.06.25
2014.07.23
2014.10.27
2014.11.26
2014.12.22
2014.12.23
2014.12.24
2014.12.26
ДҮН

Орлогын хэмжээ
340.520.00
1 004.652.00
196.400.00
343.799.00
177.553.00
200.617.00
187.810.00
196.883.00
645.124.00
206.493.00
686.385.00
230.871.00
2166.474. 00
99.390.00
6682.971.00

2014 оны татварын орлого нийт 6682.9 төгрөгийн 1469.1 төгрөг буюу 22.4
хувийг ҮЭХ-ны 30 хувийн татварт, 3627.0 тиөгрөг буюу 54.2 хувийг ажилчдын бүх
нийтийг хамарсан зохион байгуулалттай арга хэмжээ, баяр ѐслол, эрүүл мэндидэвхитэй хөдөлгөөн, шагнал, дэмжлэгт, 111.0 төгрөг буюу 1.6 хувийг бичиг хэрэг,
самбар үзүүлэнд, 842.4 төгрөг буюу 12.6 хувийг бүсийн сургалтын бензин болон
урамшуулалт цалинд зарцуулжээ.
2014 оны аймгийн ЗДТГ-ын ҮЭХ-ны
зарцуулалтыг дэлгэрэнгүйгээр танилцуулахад:

гишүүдийн

Хүснэгт 2. 2014 оны гишүүдийн татварын орлогын зарцуулалтын дүн

татварын

орлогын

Он сар өдөр
2013.12.28

Орлогын дүн
1.040.000.00

2014.01.28
2014.03.07

385.000.00
500.000.00

2014.04.18

600.000.00

2014.04.29
2014.04.29
2015.05.18
2014.08.01
2014.08.01
2014.08.01
2014.12.12
2014.12.25

167.000.00
400.585.00
55.000
41.000.00
56.000.00
221.000.00
83.600.00
1.240.000.00

2014.12.25
2014.12.31
2014.12.31

150.000.00
1.095.540.00
454.417.00
6489.1

Зарцуулалтын товч утга
Тамгын газрын ажилчдын Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэв
2013 оны урамшуулал
Олон улсын эх хүүхдийн баярын арга хэмжээний үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэв.
Тамгын газрын мэргэжилтэн С.Алтангэрэлийн уран бүтээлийн
тайлан тоглолтын дэмжлэг, билетийн борлуулалт
2014 оны I улирлын урамшуулал
Аймгийн ҮЭХ-ны I улирлын 30 хувийн ашгийн татвар төлөв
Самбарын үнэнд Ич Монголд төлөв
Бүх нийтийн субботникийн үеэр ажилчдад хэрэглээний зардалд
Тамгын газрын ажилчдын сдортын хувцасны бичилт
2014 оны II улирлын урамшуулал
Говь-Алтай аймгийн ҮЭ-ийн сургалт семинарт бензиний зардал
Тамгын газрын ажилчдын Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэв
Тамгын газрын 3 хүнд оны шагнал урамшуулал олгов
Аймгийн ҮЭХ-ны II III IY улирлын 30 хувийн ашгийн татвар төлөв
2014 оны III IY улирлын урамшуулал
Үлдэгдэл 193.8

3627

Хувь хэмжээ

8-Jan
842.4
111
ҮЭХ-ны татварт 30 хувь

Ажилчдын нийтийн арга
хэмжээнд

Сургалт, урамшуулал

Бичиг хэрэг, самбар
үзүүлэн

Цаашид байгууллагын Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварын мөнгийг
эрүүл мэндийн болон нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ, ажилчдын эмчилгээний
зардалд дэмжлэг үзүүлэх, ажилчдаас хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой асуудлаар
өмгөөлөгч хөлслөх, хамт олныг идэвхижүүлж, баг бүрдүүлэх, мэдээлэл сургалт
сурталчилгаагаар хангахад илүүтэй зарцуулж байх нь зүйтэй гэж үзэж байна.
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