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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ
ТУСГАГДСАНЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
№
1

Үндсэн чиг үүрэг
Мэргэжлийн хяналт шалгалт
Нийт

№

Стратеги төлөвлөгөө &Бодлогын баримт бичиг

1

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030

2
3
4
5
6
7

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн
чиглэл
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчын
2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр
Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэл
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөө
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын
стратеги
Нийт

Зорилтын
тоо

Арга
хэмжээний
тоо

4

26

4

26

Зорилтын
тоо

Арга
хэмжээний
тоо

-

-

1

9

1

1

1

8

1

9

51

81

4

4

59

112
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
1.1. Мэргэжлийн хяналт шалгалт
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, хяналтын үйл
ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг дээшлүүлнэ.
№1.1.1.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.1-р арга хэмжээ:
хэмжээний Хяналт шалгалтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж,
нэр, дугаар эрсдэлийн төлөв байдлын талаар олон нийтийг мэдээллээр хангах
Төлөвлөлтийн ТХШТХ-ийн 54, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны
уялдаа: Дунд хугацааны төлөвлөгөө” 10 дугаар зорилт, Монгол Улсын
Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал “Эрсдэлийн удирдлагын
стратеги” 2.1.3, 3.3, 5.2 дах заалт,
Хэрэгжих
Гүйцэтгэлийн
Улирал 1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
шалгуур
үзүүлэлт
Шаардагдах Батлагдсан төсвийн хүрээнд
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ЭУТХ-А.Жаргал,Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ
Суурь түвшин Шилэн хяналтын системд 2015 оноос одоог хүртэл нийт 126601
шалгуулагч этгээдийн 139468 объект бүртгэсэн байна. 2019 онд
нийт 4561 шалгуулагч этгээдийн 6355 объектыг нэмж бүртгэсэн.
Нийслэлийн хэмжээнд 2019 ондхяналтын чиглэлээр давхардсан
тоогоор 44851 объектод ээлжит эрсдэлийн үнэлгээний санг
бүрдүүлсэн.
Шалгуур - Мэдээллийн санд бүртгэгдсэн 44851объектод эрсдэлийн үнэлгээ
үзүүлэлт хийсэн байх
- Шилэн хяналтын цахим системд эрсдэлийн ангилалд хамаарах
объектын
мэдээллийн сан үүсгэх
- Эрсдэлийн үнэлгээний мэдээллийн санд дүн шинжилгээ хийж,
эрсдэлийн төлөв байдлын талаар танилцуулга гаргах
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Хяналт шалгалтын объектын 2019 оны
эрсдэлийн үнэлгээний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, эрсдэлийн
төлөв байдлын талаар танилцуулга гаргасан байна.
Жилийн эцэст:
- Хяналт шалгалтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг
зохион байгуулж, “Шилэн хяналтын цахим систем”-д 2020 оны
эрсдэлийн үнэлгээг бүртгэж, эрсдэлийн ангилалд хамаарах
объектын жагсаалтаар нэгдсэн цахим санг бүрдүүлсэн байна.
-Эрсдэлийн төлөв байдлын талаар байгууллагын вэб хуудсаар олон
нийтэд мэдээлсэн байна.
№1.1.1.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.2-р арга хэмжээ:
Хяналт шалгалтыг төлөвлөх ажлыг нэгдсэн бодлого, арга зүй, зохион
байгуулалтаар хангаж, гүйцэтгэл үр дүнг тооцож ажиллах
Төлөвлөлтийн ТХШТХ-ийн 51,Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал
уялдаа: “Эрсдэлийн удирдлагын стратеги” 2.1.3
Хэрэгжих
Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах Батлагдсан төсвийн хүрээнд
хөрөнгө
Хариуцах нэгж ЭУТХ-А.Жаргал, Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ
Суурь түвшин 2019 онд 3513 объектод 4940 шалгалт, 2299 объектод2837зөвлөн
туслах үйлчилгээ, хяналтын бусад хэлбэрээр 145асуудлыг
хэрэгжүүлэн 98.7 %-ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.
-МХЕГ-ын даргын 2019 оны А/159 дүгээр тушаалаар “Мэргэжлийн
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Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

№1.1.1.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

хяналтын байгууллагын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г
батлан, олон нийтэд зарласан.
- 4031объектод 5371 шалгалт, 2207 объектод 2760 зөвлөн туслах
үйлчилгээний гүйцэтгэл
- Хяналт шалгалтын төлөвлөгөнд тусгагдсан 136 ажлын гүйцэтгэл
- Хяналт шалгалтын гүйцэтгэлд хийсэн дүн шинжилгээ
- Холбогдох нэгж, байгууллагад мэдээллээр үйлчилж, дэмжлэг
үзүүлсэн ажлын тоо
Эхний хагас жилд:
Шилэн хяналтын цахим системд сар, улирал, хагас бүтэн жилээр
хяналт шалгалтын гүйцэтгэлд хяналт тавьж,
дүн шинжилгээ
хийсэн байна.
Жилийн эцэст: 2020 оны хяналтын шалгалтын төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж, 2021 оны хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөг батлуулж, олон нийтэд зарласан байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.3-р арга хэмжээ:
Эрсдэлийн үнэлгээ болон хяналт шалгалтыг оновчтой, үр дүнтэй гүйцэтгэх
баримт бичгүүдийг боловсронгуй болгох
Төлөвлөлтийн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
уялдаа: хугацааны төлөвлөгөөний 10 дугаар зорилт,
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЭУТХ-А.Жаргал, Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2020 онд хяналт шалгалтад ашиглагдах хяналтын хуудсуудад
нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулахад НМХГ-аас 19
хяналтын хуудсанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 87, шинээр
боловсруулах 10 саналыг нэгтгэн МХЕГ-ын ЭУСТГ-т хүргүүлсэн.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан
эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тоо

хяналтын

хуудас,

Эхний хагас жилд:Жилийн эцэст: Шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан
хяналтын хуудас, эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдэд улсын /ахлах/
байцаагчдаас санал авч,саналыг нэтгэн МХЕГ-т хүргүүлсэн байна.

№1.1.1.4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.4-р арга хэмжээ:
Хяналт шалгалтын үр дүн, эдийн засгийн хэмнэлт, үр ашгийн тооцох аргачлал
боловсруулах судалгаа
Төлөвлөлтийн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
уялдаа: хугацааны төлөвлөгөөний 10 дугаар зорилт,
Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал “Эрсдэлийн
удирдлагын стратеги” 3.3 дах заалт
Хэрэгжих Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЭУТХ-А.Жаргал

Суурь түвшин

“Хяналт шалгалтын үр дүн, эдийн засгийн хэмнэлт, үр ашгийг
тооцох
аргачлал боловсруулах судалгаа”-г бизнес эрхлэгчид
болон улсын /ахлах/ байцаагчдаасавсан.

Шалгуур

SPSS программд өгөгдөлийг оруулсан байна.
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үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:.Хяналт шалгалтын үр дүн, эдийн засгийн
хэмнэлт, үр ашгийн тооцох аргачлал боловсруулах судалгааг SPSS
программд оруулан, дүн шинжилгээ анализ хийж
МХЕГ-т
хүргүүлнэ.
Жилийн эцэст: -

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналтыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ.
№1.1.2.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.1-р арга хэмжээ:
Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартыг шинээр боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлнэ.
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоол, “Аж ахуйн нэгж,
уялдаа: байгууллагын үйл ажиллагаанддотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулахнийтлэг журам”,
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.2.4.2 дах заалт
Хэрэгжих
Улирал
3-р улирал
1-р улирал
2-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд, чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

МУЗГ-ын 2011 оны 311-р тогтоолоор “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
үйл
ажиллагаанддотоод
хяналт
шалгалтыг
зохион
байгуулахнийтлэг журам” батлагдсан.
Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартын төсөлд оруулсан
саналын тоо

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

№1.1.2.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Эхний хагас жилд:Жилийн эцэст: - Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартыг
шинээр боловсруулахад санал авч, МХЕГ -т хүргүүлсэн байх.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.2-р арга хэмжээ:
Дотоод хяналтын соѐл нэвтрүүлсэн байгууллагыг бэлтгэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал Эрсдэлийн
удирдлагын стратегийн 4 дэх хэсэг, “Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын 2018-2020 оны дунд хугацааны төлөвлөгөө”-ний 10
дугаар зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЭУТХ-А.Жаргал, ХНХХХ, ЧД дэх МХХ, БГД дэх МХХ, БЗД дэх МХХ

Суурь түвшин

Дотоод хяналтын соѐлыг нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах 4
байгууллагыг сонгосон.

Шалгуур
үзүүлэлт

Түшиц 4 байгууллагатай хамтран ажиллан, бусад бизнесийн
байгууллагад туршлага хуваалцах арга хэмжээг зохион байгуулсан
байх

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
-Дотоод
хяналтын
соѐл
нэвтрүүлсэн
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудыг бэлтгэж, бусад 100бизнесийн байгууллагад
туршлага хуваалцах арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж,
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах арга зүйгээр хангасан
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байна.
Жилийн эцэст: -

№1.1.2.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.3-р арга хэмжээ:
Аж ахуйн нэгж байгууллагын порталыг хөгжүүлж, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал Эрсдэлийн
удирдлагын стратегийн 4 дэх хэсэг, “Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын 2018-2020 оны Дунд хугацааны төлөвлөгөө”-ний 10.2
дах заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЭУТХ-А.Жаргал,Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

khyanalt.gov.mn олон нийтийн порталаар дамжуулан Мэргэжлийн
хяналтын байгууллага эрсдэл өндөртэй үнэлэгдсэн аль
байгууллагад, хэзээ, ямар хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт
шалгалт хэрэгжүүлэхийг ил тод байршуулж хэвшсэн.
- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын порталын хөгжүүлэх
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын порталашиглалтыг нэмэгдүүлэх
чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын портал ашиглагч хэрэглэгчийн тоо
Эхний хагас жилд:
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын порталд тоон гарын үсгээр
баталгаажуулан нэвтэрдэг тохируулга хийж хөгжүүлэх
-Хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад
порталыг сурталчилж, ашиглаж хэвшүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: 2020 оны хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж
ахуйн нэгж, байгууллагуудад порталыг сурталчилж, ашиглаж
хэвшүүлсэн байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.3.Лабораторийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг
нэвтрүүлэх
№1.1.3.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3.1-р арга хэмжээ:
Лабораторийн үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87 дугаар тушаал,
Эрсдэлийн удирдлагын стратегийн 3.3 дах хэсэг, “Мэргэжлийн
хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны Дунд хугацааны
төлөвлөгөөний10 дугаар зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Төв Лаборатори, М. Бадамцэцэг

Суурь түвшин

-“Бизнес эрхлэгчдэд лабораторийн шинжилгээтэй холбоотой
тулгамдсан
асуудлыг
тодорхойлох”
тандалт
судалгааг
лабораторийн ажилтнууд, 10 бизнес эрхлэгчдийг хамруулан
хэрэгжүүлж, мэдээллийг боловсруулсан.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Эрсдэлийн шалгуур боловсруулах, санал өгөх
Эхний хагас жилд:
- Лабораторийн үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй эрсдэлийн
7

Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

үнэлгээ хийсэн байна.
Жилийн эцэст: Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.4. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдээс
мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний
хэрэгжилтийг хангуулах
№1.1.4.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.1-р арга хэмжээ:Хүнсний боловсруулах
үйлдвэрт эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг хэвшүүлэх
зааврыг батлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 2.23.2
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХАБХААХХ-Т.Балжинням, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд зохистой дадал нэвтрүүлж, баталгаажуулсан хүнсний
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо 10% -иар нэмэгдэж хүрэх түвшингийн
үзүүлэлтийг хангасан.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Зохистой
дадалыг
хэрэгжилтийн хувь

хэвшүүлэх

чиглэлээр

хийсэн

ажлын

Эхний хагас жилд:Зохистой дадал нэвтрүүлж, баталгаажуулсан
хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо 12,5% -аар нэмэгдэх
Жилийн эцэст: Зохистой дадал нэвтрүүлж, баталгаажуулсан
хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо 15% -аар нэмэгдсэн байна.

№1.1.4.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.2-р арга хэмжээ: Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, аудитад дүн шинжилгээ хийж, байгаль
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 4.1.3.1
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

БОГУУХХ-Ж.Ганзориг дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийт 2247.42 га талбай эвдрэлд
орсноос 110.8 га-д техникийн нөхөн сэргээлт, 25.8 га-д биологийн
нөхөн сэргээлт хийсэн байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хэрэгжилтийн хувь

баталж,

Эхний хагас жилд: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг
хянан баталж, хэрэгжилтийг хангуулсан байна.
Жилийн эцэст: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан
баталж, хэрэгжилтийг хангуулсан байна.

№1.1.4.3
Арга

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.3-р арга хэмжээ:Урьдчилан сэргийлэх
хяналт шалгалтын хүрээнд бүх шатны Засаг дарга нарын Ойн түймрээс
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хэмжээний
нэр, дугаар

урьдчилан сэргийлж, хамгаалах талаар "Ойн тухай" хуулиар хүлээсэн үүргийн
биелэлтийг шалгаж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 4.2.7.3
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

БОГУУХХ-Ж.Ганзориг, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Ойн түймэрт өртөх талбайн хэмжээг 20 хүртэл хувиар бууруулсан.

Шалгуур
үзүүлэлт

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлж, хамгаалах талаархүлээсэн
үүргийн биелэлтийн хувиар

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:Ойн түймэрт өртөх талбайн хэмжээг 25 хүртэл
хувиар бууруулсан байна.
Жилийн эцэст: Ойн түймэрт өртөх талбайн хэмжээг 30 хүртэл
хувиар бууруулсан байна.

№1.1.4.4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.4 арга хэмжээ:Тусгай зөвшөөрөлтэй
эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтын нэгдмэл
байдлыг хангах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 1.19.4
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

ЭМБСХХ-Д.Цэнд-Аюуш, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Хяналтын давхардлын тоо 70 хүртэл хувиар буурсан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь
Эхний хагас жилд:80%
Жилийн эцэст: 90%

№1.1.4.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.5 арга хэмжээ:Нийтийн зориулалттай
орон сууцны барилгын ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг шинэчлэх
ажилд хяналт тавина.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 2.85.5
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

ДБХХ-Н.Гантулга, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Шинээр сольсон нийт 23 лифтийг хяналт шалгалтанд хамруулсан.
120 лифтийг улсын бүртгэлд бүртгэж ашиглах зөвшөөрөл олгосон
байна.
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Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь
Эхний хагас жилд:Ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг
шинэчилсэн байна.
Жилийн эцэст: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг
шинэчилсэн байна.

№1.1.4.6
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.6 арга хэмжээ:Мод, модон материалын
эрэлт нийлүүлэлтийн оновчтой арга хэмжээ авах, хуулийн хариуцлагыг
чангатгах, иргэдийн оролцоог урамшуулах замаар хууль бус мод бэлтгэлийг
таслан зогсоох
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ–ийн 4.1.3.2
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

БОГУУХХ -Ж.Ганзориг, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Хууль бус мод бэлтгэлийг 2018 оны түвшнээс 50 хувиар
бууруулсан.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоох
Эхний хагас жилд: 50
Жилийн эцэст: 100

№1.1.4.7
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.7 арга хэмжээ:Ус хангамжийн эх үүсвэрт
эрүүл ахуйн бүс тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 4.2.5.6
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

ЭМБСХХ-Д.Цэнд-Аюуш, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалт сайжирч, баталгаат байдал
хангагдсан.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь
Эхний хагас жилд:Ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалт сайжирч,
баталгаат байдал хангагдсан байна.
Жилийн эцэст: Ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалт сайжирч,
баталгаат байдал хангагдсан байна.

№1.1.4.8
Арга

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн

зорилтыг

хэрэгжүүлэх

1.1.4.8

арга

хэмжээ:Аж

ахуйн

нэгж,
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хэмжээний
нэр, дугаар

мэргэжлийн байгууллагын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, чадавхыг бэхжүүлэх
замаар нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэх, иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ- ийн 4.2.6.3
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

БОГУУХХ -Ж.Ганзориг,дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд хийгдсэн тандан судалгаагаанаас үзэхэд Нийслэлийн
нутаг дэвсгэрт нийт 2247.42 га талбай эвдрэлд орсны 110.8 га-д
техникийн нөхөн сэргээлт, 25.8 га-д биологийн нөхөн сэргээлт
хийсэн байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь
Эхний хагас жилд: 50
Жилийн эцэст: 100

№1.1.4.9
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.9 арга хэмжээ:"Барилгын материалын
чанарт тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

МУЗГҮАМХ-ийн 4.1.1.7
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

-

Хариуцах нэгж

ДБХХ- Н.Гантулга дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

4-р улирал

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилын биелэлтийн хувь
Эхний хагас жилд:Хөтөлбөрийг хэрэгжилт, үр дүнг тооцох
Жилийн эцэст: Хөтөлбөрийг хэрэгжилтийн үр дүнг тайлагнах

№1.1.4.10

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний нэр,
дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.10арга хэмжээ:100квт-аас дээш хүчин
чадалтай халаалтын зууханд хяналт шалгалт хийж, магадлан итгэмжлжлэл
хийнэ.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 3.1.8 , НЭЗНХҮЧ-ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

АЧХХ-Н.Шинэ-Оргил, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Байгууламж, тоо-180
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Шалгуур
үзүүлэлт

Байгууламж, тоо

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 225
Жилийн эцэст: 451

№1.1.4.11
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.11 арга хэмжээ:Агаарын чанарын
сайжруулах бүсэд агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхэлж буй иргэн, ААНБ-д хяналт шалгалт хийж, бүсийн дэглэм мөрдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 3.1.8 , НЭЗНХҮЧ -ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

АЧХХ-Н.Шинэ-Оргил, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100

Хүрэх түвшин

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

3-р улирал

Бүсийн дэглэм мөрдүүлэх ажлын хэрэгжилт, хувь
Эхний хагас жилд: 50
Жилийн эцэст: 100

№1.1.4.12
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.12арга хэмжээ:Хууль бус мод бэлтгэл, ан
агнуур, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй иргэн, аж ахуйн нэгжид
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, тавих хяналтыг сайжруулна.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 3.1.11 , НЭЗНХҮЧ -ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

НЗДМ-ийн 3.1.11, НЭЗН заалт

Хариуцах нэгж

БОГУУХХ -Ж.Ганзориг, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Хууль бус мод бэлтгэл, ан агнуур, түгээмэл тархацтай ашиг
малтмал олборлож буй иргэн, аж ахуйн нэгжид хийсэн урьдчилан
сэргийлэх хяналт шалгалт, хувь -100

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь
Эхний хагас жилд: 50
Жилийн эцэст: 100

№1.1.4.13
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.13арга хэмжээ: Олон нийтэд нийслэлийн
суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах, хөрсний
бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион
байгуулна.
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Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 3.2.1, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

БОГУУХХ -Ж.Ганзориг, ЭМБСХХ- Д.Цэнд-Аюуш, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах,
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, тоо-3

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Зохион байгуулах сургалт, сурталчилгааны ажил, тоо
Эхний хагас жилд:2
Жилийн эцэст: 5

№1.1.4.14
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.14арга хэмжээ:Замын
хөдөлгөөнд
оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэлд шугам замын хэмжилт, хяналт зохион
байгуулна.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 3.2.2, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

АЧХХ-Н.Шинэ-Оргил, ДБХХ-Н.Гантулга, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Хяналт шалгалт, тоо
Эхний хагас жилд:5
Жилийн эцэст: 10

№1.1.4.15
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.15арга хэмжээ:Агаар, орчны бохирдлоос
хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл, агаарын
бохирдлын эх үүсвэр, сөрөг үр дагаврыг бууруулахад иргэд олон нийтийн идэвх
санаачилга, үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, аян зохион байгуулна.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 3.2.3, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

АЧХХ-Н.Шинэ-Оргил, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100

Шалгуур
үзүүлэлт

3-р улирал

Үйл ажиллагааны хувь
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:50
Жилийн эцэст: 100

№1.1.4.16
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.16арга хэмжээ:Түгээмэл тархацтай ашигт
малтмал олборлогчдыг усны хэрэглээнд хяналт тавьж, тоолууржуулна.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

ЗГҮАМХ-ийн 4.2.5, НЗДМХ–ийн 3.2.4 , НЭЗНХҮЧ- ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

БОГУУХХ -Ж.Ганзориг, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100

Хүрэх түвшин

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

3-р улирал

Тоолууржуулах ААН, тоо
Эхний хагас жилд: 35,5
Жилийн эцэст: 71

№1.1.4.17
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.17арга хэмжээ: Хүүхдийн осол гэмтэл,
мансуурал,донтолт, болзошгүй эрсдэл, цахим орчны сөрөг нөлөөнөөс
урьдчилан сэргийлэх, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

НЗДМХ-ийн 4.5.4, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

-

Хариуцах нэгж

ХНХТХХ-И.Баттөгс, ЭМБСХХ-Д.Цэнд-Аюуш, дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Хүүхдийн тоо
Эхний хагас жилд: 7,500
Жилийн эцэст: 15,000

№1.1.4.18
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.18арга хэмжээ:Хүний амь нас, эрүүл
мэнд нийгмийн болон орчны аюулгүй байдлыг хангуулахад мэргэжлийн
хяналтын байгууллагыг нэн шаардлагатай багаж, техник хэрэгслээр хангаж, үйл
ажиллагааны шуурхай байдлыг хангана.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн

Хэрэгжих

НЗДМХ-ийн 5.3.10, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал
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шалгуур
үзүүлэлт

хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа, СААХ-Р.Дулмаа

Суурь түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь
Эхний хагас жилд: 50
Жилийн эцэст: 100

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТЫНҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1-ийн үр дүн: Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж,
хяналтын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг дээшлүүлнэ.
№

1.

2

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.1.1
Хяналт
шалгалтын
объектуудад эрсдэлийн
үнэлгээ
хийх
ажлыг
зохион
байгуулж,
эрсдэлийн
төлөв
байдлын талаар олон
нийтийг
мэдээллээр
хангах

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.1.2
Хяналт
шалгалтыг
төлөвлөх ажлыг нэгдсэн
бодлого,
арга
зүй,
зохион
байгуулалтаар
хангаж, гүйцэтгэл үр
дүнг тооцож ажиллах

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Эрсдэлийн
үнэлгээ
хийсэн тоо

Системийн
хэмжээнд 2019
ондхяналтын
чиглэлээр
давхардсан
тоогоор
44851
объектод
ээлжит
эрсдэлийн
үнэлгээний санг
бүрдүүлсэн.

Хяналт
шалгалт,
зөвлөн
туслах
үйлчилгээн
д
хамрагдса
н
объектын
тоо,
хяналт
шалгалтын
төлөвлөгө
өнд
тусгагдсан
арга

2019 онд 3513
объектод 4940
шалгалт, 2299
объектод 2837
зөвлөн
туслах
үйлчилгээ,
хяналтын бусад
хэлбэрээр 145
асуудлыг
хэрэгжүүлэн
98.7
%-ийн
гүйцэтгэлтэй
ажилласан.
-МХЕГ-ын
даргын 2019
оны А/159

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Эхний хагас жил
Хяналт
шалгалтын
объектын 2019
оны эрсдэлийн
үнэлгээний
мэдээлэлд дүн
шинжилгээ
хийж,
эрсдэлийн
төлөв байдлын
талаар
танилцуулга
гаргасан байна.

Шилэн
хяналтын цахим
системд
сар,
улирал,
хагас
бүтэн
жилээр
хяналт
шалгалтын
гүйцэтгэлд
хяналт тавьж,
дүн шинжилгээ
хийсэн байна.

Жилийн эцэс
Хяналт
шалгалтын
объектуудад
эрсдэлийн үнэлгээ
хийх ажлыг зохион
байгуулж, “Шилэн
хяналтын
цахим
систем”-д
2020
оны
эрсдэлийн
үнэлгээг бүртгэж,
эрсдэлийн
ангилалд
хамаарах
объектын
жагсаалтаар
нэгдсэн
цахим
санг
бүрдүүлсэн
байна.
-Эрсдэлийн төлөв
байдлын талаар
байгууллагын вэб
хуудсаар
олон
нийтэд мэдээлсэн
байна.
2020
оны
хяналтын
шалгалтын
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
бүрэн
хангуулж,
2021 оны хяналт
шалгалтын
төлөвлөгөөг
батлуулж,
олон
нийтэд зарласан
байна.

15

Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

хэмжээний
тоо

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.1.3
Эрсдэлийн
үнэлгээ
болон хяналт шалгалтыг
оновчтой, үр дүнтэй
гүйцэтгэх
баримт
бичгүүдийг
боловсронгуй болгох
Тоо

3

4

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.1.4
Хяналт шалгалтын үр
дүн,
эдийн
засгийн
хэмнэлт,
үр
ашгийн
тооцох
аргачлал
боловсруулах судалгаа

1 аргачлал

дүгээр
тушаалаар
“Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагын
2020 оны хяналт
шалгалтын
төлөвлөгөө”-г
батлан, олон
нийтэд
зарласан.
2020 онд хяналт
шалгалтад
ашиглагдах
хяналтын
хуудсуудад
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулах, шинээр
боловсруулахад
НМХГ-аас
19
хяналтын
хуудсанд нэмэлт
өөрчлөлт
оруулах
87,
шинээр
боловсруулах
10
саналыг
нэгтгэн
МХЕГын
ЭУСТГ-т
хүргүүлсэн.
“Хяналт
шалгалтын
үр
дүн,
эдийн
засгийн
хэмнэлт,
үр
ашгийг тооцох
аргачлал
боловсруулах
судалгаа”-г
бизнес
эрхлэгчид болон
улсын
/ахлах/
байцаагчдаасав
сан.

Шинээр
болон
шинэчлэн
боловсруулсан
хяналтын хуудас,
эрсдэлийн
шалгуур
үзүүлэлтүүдэд
улсын
/ахлах/
байцаагчдаас
санал авч саналыг
нэтгэн
МХЕГ-т
хүргүүлнэ.

-

Хяналт
шалгалтын үр
дүн,
эдийн
засгийн
хэмнэлт,
үр
ашгийн тооцох
аргачлал
боловсруулах
судалгааг SPSS
программд
оруулан,
дүн
шинжилгээ
анализ
хийж
МХЕГ-т
хүргүүлнэ.

-

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.2-ийн үр дүн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналтыг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.2.1
Аж
ахуйн
нэгжийн
дотоод
хяналтын
стандартыг
шинээр
боловсруулж нэвтрүүлэх

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Саналын
тоо

МУЗГ-ын
2011
оны
311-р
тогтоолоор “Аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагын
үйл ажиллагаанд
дотоод
хяналт
шалгалтыг
зохион
байгуулах
нийтлэг журам”

-

Аж ахуйн нэгжийн
дотоод хяналтын
стандартыг
шинээр
боловсруулахад
санал авч, МХЕГ т хүргүүлсэн байх
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батлагдсан.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.2.2
Дотоод хяналтын соѐл
нэвтрүүлсэн
байгууллагыг бэлтгэх

тоо

Дотоод хяналтын
соѐлыг
нэвтрүүлэх
чиглэлээр
хамтран
ажиллах
4
байгууллагыг
сонгосон.

Дотоод хяналтын
соѐл
нэвтрүүлсэн аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудыг
бэлтгэж, бусад
100
бизнесийн
байгууллагад
туршлага
хуваалцах арга
хэмжээг зохион
байгуулж,
эрсдэлээс
урьдчилан
сэргийлж
ажиллах
арга
зүйгээр хангасан
байна.

-

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.2.3
Аж
ахуйн
нэгж
байгууллагын порталыг
хөгжүүлж,
ашиглалтыг
нэмэгдүүлэх

тоо

khyanalt.gov.mn
олон
нийтийн
порталаар
дамжуулан
Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллага
эрсдэл өндөртэй
үнэлэгдсэн аль
байгууллагад,
хэзээ,
ямар
хяналтын
чиглэлээр
төлөвлөгөөт
хяналт шалгалт
хэрэгжүүлэхийг
ил
тод
байршуулж
хэвшсэн.

-Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын
порталд
тоон
гарын
үсгээр
баталгаажуулан
нэвтэрдэг
тохируулга хийж
хөгжүүлэх
-Хяналт
шалгалтанд
хамрагдсан
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудад
порталыг
сурталчилж,
ашиглаж
хэвшүүлсэн
байна.

- 2020 оны хяналт
шалгалтанд
хамрагдсан
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудад
порталыг
сурталчилж,
ашиглаж
хэвшүүлсэн байна.

2

3

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.3-ийн үр дүн: Лабораторийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан
зарчмыг нэвтрүүлэх
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.3.1
Лабораторийн
үйл
ажиллагаанаас
үүсч
болзошгүй
эрсдэлийн
үнэлгээ хийх

1.

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

эрсдэлийн
шалгуур
эрсдэлийн
үнэлгээ

-“Бизнес
эрхлэгчдэд
лабораторийн
шинжилгээтэй
холбоотой
тулгамдсан
асуудлыг
тодорхойлох”
тандалт
судалгааг
лабораторийн
ажилтнууд,
10
бизнес
эрхлэгчдийг
хамруулан
хэрэгжүүлж,
мэдээллийг
боловсруулсан.

Лабораторийн
үйл
ажиллагаанаас
үүсч болзошгүй
эрсдэлийн
үнэлгээ хийсэн
байна.

-
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.4-ийн үр дүн: Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга
хэмжээнүүдээс мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт,
арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах
№

1

2

3

4

5

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.1
Хүнсний боловсруулах
үйлдвэрт эрүүл ахуйн
болон
үйлдвэрлэлийн
зохистой
дадлыг
хэвшүүлэх
зааврыг
батлах,
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.2
Байгаль
орчинд
нөлөөлөх
байдлын
нарийвчилсан үнэлгээ,
аудитад дүн шинжилгээ
хийж, байгаль орчныг
хамгаалах,
нөхөн
сэргээх
ажлыг
эрчимжүүлэх
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.3
Урьдчилан
сэргийлэх
хяналт
шалгалтын
хүрээнд
бүх
шатны
Засаг дарга нарын Ойн
түймрээс
урьдчилан
сэргийлж,
хамгаалах
талаар
"Ойн
тухай"
хуулиар
хүлээсэн
үүргийн
биелэлтийг
шалгаж
хэрэгжилтийг
хангуулж ажиллах
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.4
Тусгай
зөвшөөрөлтэй
эрүүл
мэндийн
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд
тавих
хяналтын
нэгдмэл
байдлыг хангах
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.5
Нийтийн
зориулалттай
орон
сууцны
барилгын
ашиглалтын шаардлага
хангахгүй
лифтийг
шинэчлэх ажилд хяналт
тавина.

Хэмжих
нэгж

Арга
хэмжээ

Арга
хэмжээ

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

2019
онд
зохистой дадал
нэвтрүүлж,
баталгаажуулсан
хүнсний
үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийн тоо
10%
-иар
нэмэгдэж хүрэх
түвшингийн
үзүүлэлтийг
хангасан.

Зохистой дадал
нэвтрүүлж,
баталгаажуулса
н
хүнсний
үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийн
тоо
12,5-аар
нэмэгдэх

Зохистой
дадал
нэвтрүүлж,
баталгаажуулсан
хүнсний
үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийн
тоо
15-аар нэмэгдэх

Нийслэлийн
нутаг
дэвсгэрт
нийт 2247.42 га
талбай эвдрэлд
орсноос 110.8 гад
техникийн
нөхөн сэргээлт,
25.8
га-д
биологийн нөхөн
сэргээлт хийсэн
байна.
Ойн
түймэрт
өртөх
талбайн
хэмжээг
20
хүртэл
хувиар
бууруулсан

Байгаль орчны
менежментийн
төлөвлөгөөг
хянан баталж,
хэрэгжилтийг
хангуулсан
байна.

Байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөг хянан
баталж,
хэрэгжилтийг
хангуулсан байна.

Ойн
түймэрт
өртөх талбайн
хэмжээг
25
хүртэл хувиар
бууруулсан
байна.

Ойн түймэрт өртөх
талбайн хэмжээг 30
хүртэл
хувиар
бууруулсан байна.

80%

90%

Арга
хэмжээ

Арга
хэмжээ

Хяналтын
давхардлын тоо
70 хүртэл хувиар
буурсан байна.

Арга
хэмжээ

Шинээр сольсон
нийт 23 лифтийг
хяналт
шалгалтанд
хамруулсан.
120
лифтийг
улсын бүртгэлд
бүртгэж ашиглах
зөвшөөрөл
олгосон байна.

Ашиглалтын
шаардлага
хангахгүй
лифтийг
шинэчилсэн
байна.

Ашиглалтын
шаардлага
хангахгүй лифтийг
шинэчилсэн байна.
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6

7

8

9

10

11

12

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.6 Мод, модон
материалын
эрэлт
нийлүүлэлтийн оновчтой
арга
хэмжээ
авах,
хуулийн
хариуцлагыг
чангатгах,
иргэдийн
оролцоог
урамшуулах
замаар хууль бус мод
бэлтгэлийг
таслан
зогсоох
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.7 Ус хангамжийн
эх үүсвэрт эрүүл ахуйн
бүс тогтоож, дэглэмийг
мөрдүүлэх

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.8 Аж ахуйн нэгж,
мэргэжлийн
байгууллагын
үүрэг,
хариуцлагыг
өндөржүүлэх, чадавхыг
бэхжүүлэх замаар нөхөн
сэргээлтийн
ажлын
чанар
үр
дүнг
дээшлүүлэх,
иргэдийн
оролцоог нэмэгдүүлэх

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.9"Барилгын
материалын
чанарт
тавих
лабораторийн
хяналтыг
өргөжүүлэх
хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.10 100 квт-аас
дээш хүчин чадалтай
халаалтын
зууханд
хяналт шалгалт хийж,
магадлан итгэмжлжлэл
хийнэ.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.11
Агаарын
чанарын
сайжруулах
бүсэд
агаар
бохирдуулагч эх үүсвэр
ашиглан
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ эрхэлж буй
иргэн, ААНБ-д хяналт
шалгалт хийж, бүсийн
дэглэм мөрдүүлнэ.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.12:
Хууль бус
мод бэлтгэл, ан агнуур,
түгээмэл
тархацтай

Арга
хэмжээ

Хууль бус мод
бэлтгэлийг 2018
оны түвшнээс 50
хувиар
бууруулсан.

50

100

Арга
хэмжээ

Ундны усны эх
үүсвэрийн
хамгаалалт
сайжирч,
баталгаат
байдал
хангагдсан.

Ундны усны эх
үүсвэрийн
хамгаалалт
сайжирч,
баталгаат
байдал
хангагдсан
байна.

Ундны
усны
эх
үүсвэрийн
хамгаалалт
сайжирч, баталгаат
байдал хангагдсан
байна.

Арга
хэмжээ

2019
онд
хийгдсэн тандан
судалгаагаанаас
үзэхэд
Нийслэлийн
нутаг
дэвсгэрт
нийт 2247.42 га
талбай эвдрэлд
орсны 110.8 га-д
техникийн нөхөн
сэргээлт, 25.8 гад
биологийн
нөхөн сэргээлт
хийсэн байна.

50

100

Арга
хэмжээ

Хөтөлбөрийг үе
шаттайгаар
хэрэгжүүлсэн.

Хөтөлбөрийг
хэрэгжилт,
үр
дүнг тооцох

Хөтөлбөрийг
хэрэгжилтийн , үр
дүнг тайлагнах

Арга
хэмжээ

Байгууламж, тоо180

225

451

Арга
хэмжээ

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт хувь100

50

100

Арга
хэмжээ

Хууль бус мод
бэлтгэл,
ан
агнуур, түгээмэл
тархацтай ашиг

50

100
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ашигт
малтмал
олборлож буй иргэн, аж
ахуйн нэгжид урьдчилан
сэргийлэх
хяналт
шалгалт хийж, тавих
хяналтыг сайжруулна.

13

14

15

16

17

18

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.13 Олон нийтэд
нийслэлийн суурьшлын
бүсийн
хөрсний
доройтол,
бохирдлыг
бууруулах,
хөрсний
бохирдлоос урьдчилан
сэргийлэх
талаар
ойлголт, мэдээлэл өгөх
ажлыг зохион байгуулна.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.14
Замын
хөдөлгөөнд
оролцож
байгаа
тээврийн
хэрэгсэлд шугам замын
хэмжилт, хяналт зохион
байгуулна.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.15 Агаар, орчны
бохирдлоос хүний эрүүл
мэнд,
хүрээлэн
буй
орчинд
үзүүлж
буй
нөлөөлөл,
агаарын
бохирдлын эх үүсвэр,
сөрөг
үр
дагаврыг
бууруулахад иргэд олон
нийтийн
идэвх
санаачилга,
үүрэг
оролцоог нэмэгдүүлэх,
аян зохион байгуулна.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.16
Түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмал олборлогчдыг
усны хэрэглээнд хяналт
тавьж, тоолууржуулна.
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.17
Хүүхдийн
осол
гэмтэл,
мансуурал,донтолт,
болзошгүй
эрсдэл,
цахим
орчны
сөрөг
нөлөөнөөс
урьдчилан
сэргийлэх,
сургалт
нөлөөллийн
арга
хэмжээг
зохион
байгуулна
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№1.1.4.18 Хүний амь
нас,
эрүүл
мэнд
нийгмийн болон орчны
аюулгүй
байдлыг
хангуулахад мэргэжлийн
хяналтын байгууллагыг
нэн
шаардлагатай

малтмал
олборлож
буй
иргэн, аж ахуйн
нэгжид
хийсэн
урьдчилан
сэргийлэх хяналт
шалгалт, хувь 100

Арга
хэмжээ

Суурьшлын
бүсийн хөрсний
доройтол,
бохирдлыг
бууруулах,
урьдчилан
сэргийлэх арга
хэмжээ, тоо-3

2

5

Арга
хэмжээ

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт хувь100

5

10

Арга
хэмжээ

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт хувь100

50

100

35,5

71

7,500

15,000

50

100

Арга
хэмжээ

Арга
хэмжээ

Арга
хэмжээ

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт хувь100
Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт хувь100

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт хувь100
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багаж,
техник
хэрэгслээр хангаж, үйл
ажиллагааны шуурхай
байдлыг хангана.
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
№

Үйлчилгээний төрөл

Зорилтын Арга хэмжээний
тоо
тоо

1

Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

1

5

2

Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ

1

1

3

Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

1

2

3

8

Нийт
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
2.1 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.2 Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн нэгдмэл, шуурхай
байдлыг баталгаатай хангах зохион байгуулалт, техник, технологийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх
чиглэлээр хил, хяналтын бусад байгууллагатай хамтран ажиллах
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№ 2.1.2.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2.1 -р арга хэмжээ:
Гаалийн мэдээллийн автомат систем /CAIS/, гаалийн гадаад портал систем
/CEPS/-ийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Экспорт, импорт, хилийн хорио
цээрийн хяналтын системтэй уялдуулах чиглэлээр хамтран ажиллах
Төлөвлөлтийн Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.1.2.4, Монгол
уялдаа: Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ийн 2.1.7,
Монгол Улсын төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлогын 5-р
зорилт
Хэрэгжих
Улирал
2-р улирал
4-р улирал
1-р улирал
3-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр

Хариуцах нэгж

ЭИХХЦХХ-Н.Гэрэлт-Од

Суурь түвшин

МХЕГ, ГЕГ хооронд 2019 оны 04 сарын 16-ны өдөр байгуулсан
“Хамтран ажиллах санамж бичиг”, 2019 оны A/109/A299 дүгээр
хамтарсан тушаалаар Гаалийн мэдээллийн автомат систем /CAIS/,
гаалийн гадаад портал систем /CEPS/-ийг Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын
системтэй уялдуулах асуудлыг судалж, санал боловсруулах ажлын
хэсэг, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор хорио цээрийн
болон гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг уялдуулах
асуудлыг судалж, санал боловсруулах ажлын хэсгийг тус тус
байгуулсан.
Хоѐр байгууллагын баримт бичгүүдийн өгөгдлийг ижилсгэсэн
байна.
Холбогдох
материалыг
боловсруулан
батлуулж,гүйцэтгэгч
компанийг сонгон шалгаруулсан байна.
Эхний хагас жилд:
Байгууллага тус бүрийн ашиглаж буй баримт бичгийн өгөгдлийг
ижилсгэх, хил, хорио цээрийн цахим систем боловсруулах, гаалийн
байгууллагын цахим системтэй уялдуулах компанийг сонгон
шалгаруулах тендер зарласан байна.
Жилийн эцэст:
Хил, хорио цээрийн цахим систем боловсруулах, гаалийн
байгууллагын цахим системтэй уялдуулах компанийг сонгон
шалгаруулсан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№ 2.1.2.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2.2 -р арга хэмжээ:
Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор хорио цээрийн болон гаалийн хяналт
шалгалтын үйл ажиллагааг уялдуулах чиглэлээр хамтран ажиллах
Төлөвлөлтийн Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын
уялдаа: 3.1.2.4, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030ийн 2.1.7, Монгол Улсын төрөөс хилийн талаар баримтлах
бодлогын 5
Хэрэгжих
Улирал
2-р улирал
4-р улирал
1-р улирал
3-р улирал
хугацаа
Шаардагдах

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр
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хөрөнгө
Хариуцах нэгж

ЭИХХЦХХ-Н.Гэрэлт-Од

Суурь түвшин

МХЕГ, ГЕГ хооронд “Хамтран ажиллах санамж бичиг”, 2019 оны
A/109/A299 дүгээр хамтарсан тушаалаар Гаалийн мэдээллийн
автомат систем /CAIS/, гаалийн гадаад портал систем /CEPS/-ийг
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Экспорт, импорт, хилийн
хорио цээрийн хяналтын системтэй уялдуулах асуудлыг судалж,
санал боловсруулах ажлын хэсэг, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх
зорилгоор хорио цээрийн болон гаалийн хяналт шалгалтын үйл
ажиллагааг уялдуулах асуудлыг судалж, санал боловсруулах
ажлын хэсгийг тус тус байгуулсан.
- Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байх
- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байх
- Хорио цээрийн болон гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг
уялдуулах чиглэлээр хамтарсан шийдвэр гаргуулсан байх
Эхний хагас жилд:
Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна.
Жилийн эцэст:
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэж хяналт
шалгалтын
үйл
ажиллагааг
уялдуулах
чиглэлээр
хоѐр
байгууллагын хамтарсан шийдвэр гаргуулсан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.3 Гадаад худалдааг хөнгөвчилж, мэдээллийг ил тод болгоно.
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№2.1.3.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3.1-р арга хэмжээ:
Гадаад худалдаанд зарцуулж буй цаг хугацааг тодорхойлох “TRS” судалгааг
хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөө, “Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх” хэлэлцээр
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

Дэлхийн банк групп Олон
хэрэгжүүлж байгаа “Гадаад
санхүүжилтээр

3-р улирал

4-р улирал

улсын санхүүгийн корпорациас
худалдааг хөнгөвчлөх” төслийн

Хариуцах нэгж

ЭИХХЦХХ-Н.Гэрэлт-Од

Суурь түвшин

Улсын байцаагч, судлаачдыг бэлтгэх олон улсын зөвлөхтэй
сургалтыг зохион байгуулж, мэдээллийг Олон улсын Гаалийн
байгууллагын цахим системд бүртгэж, боловсруулалт хийсэн.
Хяналт, бүрдүүлэлт хийгдэж буй бүхий л шатанд зарцуулсан цаг
хугацааны бодит мэдээлэлд үндэслэн хил дээрх хяналтын
байгууллагуудын ачааллыг тооцож, оролцогч байгууллагуудтай
холбоотой саад тотгорыг тодорхойлон, бүс нутаг, олон улсын
түвшинтэй харьцуулж үнэлэн, хяналт шалгалтын үр ашгийг
нэмэгдүүлэх санал бүхий судалгааны тайлан боловсруулсан
байна.
Эхний хагас жилд:
Судалгааны тайланг боловсруулж Худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний
хороо болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст:
Судалгааны тайланд дурдсан саад тотгорыг багасгах чиглэлээр
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг тогтоосон хугацаанд,
чанартай хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№2.1.3.2
Арга

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3.2-р арга хэмжээ:
“Худалдааны мэдээллийн үндэсний портал” байгуулж, мэдээллийг байршуулах
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хэмжээний
нэр, дугаар

Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөө, “Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх” хэлэлцээр
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

Дэлхийн банк групп Олон
хэрэгжүүлж байгаа “Гадаад
санхүүжилтээр

3-р улирал

4-р улирал

улсын санхүүгийн корпорациас
худалдааг хөнгөвчлөх” төслийн

Хариуцах нэгж

ЭИХХЦХХ-Н.Гэрэлт-Од

Суурь түвшин

Дэлхийн банк групп Олон улсын санхүүгийн корпорацийн
санхүүжилтээр “Худалдааны
мэдээллийн үндэсний портал”
байгуулж 2020 оны 4-р сард ашиглалтад оруулна.

Шалгуур
үзүүлэлт

“Худалдааны мэдээллийн үндэсний портал”-д экспорт, импорт,
хилийн хорио цээрийн хяналт шалгалттай холбогдсон олон улсын
болон үндэсний хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг
байршуулсан байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:“Худалдааны мэдээллийн үндэсний портал”-д
мэдээлэл байршуулах сургалтыг зохион байгуулж, мэдээллийг
байршуулсан байна.
Жилийн эцэст:
Порталыг гадаад худалдаа эрхлэгчдэд сурталчилж, ашиглаж
эхэлсэн байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.4 Хэрэглэгчийн хяналтыг нэмэгдүүлэх замаар эрсдэлийг бууруулна.
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№2.1.4.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4.1-р арга хэмжээ:
Иргэд, хэрэглэгчийн оролцоотой нийгэм рүү чиглэсэн сарын аян зохион
байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал “Эрсдэлийн
удирдлагын стратегийн 4 дэх хэсэг,
Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын 2018-2020 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөний 10
дугаар зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ, ЭУТХ-А.Жаргал

Суурь түвшин

2019 онд нийгэмд тулгамдсан асуудлаар хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчид
рүү чиглэсэн сарын аяныг 4 удаа зохион байгуулсан.

Шалгуур
үзүүлэлт

Иргэд, хэрэглэгчдэд эрсдэл аюулаас урьдчилан сэргийлэх, соѐн
гэгээрүүлэх, зөвлөн туслахажлуудыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний
дагуу хэмжээнд зохион байгуулсан байх
Эхний хагас жилд:
- 2 аян зохион байгуулсан байна.
- Хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдэд хууль тогтоомж, норм стандартыг
хангаж ажиллах нь үүсч болох эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан
сэргийлж чадах талаар мэдлэг олгон, соѐн гэгээрүүлэх ажлуудыг
үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.
Жилийн эцэст:
- 4 аян зохион байгуулсан байна.
- Хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдэд хууль тогтоомж, норм стандартыг
хангаж ажиллах нь үүсч болох эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан
сэргийлж чадах талаар мэдлэг олгон, соѐн гэгээрүүлэх ажлуудыг
үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

Хүрэх түвшин
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Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№2.1.4.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4.2-р арга хэмжээ:
Хэрэглэгчийн хариуцах асуудлын жагсаалтыг сурталчлах, соѐн гэгээрүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Монгол Улсын Шадар сайдын тушаал “Эрсдэлийн удирдлагын
стратеги”, “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны
дунд хугацааны төлөвлөгөөний 10 дугаар зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ, ЭУТХ-А.Жаргал

Суурь түвшин

Хэрэглэгчийн хяналт, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тандалт
судалгааны үр дүнг тооцож, хэрэглэгчийн хариуцах асуудлын
жагсаалтыг гаргасан.

Шалгуур
үзүүлэлт

- Хэрэглэгчийн хариуцах асуудлын жагсаалт /хэрэглэгчийн
хяналтын хуудас/-ыг олон нийтэд сурталчилсан арга хэмжээний
тоо

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:Хэрэглэгчийн хариуцах асуудлын жагсаалтыг
олон нийтэд сурталчилах, соѐн гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион
байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Хэрэглэгчийн хариуцах асуудлын жагсаалтыг
олон нийтэд сурталчилах, соѐн гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион
байгуулсан байна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№2.1.4.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4.3-р арга хэмжээ:
Хяналтын хуудсаар нийтлэг зөрчигдөж байгаа асуудлаар
зорилгоор салбарын 18 сургалтыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

зөвлөгөө

өгөх

Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөний 10-р зорилт,
Эрсдэлийн удирдлагын стратегийн 2.1.2, Хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөний 2 дугаар хавсралт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд 35 сэдвээр сургалт зохион байгуулж,1277аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэнийг хамруулсан байна.
- Зохион байгуулсан сургалтын тоо
- Сургалтад хамрагсадын тоо
- Зөвлөмж, гарын авлага, сэрэмжлүүлгийн тоо
-Шилэн хяналтын цахим системд бүртгэсэн мэдээллээр
гүйцэтгэлийг тооцно

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
- Төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд нийт 9 сургалтыг чанартай, үр
дүнтэй зохион байгуулсан байна.
- Бизнес эрхлэгч, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад
мэргэжлийн болон хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгч, мэргэжил
арга зүйгээр хангасан байх
- Шилэн хяналтын цахим системд мэдээллийг бүрэн оруулсан
байна.
Жилийн эцэст:
- Төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд нийт 18 сургалтыг чанартай, үр
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дүнтэй зохион байгуулсан байна.
- Бизнес эрхлэгч, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад
мэргэжлийн болон хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгч, мэргэжил
арга зүйгээр хангасан байх
- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээний сувгуудыг
ашиглан сургалтыг олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэж сурталчилсан
байна.
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.2-ийн үр дүн: Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн
нэгдмэл, шуурхай байдлыг баталгаатай хангах зохион байгуулалт, техник, технологийн
шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хил, хяналтын бусад байгууллагатай хамтран ажиллах
Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.2.1
Гаалийн
мэдээллийн
автомат систем /CAIS/,
гаалийн гадаад портал
систем
/CEPS/-ийг
Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагын Экспорт,
импорт, хилийн хорио
цээрийн
хяналтын
системтэй
уялдуулах
чиглэлээр
хамтран
ажиллах

мэдээлли
йн
систем,
өгөгдлий
н тоо
хэмжээ

МХЕГ,
ГЕГ
хооронд “Хамтран
ажиллах санамж
бичиг”-ийг
2019
оны 04 сарын 16ны
өдөр
байгуулсан, 2019
оны
A/109/A299
дүгээр хамтарсан
тушаалаар
Гаалийн
мэдээллийн
автомат
систем
/CAIS/,
гаалийн
гадаад
портал
систем /CEPS/-ийг
МХБ-ын Экспорт,
импорт,
хилийн
хорио
цээрийн
хяналтын
системтэй
уялдуулах
асуудлыг судалж,
санал
боловсруулах
ажлын
хэсэг,
гадаад худалдааг
хөнгөвчлөх
зорилгоор хорио
цээрийн
болон
гаалийн
хяналт
шалгалтын
үйл
ажиллагааг
уялдуулах
асуудлыг судалж,
санал
боловсруулах
ажлын хэсгийг тус
тус байгуулсан.

Байгууллага тус
бүрийн ашиглаж
буй
баримт
бичгийн
өгөгдлийг
ижилсгэх,
хил,
хорио
цээрийн
цахим
систем
боловсруулах,
гаалийн
байгууллагын
цахим системтэй
уялдуулах
компанийг
сонгон
шалгаруулах
тендер зарласан
байна.

Хил,
хорио
цээрийн цахим
систем
боловсруулах,
гаалийн
байгууллагын
цахим системтэй
уялдуулах
компанийг
сонгон
шалгаруулсан
байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.2.2
Гадаад
худалдааг
хөнгөвчлөх
зорилгоор
хорио цээрийн болон
гаалийн
хяналт

Төлөвлөг
өө, арга
хэмжээ,
шийдвэр

МХЕГ,
ГЕГ
хооронд 2019 оны
04 сарын 16-ны
өдөр байгуулсан
“Хамтран ажиллах
санамж
бичиг”,

Ажлын хэсгийн
төлөвлөгөөг
боловсруулж
батлуулсан
байна.

Төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
ажлуудыг хийж
гүйцэтгэж хяналт
шалгалтын үйл
ажиллагааг

№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1.

2

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
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шалгалтын
ажиллагааг
чиглэлээр
ажиллах

үйл
уялдуулах
хамтран

2019
оны
A/109/A299 дүгээр
хамтарсан
тушаалаар
Гаалийн
мэдээллийн
автомат
систем
/CAIS/,
гаалийн
гадаад
портал
систем /CEPS/-ийг
МХБ-ын Экспорт,
импорт,
хилийн
хорио
цээрийн
хяналтын
системтэй
уялдуулах
асуудлыг судалж,
санал
боловсруулах
ажлын
хэсэг,
гадаад худалдааг
хөнгөвчлөх
зорилгоор хорио
цээрийн
болон
гаалийн
хяналт
шалгалтын
үйл
ажиллагааг
уялдуулах
асуудлыг судалж,
санал
боловсруулах
ажлын хэсгийг тус
тус байгуулсан.

уялдуулах
чиглэлээр хоѐр
байгууллагын
хамтарсан
шийдвэр
гаргуулсан
байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.3-ийн үр дүн: Гадаад худалдааг хөнгөвчилж, мэдээллийг ил тод
болгоно.
Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.3.1
Гадаад
худалдаанд
зарцуулж
буй
цаг
хугацааг
тодорхойлох
“TRS”
судалгааг
хэрэгжүүлэх

Судалгаа
ны
тайлан
1ш

Улсын байцаагч,
судлаачдыг
бэлтгэх
олон
улсын зөвлөхтэй
сургалтыг зохион
байгуулж,
мэдээллийг Олон
улсын
Гаалийн
байгууллагын
цахим
системд
бүртгэж,
боловсруулалт
хийсэн.

Судалгааны
тайланг
боловсруулж
Худалдааг
хөнгөвчлөх
үндэсний хороо
болон холбогдох
байгууллагуудад
хүргүүлсэн
байна.

Судалгааны
тайланд дурдсан
саад
тотгорыг
багасгах
чиглэлээр
авч
хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний
саналыг
тогтоосон
хугацаанд,
чанартай
хэрэгжүүлж, үр
дүнд
хүрсэн
байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.3.2
“Худалдааны
мэдээллийн
үндэсний
портал”
байгуулж,
мэдээллийг байршуулах

1
мэдээлли
йн
систем,
байршуу
лахмэдээ
ллийн
тоо
хэмжээ

Дэлхийн
банк
групп Олон улсын
санхүүгийн
корпорацийн
санхүүжилтээр
“Худалдааны
мэдээллийн
үндэсний портал”
байгуулж
2020

Худалдааны
мэдээллийн
үндэсний
портал”-д
мэдээлэл
байршуулах
сургалтыг зохион
байгуулж,
мэдээллийг

Порталыг гадаад
худалдаа
эрхлэгчдэд
сурталчилж,
ашиглаж эхэлсэн
байна.

№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1.

2.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
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оны
4-р
ашиглалтад
оруулна.

сард

байршуулсан
байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.4-ийн үр дүн: Хэрэглэгчийн хяналтыг нэмэгдүүлэх замаар эрсдэлийг
бууруулна.
№

1.

2

3

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.4.1
Иргэд,
хэрэглэгчийн
оролцоотой нийгэм рүү
чиглэсэн
сарын
аян
зохион байгуулах

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.4.2
“Хэрэглэгчийн хариуцах
асуудлын
жагсаалтыг
сурталчлах,
соѐн
гэгээрүүлэх

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№2.1.4.3
Хяналтын
хуудсаар
нийтлэг
зөрчигдөж
байгаа
асуудлаар
зөвлөгөө өгөх зорилгоор
салбарын 18 сургалтыг
зохион байгуулах

Хэмжих
нэгж

4 аян

Зохион
байгуулс
ан ажлын
тоо

Тоо
хэмжээ

Суурь түвшин
2019 он

2019 онд нийгэмд
тулгамдсан
асуудлаар
хэрэглэгч,
үйлчлүүлэгчид рүү
чиглэсэн
сарын
аяныг
4
удаа
зохион
байгуулсан.

Хэрэглэгчийн
хяналт,
хариуцлагыг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор тандалт
судалгааны
үр
дүнг
тооцож,
хэрэглэгчийн
хариуцах
асуудлын
жагсаалтыг
гаргасан.

2019
онд
35
сэдвээр
сургалт
зохион
байгуулж,1277аж
ахуйн
нэгж,
байгууллага,
иргэнийг
хамруулсан байна.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Эхний хагас жил
- 2 аян зохион
байгуулсан
байна.
Хэрэглэгч,
бизнес
эрхлэгчдэд хууль
тогтоомж, норм
стандартыг
хангаж ажиллах
нь үүсч болох
эрсдэлээс
хэрхэн
урьдчилан
сэргийлж чадах
талаар
мэдлэг
олгон,
соѐн
гэгээрүүлэх
ажлуудыг
үр
дүнтэй
зохион
байгуулсан
байна.
Хэрэглэгчийн
хариуцах
асуудлын
жагсаалтыг олон
нийтэд
сурталчилах,
соѐн гэгээрүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулсан
байна.

- Төлөвлөгөөнд
заасан
хугацаанд нийт 9
сургалтыг
чанартай,
үр
дүнтэй
зохион
байгуулсан
байна.
- Бизнес
эрхлэгч, иргэн,
аж ахуйн нэгж
байгууллагуудад
мэргэжлийн
болон хууль эрх
зүйн
мэдлэг
мэдээлэл
өгч,
мэргэжил
арга
зүйгээр хангасан

Жилийн эцэс
- 4 аян зохион
байгуулсан
байна.
Хэрэглэгч,
бизнес
эрхлэгчдэд хууль
тогтоомж, норм
стандартыг
хангаж ажиллах
нь үүсч болох
эрсдэлээс
хэрхэн
урьдчилан
сэргийлж чадах
талаар
мэдлэг
олгон,
соѐн
гэгээрүүлэх
ажлуудыг
үр
дүнтэй
зохион
байгуулсан
байна
Хэрэглэгчийн
хариуцах
асуудлын
жагсаалтыг олон
нийтэд
сурталчилах,
соѐн гэгээрүүлэх
арга
хэмжээг
зохион
байгуулсан
байна.
- Төлөвлөгөөнд
заасан
хугацаанд нийт
18
сургалтыг
чанартай,
үр
дүнтэй
зохион
байгуулсан
байна.
- Бизнес
эрхлэгч,
иргэн,
аж ахуйн нэгж
байгууллагуудад
мэргэжлийн
болон хууль эрх
зүйн
мэдлэг
мэдээлэл
өгч,
мэргэжил
арга
зүйгээр хангасан
29
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байх
Шилэн хяналтын
цахим системд
мэдээллийг
бүрэн оруулсан
байна.

байх
Хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгсэл, олон
нийтийн
сүлжээний
сувгуудыг
ашиглан
сургалтыг олон
нийтэд
хүртээмжтэй
хүргэж
сурталчилсан
байна.
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

№

Үндсэн чиг үүрэг

Зорилтын
тоо

Арга хэмжээний
тоо

1

Хяналт шалгалт

1

6

2

Лабораторийн шинжилгээний аргын үндэсний стандартад
үзлэг хийх

1

1

3

Экспорт, импортын барааны аюулгүй байдлыг хангах, хил
дамжин халдварлах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

1

2

3

9

Зүйл

Заалт

15 зүйл

154 заалт

91 хуулийн 467
зүйл

783 заалт

109 хууль

-

Нийт

№

Эрх зүйн акт

1

Монгол Улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

2

Зөрчлийн тухай хууль

3

Холбогдох салбарын хууль тогтоомжууд
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
3.1 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж иргэдийн эрүүл,
аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ”
№3.1.1.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ:
Объектын эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт
44851 объектод 24 хяналтын чиглэлээр 5371 шалгалт хийх
1
3
5
Төлөвлөлтийн ТХШТХ-ийн 5 , 5 , 5 дугаар зүйл,Байгууллагын дунд хугацааны
уялдаа: төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7 дугаар зорилт, МХЕГ-ын даргын
2019 оны А/159 дүгээр тушаалаар батлагдсан МХБ-ын 2020 оны
хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Хэрэгжих
Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд хяналт шалгалтад хамруулахаар төлөвлөсөн объектуудын
99.1%-ыг хамруулсан байна.Хяналт шалгалтын хүрээнд хууль
тогтоомж,
дүрэм
журам,
стандартыг
хангуулж
ажиллаагүй1179объектод /давхардсан тоогоор/ арга хэмжээ авч
ажилласан бөгөөд төрлөөр нь харуулбал:
- Нөхөн төлбөр 23 объектод 180,5 сая төгрөг ногдуулж 98,6%
барагдуулсан,
- Торгох шийтгэл 1011объектод 772,2 сая ногдуулж 73,2%-ийн
барагдуулсан.
- Албан шаардлага 1414 объектод 9616 заалттай хүргүүлж 75,7%ийн биелэлттэй
- Дүгнэлт 347 объектод
- Үйл ажиллагаа бүр зогсоосон 3, түр зогсоосон 42 объект;
- Гүйцэтгэлийн шалгалт 96.5%;
Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектуудад хийсэн хяналтын
хуудасны үнэлгээ:
- Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 66%
- Эрсдэл үүсэх магадлал 33.2%
- их эрсдэлтэй объект 522 /10.3%/
- дунд эрсдэлтэй объект 2218 /43.7%/
- бага эрсдэлтэй объект 2330 / 46.0%/
- зөрчлийн тоо 63317
/Эх сурвалж: Шилэн хяналтын цахим систем/
Хяналт шалгалт хийсэн объектын тоо, гүйцэтгэлийн хувь, хууль
сахин мөрдөлтийн түвшин, улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн
биелэлт, илрүүлсэн зөрчил арилгуулалт, эрсдэлийн түвшин буурсан
объектын тоо, хувь
Эхний хагас жилд:
2020оны эхний хагас жилд 2015объектод 2685 хяналт шалгалт
хийсэн байна.
Хяналт шалгалтын ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон
нийтэд мэдээлж, боловсруулж хүргүүлсэн мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг,
зөвлөмжийн төрөл, тоо хэмжээ.
Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд оруулсан гүйцэтгэл, үр
дүнгээр тооцно.
Жилийн эцэст:
1. Тухайн жил хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин
мөрдөлтийн түвшинг гүйцэтгэлийн хяналтаар 5 хүртэл пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
2. Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг 5 хүртэл

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин
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пунктээр нэмэгдүүлнэ. /албан шаардлага, торгууль, нөхөн төлбөр/
3. Зөрчил арилгуулалтын түвшинг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.
4. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын түвшинг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.
5. Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектод их, дунд эрсдэлтэй
объектын эзлэх хувийг 3 хүртэл пунктээр бууруулсан байна.
6. Хяналт шалгалтын ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон
нийтэд мэдээлж, боловсруулж хүргүүлсэн мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг,
зөвлөмжийн төрөл, тоо хэмжээ.
7. Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг
тооцно.
№3.1.1.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2-р арга хэмжээ:
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх
зорилгоор нийт 2207 объектод 24 хяналтын чиглэлээр 2760 зөвлөн туслах
үйлчилгээ үзүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№3.1.1.3
Арга

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7
дугаар зорилт, МХЕГ-ын даргын 2019 оны А/159 дүгээр тушаалаар
батлагдсан МХБ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамруулахаар төлөвлөсөн нийт
объектын 94.0%-ийг хамруулсан байна.
Хамрагдсан объектуудад хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар 1434
зөвлөмжийг 12442
заалттайгаар хүргүүлж, биелэлт 64,3%-тай
байна.
Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан объектуудад хяналтын
хуудсаар үнэлгээ хийхэд:
- Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 66.6%
- Эрсдэл үүсэх магадлал 33.3%
- их эрсдэлтэй объект 291 /10.4%/
- дунд эрсдэлтэй объект 1097 /39.3%/
- бага эрсдэлтэй объект 1404 / 50.3%/
- зөрчлийн тоо 30187

Шалгуур
үзүүлэлт

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн объектын тоо, гүйцэтгэлийн хувь,
хууль сахин мөрдөлтийн түвшин, улсын байцаагчийн гаргасан
зөвлөмжийн биелэлт, эрсдэлийн түвшин буурсан объектын тоо, хувь

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
2020оны эхний хагас жилд 1103 объектод 1380 зөвлөн туслах
үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн зөвлөмж, зөвлөмжийн
биелэлт
Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд оруулсан гүйцэтгэл, үр
дүнгээр тооцно.
Жилийн эцэст:
Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан хууль сахин мөрдөлтийн
түвшинг 5хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ.
Зөвлөмжийнбиелэлтийн хувийг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.
Объектын эрсдэлийн түвшин буурсан байна.
Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг
тооцно.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3-р арга хэмжээ: Хүний амь нас, эрүүл мэнд,
хүрээлэн буй орчинд хор, хөнөөл учруулж болзошгүй хүчин зүйлс байгаа эсэх,
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хэмжээний
нэр, дугаар

түүний шалтгааныг судлан тодорхойлох зорилгоор 23 асуудлаар тандалт судалгаа
хийх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Суурь түвшин

2019 онд 29 асуудлаар тандалт сдалгаа хийгдэж, 676 аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэнийг хамруулсан байна.
2020 онд хийгдэх тандалт судалгааны суурь судалгаа байхгүй.
/Эх сурвалж: Шилэн хяналтын цахим систем/
- Тухайн асуудлаар аюул эрсдэл байгаа эсэхийг тодорхойлох.
- Суурь үзүүлэлт, судалгаа, мэдээллийн сан үүсгэх.
- Тандалт судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэний тоо –
- Шилэн хяналтын цахим системд мэдээллээ бүртгэсэн байх.
Эхний хагас жилд:
Тандалт судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэнийг шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд бүртгэсэн байна.
Жилийн эцэст:
Тухайн асуудлаар аюул эрсдэл байгаа эсэхийг тодорхойлж, суурь
үзүүлэлт, судалгаа, мэдээллийн сантай болсон байна.
Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд
мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.4-р арга хэмжээ:
Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд учруулж буй хор, хөнөөлийг
хянах, бууруулах зорилгоор 12 асуудлаар хяналт шинжилгээ хийх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1-р улирал

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№3.1.1.4

ТХШТХ-ийн,МХБ-ындунд
хугацааны
төлөвлөгөөний
3.2-ийн
1,2,3,4,6,7 дугаар зорилт, МХЕГ-ын даргын 2019 оны А/159 дүгээр
тушаалаар батлагдсан МХБ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөний 2 дугаар хавсралт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7
дугаар зорилт, МХЕГ-ын даргын 2019 оны А/159 дүгээр тушаалаар
батлагдсан МХБ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний 2
дугаар хавсралт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд 15 асуудлаар хяналт шинжилгээ хийгдэж, 325 аж ахуйн
нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулсан байна.
/Эх сурвалж: Шилэн хяналтын цахим систем/
- Тухайн асуудлын чанар, аюулгүй байдалд үнэлэлт дүгнэлт гаргах.
- Суурь үзүүлэлт, судалгаа, мэдээллийн сан үүсгэх.
- Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний тоо
- Шилэн хяналтын цахим системд мэдээллээ бүртгэсэн байх.
Эхний хагас жилд:
Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэнийг шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд бүртгэсэн байна.
Жилийн эцэст: Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин
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№3.1.1.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.5-р арга хэмжээ:
Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил, дутагдал, хууль бус үйл
ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор 38 асуудлаар урьдчилан сэргийлэх
шалгалтыг хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Суурь түвшин

2019 онд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус үйл ажиллагааг
таслан зогсоох шалгалт 47 асуудлаар хийгдэж, 7982 аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэн хамрагдсан байна.
/Эх сурвалж: Шилэн хяналтын цахим систем/
- Шалгалтын явцад шаардлага хангаагүй эсхүл сэжигтэй бараа
бүтээгдэхүүн илэрвэл дээж авч, холбогдох хууль тогтоомжид заасны
дагуу арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгах.
- Шалгалтын явцад хууль бус үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл
нотлогдсон тохиолдолд олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх.
- Хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн
- Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын хувь
Шилэн хяналтын цахим системд мэдээллээ бүртгэсэн байх
Эхний хагас жилд:
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэнийг шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд
бүртгэсэн байна.
Жилийн эцэст:
1. Хяналт шалгалтын явцад шаардлага хангаагүй эсхүл сэжигтэй
бараа бүтээгдэхүүн илэрвэл дээж авч, холбогдох хууль тогтоомжид
заасны дагуу арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгана.
2. Хяналт шалгалтын явцад хууль бус үйл ажиллагааны талаарх
мэдээлэл нотлогдсон тохиолдолд олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.
3. Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг
тооцно.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.6-р арга хэмжээ:
Үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эхлэхээс өмнө аюул, эрсдэлийг хянах зорилгоор
хянан баталгаажуулах үйл ажиллагааг 16 чиглэлээр явуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1-р улирал

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№3.1.1.6

Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7
дугаар зорилт, МХЕГ-ын даргын 2019 оны А/159 дүгээр тушаалаар
батлагдсан МХБ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний 2
дугаар хавсралт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7
дугаар зорилт, МХЕГ-ын даргын 2019 оны А/159 дүгээр тушаалаар
батлагдсан МХБ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний 2
дугаар хавсралт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд
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Хариуцах нэгж

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

2019 онд 17 чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаанд 408 аж
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хянаж
баталгаажуулангаргасан байна.
Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтэд
үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн байна.
Стандартын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний тоо
Шилэн хяналтын цахим системд мэдээллээ бүртгэсэн байх

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:Стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн,
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тоо нэмэгдэж, аюулгүй байдал
хангагдана.
Жилийн эцэст: Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын шаардлагад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ нэмэгдсэн байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2“Хяналтын байгууллагын хүнс болон орчны аюулгүй байдлыг
хангуулах үйл ажиллагааг хараат бус, үнэн бодит шинжилгээний дүнгээр баталгаажуулж, дэмжлэг
үзүүлэх”
№3.1.2.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.3-р арга хэмжээ: Лабораторийн
шинжилгээний аргын үндэсний стандартуудад үзлэг хийж, 5-аас доошгүй нэмэлт
өөрчлөлт оруулах стандартын саналыг хүргүүлэх
1
Төлөвлөлтийн ТХШТХ-ийн 5 дугаар зүйл, ХАБХТХ-ийн 15.2.5, Байгууллагын дунд
уялдаа: хугацааны төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7 дугаар зорилт
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Улсын төсөв, үйл ажиллагааны зардлаар

Хариуцах нэгж

Төв лаборатори, М.Бадамцэцэг

Суурь түвшин

Шинжилгээний аргын 420 гаруй үндэсний стандартыг мөрдөн
ажиллаж байгаа бөгөөд 3 аргын стандартад нэмэлт өөрчлөлт
оруулан Стандарт хэмжилзүйн газраар батлуулсан.

Шалгуур
үзүүлэлт

Лабораторийн шинжилгээний аргын үндэсний стандартуудад үзлэг
хийж, 3-аас доошгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулах стандартын санал
өгсөн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
Стандартын үзлэг хийсэн байна.
Жилийн эцэст:
Лабораторид мөрдөж буй шинжилгээний аргын стандартуудыг орчин
үеийн чиг хандлагад нийцүүлж, лабораторийн норматив техникийн
баримт бичгүүдийн хүчин төгөлдөр байдал сайжирна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3“Экспорт, импортын барааны аюулгүй байдлыг хангах, хил дамжин
халдварлах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх”
№ 3.1.3.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1-р арга хэмжээ:
Мал, амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйлс хил дамжин
тархахаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний чадавхийг сайжруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн 4 дүгээр хэсэг, 22 дугаар зүйл,
Эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай
хэлэлцээрийн хавсралт А-ийн 1-7, Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах
хөтөлбөрийн 3.1.2.1, 3.1.3.4, 3.3.1.1, 3.3.1.4, Малын эрүүл мэнд
үндэсний хөтөлбөр 3.4.1, 3.4.2, 3.3.4, Байгууллагын дунд хугацааны
төлөвлөгөөний 5.1, зорилт, 2020 оны Хяналт шалгалтын
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төлөвлөгөөний 2 дугаар хавсралт
Гүйцэтгэлий
н шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Үйл ажиллагааны зардлаар
ЭИХХЦХХ-Н.Гэрэлт-Од

Суурь түвшин

2019 онд мал амьтаны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй
зүйлс хил дамжин халдварлах эрсдэл хэвээр байгаа.
Тохиолдлын тоо, хариу арга хэмжээг оновчтой төлөвлөсөн байдал,
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
олон
нийтэд
мэдээлж,
боловсруулж
хүргүүлсэн
мэдээлэл,
сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн төрөл, тоо хэмжээ.
Эхний хагас жилд:
Ургамлын хорио цээртэй зүйлсийн сэжиг илэрсэн тохиолдолд хариу
арга хэмжээг оновчтой төлөвлөж, хил дамжин халдварлах эрсдэлээс
уртьдчилан сэргийлсэнээр хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд хамгаалагдаж,
ургамлын хорио цээр, аюулгүй байдал хангагдсан байна.
Жилийн эцэст:
Ургамлын хорио цээртэй зүйлсийн сэжиг илэрсэн тохиолдолд хариу
арга хэмжээг оновчтой төлөвлөж, хил дамжин халдварлах эрсдэлээс
уртьдчилан сэргийлсэнээр хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд хамгаалагдаж,
ургамлын хорио цээр, аюулгүй байдал хангагдсан байна.

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

1-р улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 3.1.3.2

Улирал

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.2-р арга хэмжээ:
Импорт, экспортын бараа, бүтээгдэхүүний хорио цээр, аюулгүй байдлыг хангах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай,
Эрүүл ахуйн тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, Химийн хорт
болон аюултай бодисын тухай хуулийн холбогдох заалт, Ачааг хилээр
нэвтрүүлэхэд хийх хяналт шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон
улсын конвенцэд заасан хяналтын чиглэл, “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол
хүн хөтөлбөр”-ийн 3.3.10, Сав баглаа боодол хөтөлбөрийн 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хөтөлбөрийн 3.1.3.2, 3.1.4.2, Агаар
орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 4.3.2, Озоны үе
давхаргыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн 2.6, 3.8, Барилгын
материалын чанарт тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх
хөтөлбөрийн 4.2.1.2, 4.2.2.6,
Байгууллагын дунд хугацааны
төлөвлөгөөний 5.2,
зорилт, 2020 оны Хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөний 2 дугаар хавсралт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЭИХХЦХХ-Н.Гэрэлт-Од

Суурь түвшин

Импортын хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт 72.0 хувьтай байна.
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн импорт, экспорттой хуулийн хэрэгжилт 79
хувьтай.
Импортын мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний
хорио цээр, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гарсан хууль
тогтоомжийн хэрэгжилт 75.0 хувьтай байна.
Экспортын мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний
хорио цээр, аюулгүй байдлын чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт 90 хувьтай байна.
Импортын ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний
хорио цээр, чанар аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гарсан хууль
тогтоомжийн хэрэгжилт 73.0 хувьтай байна.
Импортын эм биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн хууль тогтоомжийн
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Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

хэрэгжилт 74.0 хувьтай байна.
Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, тээвэрлэх үеийн
шаардлагын хэрэгжилт 87.0%-тай байна.
Импорт, экспортын хүнс, хүнсний бус бараа, мал, амьтан, ургамал,
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодол, эм,
эмнэлгийн хэрэгсэл, химийн хорт болон аюултай бодис, ашигт малтмал
газрын тосны бүтээгдэхүүнд илрүүлсэн нийт зөрчлийн тоо, хураасан
буцаасан устгасан дээрх барааны тоо хэмжээ,өгсөн зөвлөмж,
сэрэмжлүүлэг, зохион байгуулсан сургалтын тоо
Эхний хагас жилд:
Хорио цээр аюулгүй байдлын шаардлага хангасан экспорт, импортын
барааны эзлэх хувь нэмэгдэж, хүнсний аюулгүй байдал хангагдаж,
болзошгүй аюул осол, хордлого, хордлогот халдвар гарахаас
урьдчилан сэргийлнэ.
Жилийн эцэст:
Тухайн жилдхорио цээр аюулгүй байдлын шаардлага хангасан экспорт,
импортын барааны эзлэх хувь нэмэгдэж, хүнсний аюулгүй байдал
хангагдаж, болзошгүй аюул осол, хордлого, хордлогот халдвар
гарахаас урьдчилан сэргийлнэ.

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
3.1 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн: “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж
иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх”
№
1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№3.1.1.1.
Объектын
эрсдэлийн
ангиллыг үндэслэн их,
дунд
эрсдэлтэй
үнэлэгдсэн нийт 44851
объектод 24 хяналтын
чиглэлээр 5371 шалгалт
хийх

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

тоо,
хувь
9613
объекто
д 5371
шалгал
т

2019
онд
хяналт
шалгалтад
хамруулахаар
төлөвлөсөн
объектуудын 99.1%ыг
хамруулсан
байна.Хяналт
шалгалтын хүрээнд
хууль
тогтоомж,
дүрэм
журам,
стандартыг хангуулж
ажиллаагүй1179объе
ктод
/давхардсан
тоогоор/ арга хэмжээ
авч
ажилласан
бөгөөд төрлөөр нь
харуулбал:
- Нөхөн төлбөр 23
объектод 180,5 сая
төгрөг
ногдуулж
98,6% барагдуулсан,
- Торгох шийтгэл
1011объектод 772,2
сая ногдуулж 73,2%ийн барагдуулсан.
- Албан шаардлага
1414 объектод 9616
заалттай
хүргүүлж
75,7%-ийн
биелэлттэй
Дүгнэлт
347

2020оны
эхний
хагас
жилд
2015объектод
2685
хяналт
шалгалт
хийсэн
байна.
Хяналт шалгалтын
ажлыг
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
олон
нийтэд мэдээлж,
боловсруулж
хүргүүлсэн
мэдээлэл,
сэрэмжлүүлэг,
зөвлөмжийн
төрөл, тоо хэмжээ.
Шилэн хяналтын
цахим мэдээллийн
санд
оруулсан
гүйцэтгэл,
үр
дүнгээр тооцно.

1. Тухайн жил
хяналт шалгалтад
хамрагдсан
объектын
хууль
сахин мөрдөлтийн
түвшинг
гүйцэтгэлийн
хяналтаар
5
хүртэл
пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
2.
Улсын
байцаагчийн
гаргасан
шийдвэрийн
биелэлтийг
5
хүртэл
пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
/албан шаардлага,
торгууль,
нөхөн
төлбөр/
3.
Зөрчил
арилгуулалтын
түвшинг
5
пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
4.
Гүйцэтгэлийн
хяналт шалгалтын
түвшинг
5
пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
5.
Хяналт
38
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объектод
- Үйл ажиллагаа бүр
зогсоосон
3,
түр
зогсоосон 42 объект;
Гүйцэтгэлийн
шалгалт 96.5%;
Хяналт
шалгалтад
хамрагдсан
объектуудад хийсэн
хяналтын хуудасны
үнэлгээ:
Хууль
сахин
мөрдөлтийн түвшин
66%
Эрсдэл
үүсэх
магадлал 33.2%
- их эрсдэлтэй объект
522 /10.3%/
- дунд эрсдэлтэй
объект 2218 /43.7%/
бага
эрсдэлтэй
объект 2330 / 46.0%/
- зөрчлийн тоо 63317

2.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№3.1.1.2.
Эрсдэлээс
урьдчилан
сэргийлэх,
эрсдэлийг
бууруулахад
дэмжлэг
үзүүлэх зорилгоор нийт
5068
объектод
24
хяналтын
чиглэлээр
2760
зөвлөн туслах
үйлчилгээ үзүүлэх

3

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№3.1.1.3.
Хүний амь нас, эрүүл
мэнд,
хүрээлэн
буй
орчинд
хор,
хөнөөл

тоо,
хувь
5068
объекто
д 2760
зөвлөн
туслах
үйлчилг
ээ

23

2019
онд
зөвлөн
туслах үйлчилгээнд
хамруулахаар
төлөвлөсөн
нийт
объектын 94.0%-ийг
хамруулсан байна.
Хамрагдсан
объектуудад хуулийн
хэрэгжилтийг
хангуулахаар
1434
зөвлөмжийг
12442
заалттайгаар
хүргүүлж,
биелэлт
64,3%-тай байна.
Зөвлөн
туслах
үйлчилгээнд
хамрагдсан
объектуудад
хяналтын
хуудсаар
үнэлгээ хийхэд:
Хууль
сахин
мөрдөлтийн түвшин
66.6%
Эрсдэл
үүсэх
магадлал 33.3%
- их эрсдэлтэй объект
291 /10.4%/
- дунд эрсдэлтэй
объект 1097 /39.3%/
бага
эрсдэлтэй
объект 1404 / 50.3%/
- зөрчлийн тоо 30187
2019
онд
29
асуудлаар
тандалт
сдалгаа хийгдэж, 676
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллага,
иргэнийг хамруулсан

2020оны
эхний
хагас
жилд
1103объектод1380
зөвлөн
туслах
үйлчилгээ
үзүүлсэн байна.
Аж ахуйн нэгж,
байгууллагад
хүргүүлсэн
зөвлөмж,
зөвлөмжийн
биелэлт
Шилэн хяналтын
цахим мэдээллийн
санд
оруулсан
гүйцэтгэл,
үр
дүнгээр тооцно.

Тандалт
судалгаанд
хамрагдсан
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллага,
иргэнийг
шилэн

шалгалтад
хамрагдсан
объектод их, дунд
эрсдэлтэй
объектын
эзлэх
хувийг 3 хүртэл
пунктээр
бууруулсан байна.
6.
Хяналт
шалгалтын ажлыг
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
олон
нийтэд мэдээлж,
боловсруулж
хүргүүлсэн
мэдээлэл,
сэрэмжлүүлэг,
зөвлөмжийн
төрөл, тоо хэмжээ.
7.
Шилэн
хяналтын
цахим
мэдээллийн
сангаар гүйцэтгэл,
үр дүнг тооцно.
Зөвлөн
туслах
үйлчилгээнд
хамрагдсан хууль
сахин мөрдөлтийн
түвшинг 5хүртэл
пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
Зөвлөмжийнбиелэ
лтийн хувийг 5
пунктээр
нэмэгдүүлнэ.
Объектын
эрсдэлийн түвшин
буурсан байна.
Шилэн хяналтын
цахим мэдээллийн
сангаар гүйцэтгэл,
үр дүнг тооцно.

Тухайн асуудлаар
аюул
эрсдэл
байгаа
эсэхийг
тодорхойлж, суурь
үзүүлэлт,
судалгаа,
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учруулж
болзошгүй
хүчин зүйлс байгаа эсэх,
түүний
шалтгааныг
судлан
тодорхойлох
зорилгоор 23 асуудлаар
тандалт судалгаа хийх

байна.
2020 онд хийгдэх
тандалт судалгааны
суурь
судалгаа
байхгүй.
/Эх сурвалж: Шилэн
хяналтын
цахим
систем/

хяналтын
цахим
мэдээллийн санд
бүртгэсэн байна.

мэдээллийн
сантай
болсон
байна.
Шаардлагатай бол
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
олон
нийтэд мэдээлж,
эрсдэлээс
урьдчилан
сэргийлнэ.
Шаардлагатай бол
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
олон
нийтэд мэдээлж,
эрсдэлээс
урьдчилан
сэргийлнэ.

4

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№3.1.1.4.
Хүний амь нас, эрүүл
мэнд,
хүрээлэн
буй
орчинд учруулж буй хор,
хөнөөлийг
хянах,
бууруулах зорилгоор 12
асуудлаар
хяналт
шинжилгээ хийх

12

2019
онд
15
асуудлаар
хяналт
шинжилгээ хийгдэж,
325 аж ахуйн нэгж,
байгууллага,
иргэнийг хамруулсан
байна.
/Эх сурвалж: Шилэн
хяналтын
цахим
систем/

Хяналт
шинжилгээнд
хамрагдсан
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллага,
иргэнийг
шилэн
хяналтын
цахим
мэдээллийн санд
бүртгэсэн байна.

5

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№3.1.1.5.
Болзошгүй
эрсдэлээс
урьдчилан
сэргийлэх,
зөрчил, дутагдал, хууль
бус
үйл
ажиллагааг
таслан
зогсоох
зорилгоор 38 асуудлаар
урьдчилан
сэргийлэх
шалгалтыг хэрэгжүүлэх

38

2019 онд эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх,
хууль
бус
үйл
ажиллагааг
таслан
зогсоох шалгалт 47
асуудлаар хийгдэж,
7982 аж ахуйн нэгж,
байгууллага,
иргэн
хамрагдсан байна.
/Эх сурвалж: Шилэн
хяналтын
цахим
систем/

Урьдчилан
сэргийлэх хяналт
шалгалтад
хамрагдсан
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллага,
иргэнийг
шилэн
хяналтын
цахим
мэдээллийн санд
бүртгэсэн байна.

Хяналт шалгалтын
явцад шаардлага
хангаагүй
эсхүл
сэжигтэй
бараа
бүтээгдэхүүн
илэрвэл дээж авч,
холбогдох хууль
тогтоомжид
заасны дагуу арга
хэмжээ
авч,
зөрчлийг
арилгана.
Хяналт шалгалтын
явцад хууль бус
үйл ажиллагааны
талаарх мэдээлэл
нотлогдсон
тохиолдолд олон
нийтэд мэдээлж,
эрсдэлээс
урьдчилан
сэргийлэх
арга
хэмжээ авна.
Шилэн хяналтын
цахим мэдээллийн
сангаар гүйцэтгэл,
үр дүнг тооцно.

6

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№3.1.1.6.Үйлдвэрлэл,
ажил,
үйлчилгээ
эхлэхээс өмнө аюул,
эрсдэлийг
хянах
зорилгоор
хянан
баталгаажуулах
үйл
ажиллагааг
16
чиглэлээр явуулах

2019
онд
17
чиглэлээр
баталгаажуулах үйл
ажиллагаанд 408 аж
ахуйн
нэгж,
байгууллага, иргэний
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг
хянаж
баталгаажуулангарга
сан байна.

Стандартын
шаардлага
хангасан
бүтээгдэхүүн,
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний тоо
нэмэгдэж, аюулгүй
байдал
хангагдана.

Холбогдох хууль
тогтоомж, дүрэм,
журам,
стандартын
шаардлагад
нийцсэн
бараа
бүтээгдэхүүн,
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ
нэмэгдсэн байна.

16

Мэдээллийн эх сурвалж: НМХГ. Шилэн хяналтын цахим систем
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.2-ийн үр дүн: “Хяналтын байгууллагын хүнс болон орчны аюулгүй
байдлыг хангуулах үйл ажиллагааг хараат бус, үнэн бодит шинжилгээний дүнгээр баталгаажуулж,
дэмжлэг үзүүлэх”
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1

Үр дүнгийн үзүүлэлт №
3.1.2.3
Лабораторийн
шинжилгээний
аргын
үндэсний стандартуудад
үзлэг
хийж,
3-аас
доошгүй
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулах
стандартын
саналыг
хүргүүлэх

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

тоо

Шинжилгээний аргын
420 гаруй үндэсний
стандартыг мөрдөн
ажиллаж
байгаа
бөгөөд
3
аргын
стандартад
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулан
Стандарт
хэмжилзүйн газраар
батлуулсан.

Стандартын үзлэг
хийсэн байна.

Лабораторид
мөрдөж
буй
шинжилгээний
аргын
стандартуудыг
орчин үеийн чиг
хандлагад
нийцүүлж,
лабораторийн
норматив
техникийн баримт
бичгүүдийн хүчин
төгөлдөр байдал
сайжирна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3-ийн үр дүн: “Экспорт, импортын барааны аюулгүй байдлыг хангах,
хил дамжин халдварлах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх”
Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Үр дүнгийн үзүүлэлт №
3.1.3.1
Мал,
амьтны
гоц
халдварт
өвчин,
ургамлын хорио цээртэй
зүйлс
хил
дамжин
тархахаас
урьдчилан
сэргийлэх, хариу арга
хэмжээний
чадавхийг
сайжруулах

Тохиол
д-лын
тоо

2019
онд
мал
амьтаны
гоц
халдварт
өвчин,
ургамлын
хорио
цээртэй зүйлс хил
дамжин халдварлах
эрсдэл
хэвээр
байгаа.

Үр дүнгийн үзүүлэлт №
3.1.3.2
Импорт,
экспортын
бараа, бүтээгдэхүүний
хорио цээр, аюулгүй
байдлыг хангах

тоо

Импортын
хүнсний
бүтээгдэхүүний
талаарх
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилт 72.0%,
Эрүүл ахуйн тухай
хуулийн
импорт,
экспорттой хуулийн
хэрэгжилт 79%,
Импортын
мал,
амьтан
тэдгээрийн
гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүний хорио
цээр,
аюулгүй
байдлыг
хангах
чиглэлээр
гарсан

Ургамлын хорио
цээртэй зүйлсийн
сэжиг
илэрсэн
тохиолдолд хариу
арга
хэмжээг
оновчтой
төлөвлөж,
хил
дамжин
халдварлах
эрсдэлээс
уртьдчилан
сэргийлсэнээр
хүн, мал, амьтны
эрүүл
мэнд
хамгаалагдаж,
ургамлын
хорио
цээр,
аюулгүй
байдал хангагдсан
байна.
Хорио
цээр
аюулгүй байдлын
шаардлага
хангасан экспорт,
импортын
барааны
эзлэх
хувь
нэмэгдэж,
хүнсний аюулгүй
байдал хангагдаж,
болзошгүй аюул
осол,
хордлого,
хордлогот
халдвар гарахаас
урьдчилан
сэргийлнэ.

Ургамлын хорио
цээртэй зүйлсийн
сэжиг
илэрсэн
тохиолдолд хариу
арга
хэмжээг
оновчтой
төлөвлөж,
хил
дамжин
халдварлах
эрсдэлээс
уртьдчилан
сэргийлсэнээр
хүн, мал, амьтны
эрүүл
мэнд
хамгаалагдаж,
ургамлын
хорио
цээр,
аюулгүй
байдал хангагдсан
байна
Тухайн жилдхорио
цээр
аюулгүй
байдлын
шаардлага
хангасан экспорт,
импортын
барааны
эзлэх
хувь
нэмэгдэж,
хүнсний аюулгүй
байдал хангагдаж,
болзошгүй аюул
осол,
хордлого,
хордлогот
халдвар гарахаас
урьдчилан
сэргийлнэ.

№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1.

2

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

41

Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилт 75.0%,
Экспортын
мал,
амьтан
тэдгээрийн
гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүний хорио
цээр,
аюулгүй
байдлын чиглэлээр
гарсан
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилт 90%,
Импортын ургамал,
ургамлын
гаралтай
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүний хорио
цээр, чанар аюулгүй
байдлыг
хангах
чиглэлээр
гарсан
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилт 73.0%,
Импортын эм био
бэлдмэл, эмнэлгийн
хэрэгслийн
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилт 74.0%,
Химийн хорт болон
аюултай
бодисыг
импортлох, тээвэрлэх
үеийн
шаардлагын
хэрэгжилт 87.0%-тай
тус тус байна.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

№

Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд

Арга
хэмжээний
тоо

1.

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах

8

2.

Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем
хөгжүүлэх,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах,хэрэглэгчдийг
мэдээллээр хангах

1

3.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

1

4.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах

1

5.

Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх,
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

2

6.

Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг
арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх

9

7.

Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх

4

Нийт

26
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ДӨРӨВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар
хангах
№ 4.2.1.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.1-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл
ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах
Төлөвлөлтийн Төрийн албаны тухай хуулийн 22-27, 33, 36, 44-48, 51, 57, 59, 60-62
баталсан журмууд,
уялдаа: дугаар зүйл, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ-өөс
1-3
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, 23, 23 , 24, 34-40, 42-55, 79, 80,
100-106 дугаар зүйл,
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9, 10, 11 дүгээр зүйл,
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөөний 8.1 дэх зорилт
Хэрэгжих
Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа

Суурь түвшин

Хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг Төрийн албаны болон
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж
байна.
Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу хүний нөөцийн үйл ажиллагааг
зохион байгуулсан байна.
Дутуу орон тоог нөхөж томилсон албан хаагчийн тоо
Эхний хагас жилд:Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар дутуу
байгаа сул орон тоог бүрэн нөхсөн байна.
Жилийн эцэст: Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа тасралтгүй, хэвийн
явагдсан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

№ 4.2.1.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.2-р арга хэмжээ:
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 2020 оны үйл ажиллагаанд тайлагнах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Төрийн албаны тухай хуулийн 8, 21-27, 33, 75 дугаар зүйл, түүнийг
дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ-өөс баталсан журмууд,
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 129 дүгээр зүйл,
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөөний 8.1 дэх зорилт
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 59 дүгээр тогтоолоор
батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах
журам”
Улирал

1-р улирал

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа

Суурь түвшин

Төрийн
тайланг
Төрийн
тайланг

Хүрэх түвшин

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

2-р улирал

албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд холбогдох мэдээ
тухай бүр гаргаж өгсөн.
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд холбогдох мэдээ
тухай бүр гаргаж өгнө.

Эхний хагас жилд:Холбогдох мэдээ тайланг
өгсөн байна.

тухай бүр гаргаж
44

Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Жилийн эцэст: Холбогдох мэдээ тайланг тухай бүр гаргаж өгсөн
байна..
№ 4.2.1.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.3-р арга хэмжээ:
Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц, богино, дунд хугацааны сургалтад
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчдыг хамруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Суурь түвшин

Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц сургалтад 1 удирдах удирдах
ажилтныг хамруулан төгсгөж, 1 ажилтныг онлайнаар сургаж байна.
Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
Эхний хагас жилд:Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц сургалтад 1
удирдах ажилтныг, богино, дунд хугацааны сургалтад 5 ажилтныг
хамруулсан байна.
Жилийн эцэст: Богино болон дунд хугацааны мэргэшүүлэх
сургалтад 5 ажилтныг хамруулсан байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.4-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын албан тушаалын тодорхойлолтыг
албан тушаал тус бүрээр батлуулах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1-р улирал

ОНХХ-Б.Бат-Эрдэнэ

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.1.4

Төрийн албаны тухай хуулийн 24, 29 дүгээр зүйл, 55 дугаар
зүйлийн 55.3 дахь хэсэг, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ, Удирдлагын
академиас баталсан журмууд,
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.5
дахь заалт, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны
дунд хугацааны төлөвлөгөөний 8.3 дахь зорилт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, 23.3, 23.4,
23.5 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн
21.1, 48 дугаар зүйлийн 48.3, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын
2018-2020 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөний 8.1 дахь зорилт
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг
журам”
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа

Суурь түвшин

Төрийн албаны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын газар 13 төрлийн албан тушаалын
тодорхойлолт батлах зөвшөөрөл аваад байна.
Төрийн албаны зөвлөлөөс олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд
тодорхойлолтыг баталж, мөрдүүлсэн байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:Албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах
зөвшөөрөл олгуулах, батлах ажлыг зохион байгуулж дууссан
байна.
Жилийн эцэст: Батлагдсан тодорхойлолтын хүрээнд чиг үүргийг
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дотооддоо нарийвчлан
байгуулсан байна.
№ 4.2.1.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

зохион

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэг,
Авилгын эсрэг хуулийн 6, 10, 11, 13,
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
хуулийн 7, 8, 23, 24 дүгээр зүйл, 3-р бүлэг,
Авилгатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөө,
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөөний 8.1 дахь зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд

Суурь түвшин

Авилгаас ангид байх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна.
“Авилгын эрсдэл бүхий ажил, албан тушаалын жагсаалт”-ыг
гаргасан байна.

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

ажлыг

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.5-р арга хэмжээ: Авилгын эсрэг хууль,
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.1.6

батлуулах

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

хуваарилж

Эхний хагас жилд:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрх зүйн
мэргэжилтэн ХАСХОМ-ийг хүлээн авч, тайланг Авилгатай тэмцэх
газарт хүргүүлсэн байна.
Авилгатай
тэмцэх
Үндэсний
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнасан байна.
Жилийн эцэст: Авилгатай тэмцэх газартай хамтран ажиллаж
авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.6-р арга хэмжээ:
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, холбогдох
тайлан мэдээллээр зохих төрийн байгууллага, албан тушаалтныг хангах
Төлөвлөлтийн Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, “Зохион байгуулалт,
уялдаа: захирамжлалын баримт бичиг” MNS 5140-1:2011 стандарт,
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөөний 8.1 дахь зорилт
Хэрэгжих
Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа

Суурь түвшин

2019 онд нийт 14117 баримтыг архивт хүлээн авч, лавлагаа
мэдээлэл хүссэн 99 албан бичиг, 31 өргөдлийг шийдвэрлэн 426
баримтыг хуулбарыг баталгаажуулж олгосон.Хадгалах хугацаа
дууссан 2003-2012 оны 39 хэргийн 1215 хадгаламжийн нэгжийг
бүртгэлжүүлж, 812 устгах хэргийн жагсаалт үйлдэж, Нийслэлийн
Архивын газрын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн
комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.
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Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Архив, албан хэрэг хөтлөлт-ийн үйл ажиллагааг хууль журам,
зааврын дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих
журмын дагуу шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан
байна.
Эхний хагас жилд:-Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагааг хууль журам, зааврын дагуу явуулж, албан бичиг,
өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
Жилийн эцэст: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг
хууль журам, зааврын дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл
хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

№ 4.2.1.7
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.7-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын шуурхай хурлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Суурь түвшин

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний 143,
Улаанбаатар хотын Ерөнхий Менежерийн 32, МХЕГ-ын цахим
шуурхай хуралдааны 92, НМХГ-ын удирдах ажилтнуудын шуурхай
зөвлөгөөний 269, нийт 536 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 100%
биелүүлэн ажилласан.
Хурлаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг албажуулж, гүйцэтгэлийг
хангуулсан байна.
Эхний хагас жилд:
Цахим шуурхай болон МХЕГ, НЗДТГ-ын удирдлагын шуурхай
хурлыг 14 хоног тутам зохион байгуулсан байна.
Жилийн эцэст:
Цахим шуурхай болон МХЕГ, НЗДТГ-ын удирдлагын шуурхай
хурлыг 14 хоног тутам зохион байгуулсан байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.8-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын зөвлөлийн хурлыг зохион
байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1-р улирал

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.1.8

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд

Суурь түвшин

НМХГ-ын даргын зөвлөлийн хурлыг 17 удаа хуралдуулж, 44
асуудлыг
хэлэлцүүлэн
шийдвэрлүүлж,
хурлын
шийдвэр,
тэмдэглэлийг баталгаажуулан холбогдох албан тушаалтнуудад
хүргүүлсэн.
Хурлаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг албажуулж, гүйцэтгэлийг
хангуулсан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
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Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
Зөвлөлийн хурлыг төлөвлөгөөний дагуу тухай бүр шуурхай зохион
байгуулсан байна.
Жилийн эцэст:
Зөвлөлийн хурлыг төлөвлөгөөний дагуу тухай бүр шуурхай зохион
байгуулсан байна.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр
хангах
№ 4.2.2.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.1-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын мэдээллийн технологийн үйл
ажиллагааг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
уялдаа: хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.2.1,
ЗГ-ын 2019 оны 73 дугаар тогтоол “Цахим засаглал” Үндэсний
хөтөлбөр,
ЗГ-ын 2018 оны 259 дүгээр тогтоол, "Төрөөс мэдээлэл, харилцаа
холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого" 3.8, 3.9 дэх заалт,
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөөний 10, 11 дүгээр зорилт
Хэрэгжих
Улирал
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ЗХНХ-Г.Сүнжидмаа

Суурь түвшин

Дотоод болон гадаад сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал,
хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Дотоод, гадаад сүлжээ, серверт доголдол гараагүй байх.
Эхний хагас жилд:
Сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг
хангаж ажиллана.
Жилийн эцэст:
Сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг
хангаж ажиллана.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3 ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.3. Гадаад харилцаа-хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах үйл
ажиллагааг өргөжүүлнэ.
№4.2.3.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.3.2-р арга хэмжээ: Хамтран ажилладаг
гадаадын байгууллага болон холбогдох салбарын чиглэлээр зохион
байгуулагдаж буй Олон улсын хурал, семинар, сургалтад Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтнуудыг хамруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөө 3.2-ийн 9 дүгээр зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд
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хөрөнгө
Хариуцах нэгж

ОНХХ-Б.Бат-Эрдэнэ

Суурь түвшин

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-ийн нийт 30 улсын /ахлах/ байцаагч,
албан хаагч гадаадын 10 улс, оронд богино, дунд хугацааны
сургалт, семинар, эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажилд хамрагдсан.
Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-ийн нийт 40 улсын /ахлах/ байцаагч,
албан хаагчид гадаад оронд богино, дунд хугацааны сургалт,
семинар, эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажилд хамрагдсан байна.
Эхний хагас жилд:
Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-ийн нийт 20 улсын /ахлах/ байцаагч,
албан хаагчид гадаад оронд богино, дунд хугацааны сургалт,
семинар, эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажилд хамрагдсан байна.
Жилийн эцэст:
Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-ийн нийт 20 улсын /ахлах/ байцаагч,
албан хаагчид гадаад оронд богино, дунд хугацааны сургалт,
семинар, эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажилд хамрагдсан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ
№4.2.4.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.4.1-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнг сурталчлан таниулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд
хугацааны төлөвлөгөө 3.2-ийн 9 дүгээр зорилт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ОНХХ-Б.Бат-Эрдэнэ, чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ

Суурь түвшин

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийг байгууллагын вебсайтад – 2000, мэдээллийн Вэб
сайтад – 500 удаа нийтэлж, Facebook хуудсанд – 2500 контент
нийтэлсэн.
Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийн тоо
Эхний хагас жилд:
Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийг байгууллагын вебсайтад – 1000, мэдээллийн Вэб
сайтад – 250 удаа нийтэлж, Facebook хуудсанд – 1250 контент
нийтэлнэ.
Жилийн эцэст:
Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийг байгууллагын вебсайтад – 2200, мэдээллийн Вэб
сайтад – 600 удаа нийтэлж, Facebook хуудсанд – 3000 контент
нийтэлнэ.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 5 ТӨСӨВ, САНХҮҮ
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Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.5. Санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, гүйцэтгэлд тавих хяналтыг
чангатгаж, үр дүнг тайлагнах, шилэн дансны бүртгэлийн хөтлөлт, үнэн зөв байдлыг хангаж
ажиллана.
№4.2.5.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.5.1-р арга хэмжээ:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны төсвийн төслийг батлуулах,
,холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж
ажиллах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Суурь түвшин

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны батлагдсан
төсөв 8803,9 сая төгрөг буюу 2019 оноос 17,4 хувиар нэмэгдсэн
байна.
Батлагдсан төсвийн хэмжээ
Төсвийн тухай болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт
Эхний хагас жилд:2021 оны төсвийн төслийг батлуулах
Жилийн эцэст: 2021 оны төсвийн төсөлийн МХЕГ-т хүргүүлнэ.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.5.2-р арга хэмжээ:
Батлагдсан төсвийг хэмнэлттэй зарцуулж, орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж,
шаардлагатай хөрөнгө материалаар хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөнд бүртгэлээр
хяналт тавих
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1-р улирал

СААХ-Р.Дулмаа

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.5.2

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Төсвийн тухай хууль, Худалдан авах ажиллагааны тухай хууль,
Шилэн дансны тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа,ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

СААХ-Р.Дулмаа

Суурь түвшин

Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-ийн
төсвийн гүйцэтгэл
хэмнэгдэж,орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж, ажилтнуудад
хангалтын материал, бичиг хэрэг, маягт, хэвлэмэл материал, аж
ахуйн хэрэгцээний материал, сэлбэг хэрэгсэл, түлш, шатах тослох
материал бусад хангамжийн материалиар хангаж ажилласан.
- Төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүр,12 удаа
- Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт сар бүр, 12 удаа
- Бараа материалын тооллого жилд 2 удаа
- Шилэн дансны тухай хуулийн биелэлт сар бүр, 12 удаа
- Хөрөнгийн тооллого жилд 1 удаа
Эхний хагас жилд:2020 онд системийн хэмжээнд батлагдсан
төсвийг хэмнэлттэй зарцуулж,үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлтийг хангуулж, шаардлагатай хөрөнгө, хангамжийн
материалиар хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөнд бүртгэлээр хяналт
тавьж ажилласан байна.
Жилийн эцэст:2020 онд системийн хэмжээнд батлагдсан төсвийг
хэмнэлттэй зарцуулж,үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг
хангуулж, шаардлагатай хөрөнгө, хангамжийн материалиар
хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөнд бүртгэлээр хяналт тавьж ажилласан

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин
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байна.
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 6 ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.6. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, сурталчлан таниулах,
хэрэгжилт, үр дүнг хангуулах
№ 4.2.6.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4 .2.6.1-р арга хэмжээ:Төрийн хяналт шалгалтын
тухай, Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, эрх зүйн орчныг
боловсронгуй болгох, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХ-ийн 5.1.5, 5.2.11, 5.3, 5.4.1, УИХ-ын 2017 оны 34 дүгээр
уялдаа: тогтоолын
1.2,
АТҮХ-ийн
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
төлөвлөгөөний 4.1.2.4.1
Хэрэгжих
1-р улирал
2-р улирал
Улирал
3-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах Батлагдсан төсвийн хүрээнд
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

№ 4.2.6.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.2-р арга хэмжээ: Салбарын холбогдох
хууль тогтоомжийн төсөлд санал хүргүүлэх, боловсруулсан саналыг хянах,
мэргэжил арга зүйгээр хангах, зөвлөгөө өгөх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

ХЭЗХ-О.Энхболд
Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль,
тогтоомжийн хэрэгжүүлэх талаар удирдах болон эрх бүхий албан
тушаалтанд сургалт зохион байгуулж, ажилласан.
Хуулийн төслүүдэд тусгах саналыг холбогдох газар, улсын
байцаагч нараар хэлэлцүүлж санал авах
Эхний хагас жилд:Холбодох мэдээллийг гаргаж өгөх, хуулийн
төсөл өгөх хүргүүлэх
Жилийн эцэст: Хуулиудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд батлагдах дүрэм,
журмуудын төсөлд санал өгөх, хууль тогтоомжийг сурталчлан
таниулах ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.2,
Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 129 дүгээр тушаал,
МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/05 дугаар тушаал
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд, чиглэлийн хэлтсүүд

Суурь түвшин

2019 онд нийт 2 хуулийн төсөлд, 3 дүрэм журамд өгсөн саналыг
авч нэгтгэн боловсруулж албан бичгээр МХЕГ, ХЗДХЯ болон
холбогдох бусад яам, газруудад хүргүүлж ажиллсан.

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Боловсруулж хүргүүлсэн хууль, тогтоолын төслийн тоо
Эхний хагас жилд: - Холбогдох хууль, тогтоомжийн төсөлд
хүргүүлэхээр боловсруулсан саналыг тухай бүр хянаж холбогдох
байгууллага, албан тушаалтанд хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст:
Холбогдох
хууль,
тогтоомжийн
төсөлд
хүргүүлэхээр
боловсруулсан саналыг тухай бүр хянаж холбогдох байгууллага,
албан тушаалтанд хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.
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№ 4.2.6.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4 .2.6.3-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын дотоод үйл ажиллагааг зохицуулсан дүрэм, журмыг шинэчлэх,
шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Шинээр болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм, журмын тоо
Эхний хагас жилд:
Тухай бүр холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн дүрэм журамд
өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн байна.
Жилийн эцэст: Тухай бүр холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн
дүрэм журамд өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.4-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын албан хаагчдад хууль зүйн мэдээлэл болон хууль хэрэглэх
арга зүйгээр хангах, аж ахуйн нэгж байгууллагад зориулсан сургалт зохион
байгуулж, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.2,
Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 129 дүгээр тушаал,
МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/05 дугаар тушаал
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд, чиглэлийн хэлтсүүд

Суурь түвшин

2019 онд давхардсан тоогоор нийт 50 орчим байгууллагын 420
орчим ажилтан, албан хаагчдад Төрийн хяналт шалгалтын тухай,
Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган
шийдвэрлэх тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомжоор
сургалт зохион байгуулсан.
Сургалтад хамрагдаж хууль эрхзүйн туслалцаа үзүүлсэн аж ахуйн
нэгж байгууллага, албан хаагчдын тоо

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний

3-р улирал

2019 онд Дотоод үйл ажиллагааны 3 журмын төслийг
боловсруулан баталгаажуулж, 1 журамд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан.

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.6.5

2-р улирал

Суурь түвшин

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1-р улирал

ХЭЗХ-О.Энхболд, чиглэлийн хэлтсүүд

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Улирал

Хариуцах нэгж

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.6.4

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.2,
Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 129 дүгээр тушаал,
МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/05 дугаар тушаал

Эхний хагас жилд:
-Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу бүрэн агуулгаар заасан
байна.
Жилийн эцэст:
-Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу бүрэн агуулгаар заасан
байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.5-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газраас боловсруулагдан гарч байгаа тушаал, шийдвэрийн төсөл,
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нэр, дугаар

албан бичиг, бусад байгууллагатай байгуулах гэрээний төслийн эрх зүйн
үндэслэлийг хянах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.2,
Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 129 дүгээр тушаал,
МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/05 дугаар тушаал
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд

Суурь түвшин

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын нийт 622
тушаал, гадагш явсан нийт 633 албан бичиг, санхүүгийн үйл
ажиллагаатай холбоотой нийт 32 гэрээний хууль, эрх зүйн
үндэслэлийг хянасан.
Хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянасан тушаал, албан бичиг,
удирдамж, гэрээний тоо

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
Тушаал шийдвэр, гэрээ, байгууллагаас боловсруулагдан гарч
байгаа албан бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэл зөв хууль тогтоомжид
нийцсэн, зөрчилгүй байна.
Жилийн эцэст:
Тушаал шийдвэр, гэрээ, байгууллагаас боловсруулагдан гарч
байгаа албан бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэл зөв хууль тогтоомжид
нийцсэн, зөрчилгүй байна.

№ 4.2.6.6

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.6-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газарт ирсэн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийн нэгдсэн бүртгэл
хөтөлнө.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж

Суурь түвшин

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Зөрчлийн тухай хууль,
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль,
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд
ХЭЗХ-О.Энхболд, чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ
Улсын Ерөнхий Прокурорын 2017 оны А\56 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын газрын эрх бүхий албан
тушаалтны
зөрчлийг,
хялбаршуулсан
журмаар
шалган
шийдвэрлэсэн ажиллагааны бүртгэлийн мэдээний маягт”-ын дагуу
мэдээллийг 14 хоногт тутамд Нийслэлийн Прокурорын газарт
хүргүүлэн ажиллаж байна.
Байгууллагад ирсэн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийн нэгдсэн
бүртгэл алдаагүй, бүрэн хөтлөгдсөн байна.
Эхний хагас жилд:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартирсэн зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлийг холбогдох хууль, журмын
дагуу хийж, судалгааг прокурорын байгууллагад хугацаанд нь
хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт ирсэн зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлийг холбогдох хууль, журмын
дагуу хийж, судалгааг прокурорын байгууллагад хугацаанд нь
хүргүүлсэн байна.
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№ 4.2.6.7
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.7-р арга хэмжээ: Хуулийн байгууллагаар
шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг, маргаанд байгууллага, улсын байцаагчийг
төлөөлөх, итгэмжлэлээр оролцох.
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин
Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

№ 4.2.6.8
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд
ХЭЗХ-О.Энхболд
2019 онд Захиргааны болон Иргэний хэргийн шүүхэд байгууллагыг
төлөөлж 9, улсын байцаагчийг төлөөлж 3 хэрэг, маргаанд
оролцсон.
1. Хуулийн байгууллагад гаргасан хууль зүйн үндэслэл бүхий
тайлбар, гомдлын тоо
2. Хууль, шүүхийн байгууллагад байгууллага, улсын байцаагчийг
төлөөлж итгэмжлэлээр оролцсон тоо
Эхний хагас жилд:
Хуулийн байгууллагад хууль зүйн үндэслэл бүхий тайлбар,
гомдлыг гарган хүргүүлж, шүүх хуралд байгууллага, улсын
байцаагчийг төлөөлж итгэмжлэлээр оролцож, төлөөллийг хуулийн
дагуу бүрэн хэрэгжүүлэх
Жилийн эцэст:
Хуулийн байгууллагад хууль зүйн үндэслэл бүхий тайлбар,
гомдлыг гарган хүргүүлж, шүүх хуралд байгууллага, улсын
байцаагчийг төлөөлж итгэмжлэлээр оролцож, төлөөллийг хуулийн
дагуу бүрэн хэрэгжүүлэх

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 13.1.1
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ХЭЗХ-О.Энхболд, чиглэлийн хэлтсүүд

Суурь түвшин

2019 оны төлөвлөгөөнд нийт 3ажил тусгагдаж, бүрэн хэрэгжсэн.

Хүрэх түвшин

Арга

1-р улирал

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.8-р арга хэмжээ: Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн
биелэлтийг тайлагнах.

Шалгуур
үзүүлэлт

№ 4.2.6.9

Улирал

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.2,
Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 129 дүгээр тушаал,
МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/05 дугаар тушаал

Төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн удирдлагуудад танилцуулан эрх
бүхий байгууллагад хугацаанд тайлагнах
Эхний хагас жилд:
Төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд тайлагнасан байна.
Жилийн эцэст:
Төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд тайлагнасан байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.9-р арга хэмжээ:
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хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах
Төлөвлөлтийн Байгууллагын нууцын тухай хууль
уялдаа:
Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

Тамгын газрын дарга М.Баянмөнх

Суурь түвшин

Төрийн болон албаны нууцын зэрэглэлтэй ирсэн 25 албан бичгийг
бүртгэн, холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, хэрэгжилтэд
хяналт тавин ажилласан.
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангуулах

Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, тогтоомж, журмын
хэрэгжилт хангагдсан байна.
Жилийн эцэст:
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, тогтоомж, журмын
хэрэгжилт хангагдсан байна.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №7 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.7 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрынбодлогын зорилт, үйл
ажиллагаа, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дүгнэлт зөвлөмж өгч, гүйцэтгэл үр дүнг хангуулах
№ 4.2.7.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.7.1-р арга хэмжээ:
Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт тусгагдсан
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах
зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
уялдаа: “Захиргааны байгууллагын хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг
журам”,
МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/191 дүгээр тушаалаар батлагдсан
“Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа болон
бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”
Хэрэгжих
Улирал
1-р улирал
3-р улирал
2-р улирал
4-р улирал
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ДХШМХ-М.Дармаа

Суурь түвшин

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн 3 арга хэмжээний биелэлт 96.5%-тай,
Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 хөтөлбөр арга хэмжээний
биелэлт 94.5%-тай, Хууль тогтоомжоор үүрэгжүүлэн өгсөн 14 зүйл,
46 заалтын хэрэгжилт 100%-тай,Монгол Улсын Засгийн газрын
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх 14
заалт арга хэмжээний биелэлт 93,5%-тай, Мянганы хөгжлийн
зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт
96%-тай,Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн11 заалтийнхэрэгжилт 100%-тай,Нийслэлийн Засаг
даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 11 заалтийн
хэрэгжилт 100%-тай,Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
болон тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилт100%-тай,Нийслэлийн
Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилт 96.25%тай,Байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах үйл ажиллгааны
төлөвлөгөөний
хэрэгжилт
100%-тай,
Дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилт100%-тай,
Хэрэглэгчийн
үнэлгээний
тайлагнаж
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Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

хэрэгжилтийг 75%-тай тус тус үнэлэгдсэн.
1/ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг газрын даргын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрийг холбогдох газарт
хугацаанд нь хүргүүлэх,
2/ Үнэлгээг Засгийн газрын үнэлгээний unelgee.gov.mn сайтад
тухай бүр байршуулах
3/ L-Monitoring программаар Нийслэлийн Засаг даргын тамгын
газрын Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэх
4/ МХЕГ-ын Хууль эрх зүй мониторингийн хэлтэст хүргүүлэх
Эхний хагас жилд: МХЕГ болон Нийслэлийн Засаг даргын тамгын
газрын Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь
тайлагнасан байна.
Жилийн эцэст: МХЕГ болон Нийслэлийн Засаг даргын тамгын
газрын Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь
тайлагнасан байна.

№ 4.2.7.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.7.2-р арга хэмжээ.
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газрын 2020 оны үйл ажиллагаа,
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
уялдаа: “Захиргааны байгууллагын хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг
журам”,
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/191
дүгээр
тушаалаар
батлагдсан
“Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагын үйл ажиллагаа болон бодлогын баримт бичиг, хууль
тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх журам”
Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
4-р улирал
Шаардагдах
хөрөнгө

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ДХШМХ-М.Дармаа

Суурь түвшин

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр мэргэжлийн хяналтын төв,
орон нутгийн байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны биелэлт
дунджаар 98.0%-тай,
1/ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газрынүйл ажиллагаа,
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж,
шийдвэр, зөвлөмж гаргасан байна.
2/ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрынтайланд хяналтшинжилгээ хийж, Засгийн газрын www.newunelgee.gov.mn сайтад
мэдээллийг хугацаанд нь оруулж тайлагнасан байна.
3/ Удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулсан үнэлгээ хийгдсэн
байна.
Эхний хагас жилд:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газрынүйл ажиллагаа,
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланд, хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж хугацаанд нь тайлагнасан байна.
Жилийн эцэст:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газрынүйл ажиллагаа,
байгууллагын
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө,
тайланд
хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж хугацаанд нь тайлагнасан байна.

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.8 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаанд, дотоод
хяналт шалгалт хийх.
№ 4.2.8.1

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.8.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрынүйл ажиллагаа болон улсын байцаагчдын хяналт шалгалтын
баримт бичгийн стандартын хэрэгжилтийн байдалд дотоод хяналт шалгалт, хийх
56

Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Хариуцах нэгж
Суурь түвшин

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

• Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам”,
• Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 99 дүгээр тушаал
“Мэргэжлийн хяналтын төв, орон нутгийн байгууллагын үйл
ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд
ДХШМХ-М.Дармаа
2019 онд 2 чиглэлийн хэлтэс, 2 дүүрэг дэх, МХХ-ын үйл
ажиллагаанд болон улсын байцаагчдын хяналт шалгалтын баримт
бичгийн стандартын хэрэгжилтийн байдалд дотоод хяналт шалгалт
хийсэн.
2-оос доошгүй чиглэл, Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн
үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх,
Хүргүүлсэн санал, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 90 доошгүй
байх
Эхний хагас жилд:
Дотоод хяналт шалгалт хийгдсэн Чиглэл, Дүүрэг дэх мэргэжлийн
хяналтын хэлтэс дотоод хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайланд
дүн шинжилгээ хийсэн байна.
Жилийн эцэст:
2-өөс доошгүй чиглэлийн хэлтэс, 2 дүүрэг дэх, МХХ-ын үйл
ажиллагаа болон улсын байцаагчдын хяналт шалгалтын баримт
бичиг стандартын шаардлага хангасан, зөрчилгүй болсон байна.

№ 4.2.8.2

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.8.2-р арга хэмжээ: Удирдах дээд байгууллага,
албан тушаалтнаас өгсөн үүргийн дагуу болон иргэд, аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас улсын байцаагчийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай
холбоотой болон ѐс зүйн асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл гомдол, хүсэлтийг
хуулийн хүрээнд хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих
хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Захиргааны ерөнхий хууль,
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл,
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль,
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,
Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандарт
Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Хариуцах нэгж

ДХШМХ М.Дармаа

Суурь түвшин

2019 онд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас улсын байцаагчийн
хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой болон ѐс зүйн
асуудлаар ирүүлсэн 132 албан бичиг, 82 өргөдөл хүлээн авч
хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж, байгууллагын өс зүйн зөвлөлд 22
байцаагчийг шилжүүлэв.Удирдах дээд байгууллага, албан
тушаалтны шийдвэрээр 22 байцаагчийн үйл ажиллагаанд шалгалт
хийсэн.
1/ Удирдах дээд байгууллага албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлтийн хувь
2/ Хуулийн хугацаанд хянаж, шийдвэрлэн хариу хүргүүлсэн
өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тоо
3/ Ёс зүйн асуудлаар ирсэн гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэсэн
хувь
Эхний хагас жилд:
Удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг

Шалгуур
үзүүлэлт

Хүрэх түвшин
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даалгавар болон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн
өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд
хүндрэл чирэгдэлгүй бүрэн шийдвэрлэсэн байна.
Жилийн эцэст:
Удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг
даалгавар болон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн
өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд
хүндрэл чирэгдэлгүй бүрэн шийдвэрлэсэн байна.
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ№1.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.1-ийн үр дүн:Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын
манлайллаар хангах
№

1.

2.

3.

4.

5.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.1
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын хүний
нөөцийн өдөр тутмын
үйл ажиллагааг зохион
байгуулах, хэрэгжилтийг
хангуулах

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.2
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
салбар
зөвлөлд 2020 оны үйл
ажиллагаанд тайлагнах
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.3
Албан
тушаалын
мэргэшүүлэх
багц,
богино, дунд хугацааны
сургалтад Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын
газрын албан хаагчдыг
хамруулах
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.4
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын албан
тушаалын
тодорхойлолтыг албан
тушаал
тус
бүрээр
батлуулах,
мөрдүүлэх
ажлыг зохион байгуулах

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.5
Авлигын эсрэг хууль,
Нийтийн
албанд
нийтийн болон хувийн
ашиг
сонирхлыг

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

сул орон
тоо,
томилсон
албан
хаагчийн
тоо
зохион
байгуулж
хэрэгжүүлэ
х арга
хэмжээний
тоо
хэрэгжүүлэ
х арга
хэмжээний
тоо

Хүний
нөөцийн
өдөр тутмын үйл
ажиллагааг
Төрийн
албаны
болон
Төрийн
хяналт шалгалтын
тухай
хуулийн
дагуу
зохион
байгуулж байна.

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газарт
дутуу байгаа сул
орон тоог бүрэн
нөхсөн байна.

Хүний
нөөцийн
үйл
ажиллагаа
тасралтгүй,
хэвийн явагдсан
байна.

Төрийн
албаны
зөвлөлийн салбар
зөвлөлд
холбогдох мэдээ
тайланг тухай бүр
гаргаж өгсөн.
Албан тушаалын
мэргэшүүлэх багц
сургалтад
1
удирдах удирдах
ажилтныг
хамруулан
төгсгөж,
1
ажилтныг
онлайнаар сургаж
байна

Төрийн албаны
зөвлөлийн
салбар зөвлөлд
холбогдох мэдээ
тайланг
тухай
бүр гаргаж өгөх
Албан тушаалын
мэргэшүүлэх
багц сургалтад 1
удирдах
ажилтныг,
богино,
дунд
хугацааны
сургалтад
5
ажилтныг
хамруулсан
байна.
Албан тушаалын
тодорхойлолтыг
батлах
зөвшөөрөл
олгуулах, батлах
ажлыг
зохион
байгуулж
дууссан байна.

Төрийн
албаны
зөвлөлийн салбар
зөвлөлд
холбогдох мэдээ
тайланг тухай бүр
гаргаж өгөх
Богино болон дунд
хугацааны
мэргэшүүлэх
сургалтад
5
ажилтныг
хамруулсан байна.

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагын
эрх
зүйн
мэргэжилтэн

Авлигатай тэмцэх
газартай хамтран
ажиллаж авлига,
ашиг сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан

Сургалтан
д
хамрагдса
н албан
хаагчдын
тоо

Батлуулах
албан
тушаалын
тодорхойл
ол-тын тоо

Төлөвлөгө
өнд
тусгагдсан
хэрэгжүүлэ
х арга

Төрийн
албаны
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлэн
Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газар 13
төрлийн
албан
тушаалын
тодорхойлолт
батлах зөвшөөрөл
аваад байна.
Авлигаас
ангид
байх,
ашиг
сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх ажлыг

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

Батлагдсан
тодорхойлолтын
хүрээнд
чиг
үүргийг дотооддоо
нарийвчлан
хуваарилж
батлуулах ажлыг
зохион байгуулна.
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зохицуулах,
ашиг
сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах

6.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.6
Архив,
албан
хэрэг
хөтлөлтийн
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулах,
холбогдох
тайлан
мэдээллээр
зохих
төрийн
байгууллага,
албан
тушаалтныг хангах

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.7
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын
газрыншуурхай хурлыг
зохион байгуулах

7.

хэмжээ,
ХАСХОМ
мэдүүлэгчдийн тоо

Архивын
нэгжийн
тоо,
ирсэн,
явсан
бичгийн
тоо, улсын
/ахлах/
байцаагчи
йн
гаргасан
эрх
зүйн
баримт
бичгийн
тоо

Зохион
байгуулсан
хурлын
тоо, өгсөн
үүрэг
даалгавар,
биелэлтий
н тоо

хууль
тогтоомжийн
хүрээнд
хэрэгжүүлж байна.

2019 онд нийт
14117
баримтыг
архивт хүлээн авч,
лавлагаа
мэдээлэл хүссэн
99 албан бичиг, 31
өргөдлийг
шийдвэрлэн 426
баримтыг
хуулбарыг
баталгаажуулж
олгосон.Хадгалах
хугацаа
дууссан
2003-2012 оны 39
хэргийн
1215
хадгаламжийн
нэгжийг
бүртгэлжүүлж, 812
устгах
хэргийн
жагсаалт үйлдэж,
Нийслэлийн
Архивын
газрын
дэргэдэх баримт
бичиг
нягтлан
шалгах арга зүйн
комиссын хурлаар
хэлэлцүүлэн
батлуулсан
Нийслэлийн
удирдах
ажилтнуудын
шуурхай
зөвлөгөөний 143,
Улаанбаатар
хотын
Ерөнхий
Менежерийн
32,
МХЕГ-ын
цахим
шуурхай
хуралдааны
92,
НМХГ-ын удирдах
ажилтнуудын
шуурхай
зөвлөгөөний 269,
нийт 536 үүрэг
даалгаврын
биелэлтийг 100%
биелүүлэн
ажилласан.

ХАСХОМ-ийг
хүлээн
авч,
тайланг
Авилгатай
тэмцэх
газарт
хүргүүлсэн
байна.
Авилгатай
тэмцэх Үндэсний
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
тайлагнасан
байна.
Архив,
албан
хэрэг
хөтлөлтийн үйл ажиллагааг
хууль
журам, зааврын
дагуу
явуулж,
албан
бичиг,
өргөдөл
хүсэлтийг зохих
журмын
дагуу
шийдвэрлэнэ.

сэргийлэх
чиглэлийн
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлсэн
байна.

Цахим шуурхай
болон
МХЕГ,
НЗДТГ-ын
удирдлагын
шуурхай хурлыг
14 хоног тутам
зохион
байгуулсан
байна.

Цахим
шуурхай
болон
МХЕГ,
НЗДТГ-ын
удирдлагын
шуурхай
хурлыг
14 хоног тутам
зохион байгуулсан
байна.

Архив,
албан
хэрэг хөтлөлтийн
үйл
ажиллагааг
хууль
журам,
зааврын
дагуу
явуулж,
албан
бичиг,
өргөдөл
хүсэлтийг
зохих
журмын
дагуу
шийдвэрлэнэ.
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Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.1.8
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын даргын
зөвлөлийн
хурлыг
зохион байгуулах

Хурлын
тоо,
хэлэлцүүл
сэн
асуудлын
тоо

8

МХЕГ-ын даргын
зөвлөлийн хурлыг
17
удаа
хуралдуулж,
44
асуудлыг
хэлэлцүүлэн
шийдвэрлүүлж,
хурлын шийдвэр,
тэмдэглэлийг
баталгаажуулан
холбогдох албан
тушаалтнуудад
хүргүүлсэн.

Хурлаар
хэлэлцүүлэх
шаардлагатай
асуудал гарсан
тухай
бүр
зөвлөлийн
хурлыг шуурхай
зохион
байгуулна.

Хурлаар
хэлэлцүүлэх
шаардлага-тай
асуудал
гарсан
тухай
бүр
зөвлөлийн хурлыг
шуурхай
зохион
байгуулна.

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
НИЙТЛЭГ ЧИГҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.2-ийн үр дүн:Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, систем хөгжүүлэх,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах,хэрэглэгчдийг
мэдээллээр хангах
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.2.1.
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын
газрынмэдээллийн
технологийн
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулах

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

тоо

Дотоод
болон
гадаад
сүлжээ,
серверүүдийн
аюулгүй байдал,
хэвийн ажиллагааг
ханган ажилласан.

Сүлжээ,
серверүүдийн
аюулгүй байдал,
хэвийн
үйл
ажиллагааг хангаж
ажиллана.

Сүлжээ,
серверүүдийн
аюулгүй байдал,
хэвийн
үйл
ажиллагааг хангаж
ажиллана.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 3.ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.1-ийн үр дүн:Гадаад харилцаа-хамтын ажиллагаа, олон нийттэй
харилцах үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

1

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.3.2.
Хамтран
ажилладаг
гадаадын
байгууллага
болон
холбогдох
салбарын
чиглэлээр
зохион
байгуулагдаж
буй Олон улсын хурал,
семинар,
сургалтад
Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагын
ажилтнуудыг хамруулах

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Сургалт,
семинарт
хамрагда
х албан
хаагчдын
тоо

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХ
нийт 30 улсын
/ахлах/ байцаагч,
албан
хаагч
гадаадын 10 улс,
оронд
богино,
дунд
хугацааны
сургалт, семинар,
эрсдэлийн үнэлгээ
хийх
ажилд
хамрагдсан.

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХ
нийт 20 улсын
/ахлах/ байцаагч,
албан
хаагчид
гадаад
оронд
богино,
дунд
хугацааны
сургалт, семинар,
эрсдэлийн үнэлгээ
хийх
ажилд
хамрагдсан байна.

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХ
нийт 20 улсын
/ахлах/ байцаагч,
албан
хаагчид
гадаад
оронд
богино,
дунд
хугацааны
сургалт, семинар,
эрсдэлийн үнэлгээ
хийх
ажилд
хамрагдсан байна.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 4. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
Эхний хагас жил

Жилийн эцэс
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Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.4.1.Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын
газрын үйл ажиллагаа,
хяналт шалгалтын ажил,
үр
дүнг
сурталчлан
таниулах
1.

Хэвлэл
мэдээлли
йн
хэрэгслээ
р
танилцуу
лсан
мэдээний
тоо

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХийн
үйл
ажиллагаа,
хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн
талаарх
мэдээ,
мэдээлэл,
зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийг
байгууллагын
вебсайтад – 2000,
мэдээллийн Вэб
сайтад – 500 удаа
нийтэлж, Facebook
хуудсанд – 2500
контент
нийтэлсэн..

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХийн
үйл
ажиллагаа,
хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн
талаарх
мэдээ,
мэдээлэл,
зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийг
байгууллагын
вебсайтад – 1000,
мэдээллийн Вэб
сайтад – 250 удаа
нийтэлж, Facebook
хуудсанд – 1250
контент нийтэлнэ.

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХийн
үйл
ажиллагаа,
хяналт шалгалтын
ажил, үр дүнгийн
талаарх
мэдээ,
мэдээлэл,
зөвлөмж,
сэрэмжлүүлгийг
байгууллагын
вебсайтад – 2200,
мэдээллийн Вэб
сайтад – 600 удаа
нийтэлж, Facebook
хуудсанд – 3000
контент нийтэлнэ.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ№ 5.ТӨСӨВ, САНХҮҮ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.5-ийн үр дүн: Санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, гүйцэтгэлд тавих
хяналтыг чангатгаж, үр дүнг тайлагнах, шилэн дансны бүртгэлийн хөтлөлт, үнэн зөв байдлыг
хангаж ажиллана.
№

1.

2.

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.5.1.
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын 2021
оны төсвийн төслийг
батлуулах,
холбогдох
байгууллагад хүргүүлэх

Батлагдс
ан
төсвийн
хэмжээ

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газрын
2020
оны
батлагдсан төсөв
8803,9 сая төгрөг
буюу 2019 оноос
17,4
хувиар
нэмэгдсэн байна.

2021 оны төсвийн
төслийг батлуулах

2021 оны төсвийн
төсөлийн МХЕГ-т
хүргүүлнэ.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.5.2
Батлагдсан
төсвийг
хэмнэлттэй
зарцуулж,
орлогын
төлөвлөгөөг
биелүүлж,
шаардлагатай хөрөнгө
материалаар
хангаж,
хөрөнгийн
хөдөлгөөнд
бүртгэлээр хяналт тавих

Тоо

Чиглэл
болон
дүүрэг дэх МХХийн
төсвийн
гүйцэтгэл
хэмнэгдэж,орлогы
н
төлөвлөгөөг
давуулан
биелүүлж,
ажилтнуудад
хангалтын
материал, бичиг
хэрэг,
маягт,
хэвлэмэл
материал,
аж
ахуйн хэрэгцээний
материал, сэлбэг
хэрэгсэл,
түлш,
шатах
тослох
материал
бусад
хангамжийн
материалиар
хангаж
ажилласан.

2020
онд
системийн
хэмжээнд
батлагдсан
төсвийг
хэмнэлттэй
зарцуулж,үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөний
биелэлтийг
хангуулж,
шаардлагатай
хөрөнгө,
хангамжийн
материалиар
хангаж,хөрөнгийн
хөдөлгөөнд
бүртгэлээр хяналт
тавьж ажилласан
байна.

2020
онд
системийн
хэмжээнд
батлагдсан
төсвийг
хэмнэлттэй
зарцуулж,үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөний
биелэлтийг
хангуулж,
шаардлагатай
хөрөнгө,
хангамжийн
материалиар
хангаж,хөрөнгийн
хөдөлгөөнд
бүртгэлээр хяналт
тавьж ажилласан
байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №6. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.6-ийн үр дүн:Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, сурталчлан
таниулах, хэрэгжилт, үр дүнг хангуулах
№

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн үзүүлэлт №
4.2.6.1
Төрийн
хяналт
шалгалтын
тухай,
Зөрчлийн тухай, зөрчил
шалган
шийдвэрлэх
тухай хууль, эрх зүйн
орчныг
боловсронгуй
болгох,
хийдэл
давхардлыг
арилгах
талаар санал өгөх

Хэмжих
нэгж
3 хуульд
тусгах
саналын
тоо

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Зөрчлийн тухай,
зөрчил шалган
шийдвэрлэх
тухай
хууль,
тогтоомжийн
хэрэгжүүлэх
талаар удирдах
болон эрх бүхий
албан
тушаалтанд
сургалт зохион
байгуулж,
ажилласан.

Холбодох
мэдээллийг гаргаж
өгөх, хуулийн төсөл
өгөх хүргүүлэх

Хуулиудыг
хэрэгжүүлэх
хүрээнд батлагдах
дүрэм, журмуудын
төсөлд санал өгөх,
хууль тогтоомжийг
сурталчлан
таниулах
ажиллагааг
хэрэгжүүлэх.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.6.2
Салбарын
холбогдох
хууль
тогтоомжийн
төсөлд санал хүргүүлэх,
боловсруулсан саналыг
хянах, мэргэжил арга
зүйгээр хангах, зөвлөгөө
өгөх

Хууль
тогтоомжи
йн төсөлд
хүргүүлсэн
хянасан
саналын
тоо
Боловсруу
лж
хүргүүлсэн
хууль,
тогтоолын
төслийн
тоо
Эрх бүхий
байгууллаг
ын
шийдвэрээ
р
ажилласан
ажлын
хэсэг,
албан
хаагчийн
тоо

2019 онд нийт 2
хуулийн төсөлд,
3 дүрэм журамд
өгсөн
саналыг
авч
нэгтгэн
боловсруулж
албан
бичгээр
МХЕГ,
ХЗДХЯ
болон холбогдох
бусад
яам,
газруудад
хүргүүлж
ажиллсан.

Холбогдох хууль,
тогтоомжийн
төсөлд
хүргүүлэхээр
боловсруулсан
саналыг тухай бүр
хянаж холбогдох
байгууллага,
албан тушаалтанд
хугацаанд
нь
хүргүүлсэн байна.

Холбогдох хууль,
тогтоомжийн
төсөлд
хүргүүлэхээр
боловсруулсан
саналыг тухай бүр
хянаж холбогдох
байгууллага,
албан тушаалтанд
хугацаанд
нь
хүргүүлсэн байна.

3

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.3
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын дотоод
үйл
ажиллагааг
зохицуулсан
дүрэм,
журмыг
шинэчлэх,
шинээр боловсруулах,
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулах

Шинээр
болон
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулсан
дүрэм,
журмын
тоо

2019 онд Дотоод
үйл
ажиллагааны 3
журмын төслийг
боловсруулан
баталгаажуулж,
1 журамд нэмэлт
өөрчлөлт
оруулсан.

Тухай
бүр
холбогдох хууль
тогтоомжтой
нийцүүлэн дүрэм
журамд өөрчлөлт
оруулж,
шинэчилсэн
байна.

Тухай
бүр
холбогдох хууль
тогтоомжтой
нийцүүлэн дүрэм
журамд өөрчлөлт
оруулж,
шинэчилсэн
байна.

4

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.4
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын албан
хаагчдад хууль зүйн

Сургалтад
хамрагдаж
хууль
эрхзүйн
туслалцаа

2019
онд
давхардсан
тоогоор нийт 50
орчим
байгууллагын

Сургалтын
төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийн дагуу
бүрэн
агуулгаар
заасан байна.

Сургалтын
төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийн дагуу
бүрэн
агуулгаар
заасан байна.

2.
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5

мэдээлэл болон хууль
хэрэглэх арга зүйгээр
хангах, аж ахуйн нэгж
байгууллагад зориулсан
сургалт
зохион
байгуулж,
эрх
зүйн
туслалцаа үзүүлэх

үзүүлсэн
аж ахуйн
нэгж
байгууллаг
а, албан
хаагчдын
тоо

420
орчим
ажилтан, албан
хаагчдад Төрийн
хяналт
шалгалтын
тухай,
Захиргааны
ерөнхий хууль,
Зөрчлийн тухай,
Зөрчил шалган
шийдвэрлэх
тухай
болон
бусад холбогдох
хууль
тогтоомжоор
сургалт зохион
байгуулсан.

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.5
НийслэлийнМэргэжлийн
хяналтын
газраас
боловсруулагдан
гарч
байгаа
тушаал,
шийдвэрийн
төсөл,
албан
бичиг,
бусад
байгууллагатай
байгуулах
гэрээний
төслийн
эрх
зүйн
үндэслэлийг хянах

Хууль, эрх
зүйн
үндэслэли
йг хянасан
тушаал,
албан
бичиг,
удирдамж,
гэрээний
тоо

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газрын
даргын нийт 622
тушаал, гадагш
явсан нийт 633
албан
бичиг,
санхүүгийн үйл
ажиллагаатай
холбоотой нийт
32
гэрээний
хууль, эрх зүйн
үндэслэлийг
хянасан.

Тушаал шийдвэр,
гэрээ,
байгууллагаас
боловсруулагдан
гарч байгаа албан
бичгүүдийн
эрх
зүйн
үндэслэл
зөв,хууль
тогтоомжид
нийцсэн,
зөрчилгүй байна.

Тушаал шийдвэр,
гэрээ,
байгууллагаас
боловсруулагдан
гарч байгаа албан
бичгүүдийн
эрх
зүйн үндэслэл зө,в
хууль тогтоомжид
нийцсэн,
зөрчилгүй байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.6
Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газарт ирсэн
зөрчлийн
талаарх
гомдол,
мэдээллийн
нэгдсэн
бүртгэл
хөтөлнө.

Нийслэлий
н
Мэргэжлий
н хяналтын
газарт
ирсэн
зөрчлийн
талаарх
гомдол,
мэдээллий
н тоо

Улсын Ерөнхий
Прокурорын
2017 оны А\56
дугаар
тушаалаар
батлагдсан
“Мэргэжлийн
хяналтын газрын
эрх бүхий албан
тушаалтны
зөрчлийг,
хялбаршуулсан
журмаар шалган
шийдвэрлэсэн
ажиллагааны
бүртгэлийн
мэдээний маягт”ын
дагуу
мэдээллийг
14
хоногт
тутамд
Нийслэлийн
Прокурорын
газарт хүргүүлэн
ажиллаж байна.

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газарт
ирсэн
зөрчлийн
талаарх гомдол,
мэдээллийн
нэгдсэн
бүртгэлийг
холбогдох хууль,
журмын
дагуу
хийж,
судалгааг
прокурорын
байгууллагад
хугацаанд
нь
хүргүүлсэн байна.

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газарт
ирсэн
зөрчлийн
талаарх гомдол,
мэдээллийн
нэгдсэн
бүртгэлийг
холбогдох хууль,
журмын
дагуу
хийж,
судалгааг
прокурорын
байгууллагад
хугацаанд
нь
хүргүүлсэн байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.7
Хуулийн байгууллагаар
шийдвэрлэгдэж байгаа
хэрэг,
маргаанд
байгууллага,
улсын

Хуулийн
байгууллаг
ад
гаргасан
хууль зүйн
үндэслэл
бүхий

2019
онд
Захиргааны
болон
Иргэний
хэргийн шүүхэд
байгууллагыг
төлөөлж
9,

Хуулийн
байгууллагад
хууль
зүйн
үндэслэл
бүхий
тайлбар, гомдлыг
гарган хүргүүлж,
шүүх
хуралд

Хуулийн
байгууллагад
хууль
зүйн
үндэслэл
бүхий
тайлбар, гомдлыг
гарган хүргүүлж,
шүүх
хуралд

6

7
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8

9

байцаагчийг төлөөлөх,
итгэмжлэлээр оролцох.

тайлбар,
гомдлын
тоо
Хууль,
шүүхийн
байгууллаг
ад
байгууллаг
а, улсын
байцаагчи
йг төлөөлж
итгэмжлэл
ээр
оролцсон
тоо

улсын
байцаагчийг
төлөөлж 3 хэрэг,
маргаанд
оролцсон.

байгууллага,
улсын
байцаагчийг
төлөөлж
итгэмжлэлээр
оролцож,
төлөөллийг
хуулийн
дагуу
бүрэн хэрэгжүүлэх

байгууллага,
улсын
байцаагчийг
төлөөлж
итгэмжлэлээр
оролцож,
төлөөллийг
хуулийн
дагуу
бүрэн хэрэгжүүлэх

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.8
Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг
зохицуулах зөвлөлийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн
биелэлтийг тайлагнах

Төлөвлөгө
өнд
тусгагдсан
арга
хэмжээ

2019
оны
төлөвлөгөөнд
нийт
3
ажил
тусгагдаж, бүрэн
хэрэгжсэн.

Төлөвлөгөөний
биелэлтийг
хугацаанд
тайлагнасан
байна.

Төлөвлөгөөний
биелэлтийг
хугацаанд
тайлагнасан
байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт№
4.2.6.9
Төрийн болон албаны
нууцын
тухай
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах

Хэрэгжилт
үр дүнгээр

Төрийн
болон
албаны нууцын
зэрэглэлтэй
ирсэн 25 албан
бичгийг бүртгэн,
холбогдох албан
тушаалтнуудад
танилцуулж,
хэрэгжилтэд
хяналт
тавин
ажилласан.

Төрийн
болон
албаны
нууцын
тухай
хууль,
тогтоомж, журмын
хэрэгжилт
хангагдсан байна.

Төрийн
болон
албаны
нууцын
тухай
хууль,
тогтоомж, журмын
хэрэгжилт
хангагдсан байна.

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 7.ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.7-ийн үр дүн: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бодлогын
зорилт, үйл ажиллагаа, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж өгч, гүйцэтгэл
үр дүнг хангуулах
№

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Үр дүнгийн үзүүлэлт
№4.2.7.1
Бодлогын баримт бичиг,
хууль тогтоомж, тогтоол
шийдвэрт
тусгагдсан
Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагын
эрхлэх
асуудлын
хүрээнд
хамаарах зорилт, арга
хэмжээний
хэрэгжилтийн үр дүнд
хяналт
шинжилгээ
үнэлгээ хийх

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Бодлогын
баримт
бичиг,
хууль
тогтоомж,
тогтоол
шийдвэр,
тэдгээрт
тусгагдса
н арга
хэмжээни
й тоо,
биелэлти
йн хувь

Монгол
Улсын
эдийн
засаг,
нийгмийг 2019 онд
хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн 3 арга
хэмжээний
биелэлт
96.5%тай,
Үндэсний
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
5
хөтөлбөр
арга
хэмжээний
биелэлт
94.5%тай,
Хууль
тогтоомжоор
үүрэгжүүлэн өгсөн
14
зүйл,
46

МХЕГ
болон
Нийслэлийн Засаг
даргын
тамгын
газрын
Хяналт
шинжилгээүнэлгээний
хэлтэст хугацаанд
нь
тайлагнасан
байна.

МХЕГ
болон
Нийслэлийн Засаг
даргын
тамгын
газрын
Хяналт
шинжилгээүнэлгээний
хэлтэст хугацаанд
нь
тайлагнасан
байна.
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заалтын
хэрэгжилт 100%тай,Монгол Улсын
Засгийн
газрын
2016-2020 оны үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн
хэрэгжүүлэх
14
заалт
арга
хэмжээний
биелэлт
93,5%тай,
Мянганы
хөгжлийн
зорилтод
суурилсан
Үндэсний
хөгжлийн
цогц
бодлогын
хэрэгжилт
96%тай,Нийслэлийн
Эдийн
засаг,
нийгмийг
хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн11
заалтийнхэрэгжил
т
100%тай,Нийслэлийн
Засаг
даргын
2016-2020 оны үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн
11
заалтийн
хэрэгжилт 100%тай,Нийслэлийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
хурлын
болон
тэргүүлэгчдийн
тогтоолын
хэрэгжилт100%тай,Нийслэлийн
Засаг
даргын
захирамж, албан
даалгаврын
хэрэгжилт 96.25%тай,Байгууллагын
ил тод байдлыг
ханган
ажиллах
үйл
ажиллгааны
төлөвлөгөөний
хэрэгжилт 100%тай,
Дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилт100%тай, Хэрэглэгчийн
үнэлгээний
тайлагнаж
хэрэгжилтийг 75%тай
тус
тус
үнэлэгдсэн.
2

Үр дүнгийн
4.2.7.2

үзүүлэлт

Хяналт
шинжилг
ээ хийсэн

Хяналтшинжилгээ,
үнэлгээний

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газрын

Нийслэлийн
Мэргэжлийн
хяналтын газрын
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Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын 2020
оны үйл ажиллагаа,
байгууллагын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөнд, хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийх.

баримт
бичгийн
тоо,
гарсан
шийдвэр,
зөвлөмж

дүнгээр
мэргэжлийн
хяналтын
төв,
орон
нутгийн
байгууллагын
2019
оны
үйл
ажиллагааны
биелэлт дунджаар
98.0%-тай,

үйл
ажиллагаа,
байгууллагын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө
тайлан,
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
хугацаанд
нь
тайлагнасан
байна.

үйл
ажиллагаа,
байгууллагын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө,
тайлан,
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
хугацаанд
нь
тайлагнасан
байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.8-ийн үр дүн:Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагаанд
дотоод хяналт шалгалт хийх.
№

1

2

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин
2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

Үр дүнгийн үзүүлэлт
4.2.8.1
Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын
газрын үйл ажиллагаа
болон
улсын
байцаагчдын
хяналт
шалгалтын
баримт
бичгийн
стандартын
хэрэгжилтийн байдалд
дотоод хяналт шалгалт
хийх

Хамрагда
х нэгжийн
тоо

Дотоод
хяналт
шалгалт хийгдсэн
Чиглэл, Дүүрэг дэх
мэргэжлийн
хяналтын хэлтэс
дотоод
хяналт
шалгалт
хийсэн
ажлын
тайланд
дүн
шинжилгээ
хийсэн байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт
4.2.8.2
Удирдах
дээд
байгууллага,
албан
тушаалтнаас
өгсөн
үүргийн дагуу болон
иргэд, аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас улсын
байцаагчийн
хяналт
шалгалтын
үйл
ажиллагаатай
холбоотой болон ѐс
зүйн
асуудлаар
ирүүлсэн
өргөдөл
гомдол,
хүсэлтийг
хуулийн
хүрээнд
хугацаанд нь бүрэн
шийдвэрлэх

Өргөдөл,
гомдол,
хүсэлтий
н тоо

2019
онд
2
чиглэлийн хэлтэс, 2
дүүрэг дэх, МХХ-ын
үйл
ажиллагаанд
болон
улсын
байцаагчдын
хяналт шалгалтын
баримт
бичгийн
стандартын
хэрэгжилтийн
байдалд
дотоод
хяналт
шалгалт
хийсэн.
2019 онд иргэн аж
ахуйн
нэгж
байгууллагаас
улсын байцаагчийн
хяналт шалгалтын
үйл ажиллагаатай
холбоотой болон ѐс
зүйн
асуудлаар
ирүүлсэн 132 албан
бичиг, 82 өргөдөл
хүлээн
авч
хугацаанд нь бүрэн
шийдвэрлэж,
байгууллагын
өс
зүйн зөвлөлд 22
байцаагчийг
шилжүүлэв.Удирдах
дээд байгууллага,
албан
тушаалтны
шийдвэрээр
22
байцаагчийн
үйл
ажиллагаанд
шалгалт хийсэн

2-өөс
доошгүй
чиглэлийн хэлтэс,
2 дүүрэг дэх, МХХын үйл ажиллагаа
болон
улсын
байцаагчдын
хяналт шалгалтын
баримт
бичиг
стандартын
шаардлага
хангасан,
зөрчилгүй болсон
байна.
Удирдах
дээд
байгууллага,
албан
тушаалтнаас
өгсөн
үүрэг
даалгавар болон
иргэд, аж ахуйн
нэгж,
байгууллагаас
ирүүлсэн өргөдөл
гомдол, хүсэлтийг
хуулийн хүрээнд
тогтоосон
хугацаанд хүндрэл
чирэгдэлгүй бүрэн
шийдвэрлэсэн
байна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

Удирдах
дээд
байгууллага,
албан
тушаалтнаас
өгсөн
үүрэг
даалгавар болон
иргэд, аж ахуйн
нэгж,
байгууллагаас
ирүүлсэн өргөдөл
гомдол, хүсэлтийг
хуулийн хүрээнд
тогтоосон
хугацаанд хүндрэл
чирэгдэлгүй бүрэн
шийдвэрлэсэн
байна.
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ТАВДУГААР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ
№

Төлөвлөгөөний хавсралт

Хавсралт №1.

Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөө

Хавсралт №2.

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө

Хавсралт №3.

Байгууллагын 2020 оны төсөв

Хавсралт №4.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
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