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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

НМХГ 
БОГУУХХ 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  
Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтэс 

ДБХХ Дэд бүтцийн хяналтын хэлтэс 
ХНХХХ 
ХАБХААХХ 
ЦЦАБХХ 
ЭМБСХХ 
ЭИХХЦХХ 
ЭУТХ 
ТЛ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал,  хяналтын хэлтэс 
Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс 
Цөмийн  болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс  
Эрүүл мэнд, боловсрол, соѐлын хяналтын хэлтэс 
Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс 
Эрсдэлийн удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс 
Төв лаборатори 

МУТХҮБ 
ТХШТХ 

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль  

МУЗГ-2016-2020 
ОНЫ ҮАМХ 

Монгол Засгийн засгын газрын 2016-2020 оны   үйл ажиллагаанымөрийн 
хөтөлбөр 

АЭҮАТ Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
МУЭЗНХҮЧ Монгол Улсын эдийн засаг,нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
НЗДБУБХЗ-2016-
2020 ОНЫ ҮАМХ 
НЭЗН 2020 ОНД 
ХҮЧ 
МХБ 2018-2020 
ОНЫ ДХТ 
МХБЭУС 
МХШЕШС 

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 
Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандарт  
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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  
ТУСГАГДСАНЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж 

хувь 

.....% .....% .....% .....% 

1 
Мэргэжлийн 
хяналт шалгалт 

4 26 
     

Нийт 4 26      

 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1 
Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-
2030 

- - 

2 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 

1 9 

3 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 
оны үндсэн чиглэл 

1 1 

4 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр 

1 8 

5 
Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл 

1 9 

6 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны 
дунд хугацааны төлөвлөгөө 

51 81 

7 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн 
удирдлагын стратеги 

4 4 

Нийт 59 112 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

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 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.1-р арга хэмжээ:  
Хяналт шалгалтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, эрсдэлийн 
төлөв байдлын талаар олон нийтийг мэдээллээр хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ТХШТХ-ийн 5
4
, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны 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, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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 үзүүлэлт - Мэдээллийн санд бүртгэгдсэн 44851объектод эрсдэлийн үнэлгээ 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 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.  НМХГ-аас 2020 онд  41299 объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ. Үүнээс их 
эрсдэлтэй 6658 (16.1%) , дунд эрсдэлтэй 28710 (69.5%), бага эрсдэлтэй 5931 
(14.4%) үнэлэгдсэн. Энэ нь өмнөх оноос  нийт эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн 
объектын тоо 3552-оор буюу 7.9%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ нь 
хүнсний чанар, стандарт, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын хяналтын 
чиглэлүүдийн шалгуур, үзүүлэлт нэгдсэн, мөн коронавирус халдвар гарсантай 
холбогдон олон аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаагаа зогсоосонтой 
холбоотой юм.  

      Их эрсдэлтэй объектын эзлэх хувь өмнөх оноос 3.5 пунктаар өссөн бол 
дунд эрсдэл  2.6 пунктаар, бага эрсдэл 0.9 пунктаар тус тус буурсан байна. 
2.  Хяналт шалгалтын 2015-2019 оны объектын эрсдэлийн үнэлгээний 
мэдээлэлд үндэслэн дүн шинжилгээ хийсэн.Дүн шинжилгээгээр нийслэлийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй объектуудад хяналтын чиглэл бүрээр 
эрсдэлийн төлөв байдлыг сүүлийн 5 жилээр харьцуулан эмхэтгэл гаргасан. 
Ерөнхий үзүүлэлтийг авч үзвэл 2019 онд хяналтын 44851 объектод эрсдэлийн 
үнэлэгээ хийж, 5658 (12.6%) их, 32344 (72.1%) дунд, 6849 (15.3%) бага 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудаас 2020 оны 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах объектуудыг сонгон төлөвлөлтийг 
хийж, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, биелэлтийг хангуулж ажиллалаа. Өмнөх 
оноос эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн объектын тоо747 буюу 1.7%-иар өссөн.Нийт 
объектод их эрсдэлтэй объектын эзлэх хувь өмнөх оноос 0.3 пунктаар, дунд 
эрсдэл 0.5 пунктаар тус тус буурсан бол бага эрсдэл 0.8 пунктаар өссөн 
байна. Мөн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр шаардлага хангаагүй 
асуумжаар дүн шинжилгээ хийж ажиллалаа. 
Дүн шинжилгээг эмхэтгэл болгон дотоод албан хэрэгцээнд ашиглахаар цахим 
болон цаасан хэлбэрээр удирдлагууд болон улсын /ахлах/ байцаагч нарт 
танилцуулж ажиллалаа.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -НМХГ-аас 2020 онд  41299 объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ. Үүнээс их 
эрсдэлтэй 6658 (16.1%) , дунд эрсдэлтэй 28710 (69.5%), бага эрсдэлтэй 5931 
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(14.4%) үнэлэгдсэн. 

-2019 оны объектын эрсдэлийн үнэлгээнд сүүлийн 5 жилийн байдлаар 
харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, эмхэтгэл гарган нийт удирдлагууд болон, 
улсын /ахлах/ байцаагч нарт цахим болон цаасан хэлбэрээр танилцуулж 
ажилласан.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

ТХШТХ-ийн 5
1
,Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал 

“Эрсдэлийн удирдлагын стратеги” 2.1.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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 хяналтын 
байгууллагын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г  батлан, олон 
нийтэд зарласан. 

Шалгуур үзүүлэлт - 4031объектод 5371 шалгалт, 2207 объектод 2760 зөвлөн туслах 
үйлчилгээний гүйцэтгэл 
- Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 136  ажлын гүйцэтгэл 
- Хяналт шалгалтын гүйцэтгэлд хийсэн дүн шинжилгээ 
- Холбогдох нэгж, байгууллагад мэдээллээр үйлчилж, дэмжлэг үзүүлсэн 
ажлын тоо 

Хүрэх түвшин 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. 2020 оны жилийн эцсийн хяналт 
шалгалтын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -Жилийн эцсийн байдлаар /2020.12.07-ний өдөр/ шилэн хяналтын цахим 
системд төлөвлөгөөт шалгалт 5198 (95.3%), зөвлөн туслах үйлчилгээ 2719 
(93.4%) объектод хяналт шалгалт хийгдсэн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс үйл 
ажиллагаа зогссон төлөвтэй 650 шалгалт, 206 зөвлөн туслах үйлчилгээ 
байна.  Урьдчилан сэргийлэх шалгалт 9068, хянан баталгаажуулах үйл 
ажиллагаа 681 , тандалт судалгаа 755, хяналт шинжилгээ 684, салбарын 
сургалт 652 объектод хийгдсэн. 

Шилэн хяналтын цахим системд хяналт шалгалтын гүйцэтгэлд сар бүр 
хяналт тавьж, улсын /ахлах/ байцаагч бүрээр хяналт шалгалтын 
гүйцэтгэлийг тооцон, нийт 12 удаа мэдээ гарган ажиллалаа. Мөн 
төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг шилэн хяналтын цахим 
системд хянаж, тухай бүр улсын /ахлах/ байцаагчдад мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч, гарсан алдааг засуулж ажилласан. Мөн өмнөх оны хяналт 
шалгалтын гүйцэтгэл, осол, хордлогын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, үр 
дүнг тооцон, дүн шинжилгээг эмхэтгэл болон хэвлүүлж удирдлагуудад 
хүргүүлж, нийт улсын /ахлах/ байцаагч нарт цахимаар хүргүүлсэн.  

-2020 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр Тамгын газраас цахимаар зохион 
байгуулсан “Улсын /ахлах/ байцаагч нарт зориулсан сургалт”-д шилэн 
хяналтын цахим системын тухай ерөхний ойлголт, хяналт шалгалтын 
мэдээлэл хэрхэн, яаж бүртгэх тухай  сургалтыг  270 албан хаагчыг 
хамруулан хийсэн.  

-2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд 
НМХГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу чиглэл болон дүүрэг дэх 
хэлтсүүдэд нийт 10 удаагийн сургалтаар 511 албан хаагчийг хамруулан,  
“Шилэн хяналтын цахим систем”-д хяналт шалгалтын мэдээлэл бүртгэхэд 
анхаарах асуудал сэдвээр сургалт зохион байгуулж ажилласан. 

-Удирдах ажилтан болон улсын /ахлах/ байцаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтийг сар, улирал, хагас бүрэн жилээр буюу 9 удаа холбогдох 
хэлтсүүдээс авч нэгтгэн, удирдлагуудад танилцуулж ажилласан. 

- НМХГ-аас 2021 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөлт хийх ажлыг нэгдсэн 
удирдлага, зохион байгууллалтаар хангаж ажилласан. 2021 онд НМХГ-аас 
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4028 объектод хяналтын чиглэлээр давхардсан тоогоор 5533 шалгалт, 2584 
объектод 3208 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -2020 оны хяналт шалгалтын гүйцтгэл: ШХЦС-д 2020.12.07-ны өдрийн 
байдлаар төлөвлөгөөт шалгалт 95.3%, зөвлөн туслах үйлчилгээ 93.4%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байна.  

-НМХГ-аас 2021 онд 4028 объектод хяналтын чиглэлээр давхардсан тоогоор 
5533 шалгалт, 2584 объектод 3208 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр 
төлөвлөсөн.   

-2 удаагийн дотоод сургалт зохион байгуулсан.  

-Өмнөх оны хяналт шалгалтын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг 
тооцон, эмхэтгэл болон албан хаагчдад танилцуулсан. 

Төсвийн төвлөрүүл 
эн захирагчийн үнэлгээ 

 

  
 

№1.1.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.3-р арга хэмжээ:  
Эрсдэлийн үнэлгээ болон хяналт шалгалтыг оновчтой, үр дүнтэй гүйцэтгэх баримт 
бичгүүдийг боловсронгуй болгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд хугацааны 
төлөвлөгөөний 10 дугаар зорилт,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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 Шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан хяналтын хуудас, эрсдэлийн 
шалгуур үзүүлэлтийн тоо 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт          НМХГ-аас 2020 онд ашиглах хяналтын хуудсуудад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах 87, шинээр боловсруулах 10 саналыг нэгтэн цахимаар МХЕГ-ын 
ЭУСТГ-т хүргүүлсэн. МХЕГ-ын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны 
өдрийн А/32 дугаар “Хяналтын хуудас батлах тухай” тушаалаар шинээр 12, 
шинэчлэн 93 хяналтын хуудас батлагдан гарсан. Улсын /ахлах/ байцаагчид 
2020 онд нийт 276 хяналт хуудсыг хяналт шалгалтандаа ашиглах юм. 
Тушаал болон 276 хяналтын хуудсуудыг НМХГ-ын цахим хуудас, ABLE 
программын Олон нийт цэсэнд байршуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2020 онд ашиглах хяналтын хуудсуудад  нэмэлт өөрчлөлт оруулах 87, 
шинээр боловсруулах 10 саналыг  хүргүүлж, МХЕГ-ын даргын тушаалаар 12 
шинээр болон 93 шинэчлэн батлагдсан хяналтын хуудсуудыг тушаалын хамт 
улсын /ахлах/ байцаагчдад хүргүүлж, олон нийтэд нээлттэйгээр 
байгууллагын вэб сайтад байршуулсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.1.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.4-р арга хэмжээ:  
Хяналт шалгалтын үр дүн, эдийн засгийн хэмнэлт, үр ашгийн тооцох аргачлал 
боловсруулах судалгаа 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018-2020 оны дунд хугацааны 
төлөвлөгөөний 10 дугаар зорилт,  
Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 87-р тушаал “Эрсдэлийн 
удирдлагын стратеги” 3.3 дах заалт 

Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд  

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

Шалгуур үзүүлэлт SPSS программд өгөгдөлийг оруулсан байна. 

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: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Хяналт шалгалтын үр дүн, эдийн засгийн хэмнэлт, үр ашгийг тооцох  
аргачлал боловсруулах судалгаа”-г 184 бизнес эрхлэгчид болон 92улсын 
/ахлах/ байцаагчид, төрийн байгууллагын төлөөллөөс 8, нийт 284 судалгааг 
авсан. Эдгээр 284 судалгааг SPSS программд оруулан, нээлттэй 
асуултуудыг нэгтгэн МХЕГ-ын ЭУСТГ-т 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ны 
өдөр цахимаар /файлаар/ хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 284 судалгааг SPSS программд шивж оруулсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналтыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

№1.1.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.1-р арга хэмжээ: 
Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартыг шинээр боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоол, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагаанддотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахнийтлэг журам”, 
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 4.1.2.4.2 дах заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин МУЗГ-ын 2011 оны 311-р тогтоолоор “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагаанддотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахнийтлэг журам” 
батлагдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартын төсөлд оруулсан саналын 
тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Жилийн эцэст: - Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартыг шинээр 

боловсруулахад санал авч, МХЕГ -т хүргүүлсэн байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолоор баталсан “Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахад чиглэл болон 
дүүрэг дэх МХХ-ээс санал авч нэгтгэн 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн 02-04/4815 тоот албан бичгээр МХЕГ-т хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолоор баталсан “Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахад тусгах 14 саналыг  
МХЕГ-т хүргүүлсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.2-р арга хэмжээ: 
Дотоод хяналтын соѐл нэвтрүүлсэн байгууллагыг бэлтгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд  

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 байна. 
Жилийн эцэст:- 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт       “Эрсдэлийн төлөв байдалд хийсэн дүн шинжилгээг олон нийтэд 
танилцуулах арга хэмжээ”-г 2020 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр 
Кемпински  зочид буудлын хурлын танхимд МХЕГ-тай хамтран зохион 
байгуулсан. Арга хэмжээнд нийт 134 бизнес эрхлэгчийн төлөөлөл оролцсон. 
МХЕГ-ын ЭУСТГ-аас танигдах илтгэлийг хамтран бэлтгэсэн.   

     НМХГ-тай Монфа эмийн сан, Удвал дент шүдний эмнэлэг, Жунсон 
констракшн, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв зэрэг 4 байгууллага 
хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 

- Түшиц 4 байгууллагыг МХЕГ-ын дотоод хяналтын түшиц байгууллагууд чат 
группт бүртгэн, цахим сургалтын мэдээллийг хүргэж, хамтран ажилласан. 

- 2019 оны хяналтын хуудсаар хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-уудын 
мэдээлэлд үндэслэн дотоод хяналтын асуумжаар 17 хяналтын чиглэлийн 30 
хяналтын хуудсанд дүн шинжилгээ хийсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 4 байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, бизнес 
эрхлэгч 134 төлөөлөлд сургалтаар туршлага хуваалцах арга хэмжээг  
зохион байгуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах арга зүйгээр 
хангасан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.2.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.3-р арга хэмжээ: 
Аж ахуйн нэгж байгууллагын порталыг хөгжүүлж, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт - 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 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Аж ахуйн нэгж, байгууллагын портал ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулсан 
байна. 
-Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад шилэн хяналтын цахим системийг ашиглах 
тухай сургалтыг хэлтсүүдтэй хамтран зохион байгуулсан байна. 
Жилийн эцэс:2020 оны хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад порталыг сурталчилж, ашиглаж хэвшүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НМХГ-аас 2020 онд төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн 
нийт 5417 объектод шилэн хяналтын цахим системын аж ахуйн нэгжийн 
порталыг сурталчилж, ажилласан. Мөн порталыг ашиглах тухай гарын 
авлагыг МХЕГ-ын ЭУСТГ-тай хамтран шинэчлэн боловсруулж, нийт 420 
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ширхэгийг хэвлэж бэлтгэсэн. Үүнд: хэлтсүүдэд 290 ширхэгийг хүргүүлж, 
зөвлөгөө мэдээллийн төв (бичиг хэрэг)-д иргэдэд танилцуулах зорилгоор 
130 ширхэг байршуулсан. Чиглэл болон дүүрэг дэх хэлтсүүд хяналт 
шалгалтын үеэрээ порталын сурталчилж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-  

Хүрсэн түвшин 5417 объектод шилэн хяналтын цахим системын аж ахуйн нэгжийн порталыг 
сурталчилж, 420 ширхэг брошур гарын авлагыг  иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад тараасан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.3.Лабораторийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг 
нэвтрүүлэх  

№1.1.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3.1-р арга хэмжээ: 
Лабораторийн үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд  

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

Шалгуур үзүүлэлт Эрсдэлийн шалгуур боловсруулах, санал өгөх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Лабораторийн үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй 
эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн байна.  
Жилийн эцэс: Лабораторийн үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй эрсдэлийн 

үнэлгээ хийсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр НМХГ-ын Төв лабораторид,   05 
дугаар сарын 15-ны өдөр Налайх, Багануур дүүрэг дэх салбар 
лабораториудад учирч болзошгүй аюулаас  урьдчилан сэргийлэх, аюулыг 
арилгах зорилгоор эрсдэлийн үнэлээг 6 чиглэлээр 40 асуулттай асуумжаар 
хийхэд өдөр тутмын шинжилгээнд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж, 
хэмжих хэрэгсэл,  тэжээлт орчин, эм урвалжийн хүрэлцээ муу  хангалттай 
биш, шинжээч нарыг мэргэжлийн байгууллагуудаас зохион байгуулж буй 
сертификаттай сургалтанд хамруулах  шаардлага тулгамдаад байгаа зэрэг 
нь үнэлгээгээр их эрсдэлтэйд тооцогдож байна. Иймд  дээрх шаардлагатай 
хөрөнгө зардлыг төсөвт суулгаж, яаралтай шийдвэрлүүлэх шаардлагатай 
байгааг холбогдох дээд байгууллагуудад санал хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төв лаборатори, БГД, НД дэх МХХ-ийн лабораториудын үйл ажиллагаанаас 

үүсч болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийж, шаардлагатай хөрөнгө зардлыг 

төсөвт суулгаж, яаралтай шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байгааг асудлуудыг 

холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

МУЗГҮАМХ-ийн 2.23.2 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 2019 онд 159 үйлдвэрт шалгалт хийснээс зохистой дадал нэвтрүүлж, 
баталгаажуулсан хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо 20 болж 10% -иар  
нэмэгдэж хүрэх түвшингийн үзүүлэлтийг хангасан. 

Шалгуур үзүүлэлт Зохистой дадлыг хэвшүүлэх чиглэлээр хийсэн ажлын хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Зохистой дадал нэвтрүүлж, баталгаажуулсан хүнсний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоог 12,5% -аар нэмэгдэх 

Жилийн эцэст: Зохистой дадал нэвтрүүлж, баталгаажуулсан хүнсний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо 15% -аар нэмэгдсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад хамрагдсан 99 хүнсний үйлдвэр 
цехээс ГБТ трейдинг ХХК, Хүнс комплекс ХХК-иуд /GMP, GHP/ 
үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуйн зохистой дадал, чанарын удирдлагын 
тогтолцооны стандарт ISO9001-г нэвтрүүлэн ажиллаж байсан бол жилийн 
эцсийн байдлаар  төлөвлөгөөт шалгалтад хамрагдсан үйлдвэрүүдээс Макс 
хүнс ХХК, Отгон саран ХХК, Русские колбасы ХХК-иуд үйл ажиллагаандаа 
үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуйн/GMP, GHP/ зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн 
ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хүрсэн түвшин Зохистой дадал нэвтрүүлж, баталгаажуулсан хүнсний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн тоо 2-оор нэмэгдсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.4.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

МУЗГҮАМХ-ийн 4.1.3.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан баталж, хэрэгжилтийг 
хангуулах ажлын хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан 

баталж, хэрэгжилтийг хангуулсан байна. 

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

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шалгалтад 27 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж хамрагдаж, 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 
дэх хэсэгт заасан байгаль орчныг хамгаалах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 
үүргээ биелүүлээгүй байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг 
батлуулаагүй 3 ААН-д Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу 
зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, илэрсэн зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн 7.12 
дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар 1500.0 мян.төг-ийн торгуулийн арга 
хэмжээ, зөрчлийн үр дагавар арилгах даалгавар хүргүүллээ. 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх 
ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын хамтран баталсан “Нөхөн сэргээлт-2020” ерөнхий 
арга хэмжээ зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг хийж 
гүйцэтгэн биелэлтийг МХЕГ-т хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар нийслэлийн 
нутаг дэвсгэр дэх ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 114 ААН-д 
02-02/3347 тоот албан мэдэгдлийг хүргүүлж, нөхөн сэргээсэн талбайн 
хэмжээг гаргасан.  
      Мөн арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхан, 
Хан-Уул, Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдэд түгээмэл тархацтай 
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ашигт малтмлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй, тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан нийт 
267 аж ахуй нэгжийн талбайгаас эвдэгдсэн газрын хэмжээг 2412.07 га гэж 
тогтоосон ба үүнээс 38.48 га талбай буюу 1,5 хувь нь эзэнгүй орхигдсон, 
2373.44 га талбай буюу 98,5 хувь нь хариуцах эзэнтэй байна.  
      Нийт эвдэгдсэн газраас Хан-Уул, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Налайх 
дүүргүүдэд энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар 231,59 га талбайд буюу 9.3  
хувьд нь нөхөн сэргээлт хийлгүүлэн ажилласан бөгөөд үүнээс биологийн 
нөхөн сэргээлт 72.28 га талбайд буюу 30 хувьд, техникийн нөхөн сэргээлт 
162.39 га талбайд буюу 70 хувьд хийсэн талаар тайлан ирүүлсэн байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

№1.1.4.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.3-р арга хэмжээ: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 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГҮАМХ-ийн 4.2.7.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд  

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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/376 дугаар захирамжийг үндэслэн Ой, 
хээрийн түймэр, хууль бусаар байгалийн нөөц баялаг ашиглахаас 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх НМХГ-ын даргын 
2020 оны А/37 тоот тушаал гаргуулан Нийслэлийн ногоон бүс, нутаг 
дэвсгэрт хавар намрын  хуурайшилтын үед ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, 
хууль бусаар мод, байгалийн дагалт баялаг бэлтгэлд, ан агнуур тэдгээрийн 
тээвэрлэлтийн байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх, 
холбогдох хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтэд хяналт тавих, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах хуваарь, 
шатахууны зардлын гаргаж эргүүл шалгалтыг нийт байгаль орчны хяналтын 
38 улсын /ахлах/ байцаагч нар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  хийлээ.  
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус мод бэлтгэлт, ан 
агнууртай тэмцэх хяналт шалгалтыг ногоон бүс бүхий Сонгинохайрхан, 
Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Хан-Уул, Налайх, Багахангай, Багануур 
дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр болох Жаргалант, Цагаан чулуут, Бороож, Ар 
Тарвагатай, Хөндлөнгийн ам, Шар хадны ам, Ар Гүнт, Өвөр Гүнт, Баянголын 
ам, Тахилт, Баруунтуруун, Толгойтын баруун салаа, зүүн салаа, Салхит, Хар 
шороотын ам, Шижирийн даваа, Найрамдал зуслан, Жигжид, Билгүүний ар, 
Яргайт, Яргайтын богино, Шадивлин, Шарга морьт, Гоодой, Санзай, Майхан 
толгой, Их баян, Бага баян, Хандгайт, Хуурай мухар, Баянбулаг,  Бэлх, 
Сэлх, Чингэлтэй уул, Зүрх уул,  Гачуурт, Шар хоолойн ам, Их, Бага Дээндий, 
Баянзүрх уул, Баяндөхөм, Гүнжийн хоолой, Улиастай эх, Хадатын ам, 
Улайстайн баруун, Зүүн салаа, Баянголын ам, Шарын ам, Шургуутын даваа, 
Хонхор, Хүрэл тогоотын ам, Залаат, Нүхт, Жаргалантын ам, Өлзийт, 
Куветын ам,  Шувуун фабрик, Бугын сангийн аж ахуй, Хэрлэнгийн гүүр зэрэг 
газруудаар батлагдсан хуваарийн дагуу давхардсан тоогоор 50 удаагийн 
хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, нийт 5000 км орчим 
зам туулан, 1200000 /нэг сая хоѐр  зуун мянган/ төгрөгийн шатахуун 
зарцуулж, хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, тухайн нутаг дэвсгэрт үүрэг 
гүйцэтгэж буй байгаль хамгаалагчдын ажлыг шалган заавар, зааварчилгаа, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, түймрийн үед хэрэглэгдэх багаж 
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хэрэгслийг шалгаж, ногоон бүсийн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг, үйлчилгээ, 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг, авто тээвэр шалган бүртгэх товчоодоор нэвтэрч 
буй зэрэг нийт 125 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 630 иргэний үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомжийг 
сурталчилан таниулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Ногоон 
бүсэд оршин суудаг айл өрхүүд өөрийн эзэмшлийн талбайн хуучин шар 
өвсийг шатааж байгаад ойр орчимдоо гал алдах зэрэг хариуцлагагүй 
үйлдлээс болж ахуйн түймэр гарах, цаашлаад ой, хээрийн түймэр тавих 
эрсдэл дагуулж байдаг тул энэ асуудал дээр иргэдэд сэрэмжлүүлэг, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, урьдчилан сэргийлж ажиллалаа.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2020 онд нийслэлийн ногоон бүсэд түймэр гараагүй, холбогдох хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж ажилласан.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.4.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.4 арга хэмжээ:Тусгай зөвшөөрөлтэй эрүүл 
мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтын нэгдмэл байдлыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГҮАМХ-ийн 1.19.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Хяналтын давхардлын тоо 70 хүртэл хувиар буурсан байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:80% 

Жилийн эцэст: 90% 

Арга хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан чиглэлийн хүрээнд Эрүүл 
мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
хамтарсан “Эрүүл мэндийн даатгалын  сан болон сангаас санхүүжиж буй 
эрүүл мэндийн байгууллагуудад” урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх тухай удирдамжийн хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалын газартай 
хамтран эмчилгээний чанарын хяналт, нийгмийн хамгаалал, цөм болон 
цацрагийн хяналтын чигэлэлээр шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ Урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтад удирдамжид зааснаар нийслэлд нийт 68 
эмнэлэг харагдахаас 61 эмнэлэг буюу 89.7% нь хамрагдсан байна. 
Шалгалтад хамрагдсан эмнэлгүүдийг төрлөөр нь авч үзвэл: төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлэг 4, дүүргийн эрүүл мэндийн төв 6, нэгдсэн эмнэлэг 1, 
өрхийн эрүүл мэндийн төв 28,  хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг 22  нийт 
61 эмнэлэг хамрагдсан.Удирдамжийн хүрээнд баримт  бичиг хянах, 
тайлбар, тодорхойлолт, мэдээлэл судалгаа, баримт авах эргэмж 
судалгааныаргуудаартусламж үйлчилгээ үзүүлсэн эмнэлгүүдийн 1978 
баримт, бүртгэлд эргэмж судалгааны аргаар хяналт хийлээ.  

1. Тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн төрөлжсөн мэргэжлийн 
эмнэлгүүдийн 4 эмнэлгийн 152 эмнэлгийн баримтыг шалгахад 
амбулаторийн тусламж үйлчилгээ, үзлэг оншилгоо, шинжилгээг стандарт, 
эмнэлзүйн удирдамж, зааврын дагуу үзүүлсэн байдал 84,7%хэрэгжилттэй. 

2. Өдрийн болон хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн 7 
эрүүл мэндийн төв эмнэлгийн 468 баримт, хувийн хэвшлийн ор бүхий 
эмнэлгүүдийн 410 өвчний түүх, өрхийн эрүүл мэндийн 948 өвчний түүх, 
бүртгэлд эргэмж судалгааны аргаар  өдрийн эмчилгээ хийгдсэн байдлыг 
авч звэл: Оношилгоо, оношийн үндэслэл 86.5%, эмчилгээ,  сувилгааны 
заалт 87.6%, стандарт, эмнэлзүйн зааврын мөрдөлт 82 %, өдрийн болон 
хэвтэн эмчлэх эмчилгээний үр дүнг тооцсон байдал 78.3 %-ийн биелэлтэй 
байна.  
         3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд өвчний түүхийн бичилт, стандарт 
удирдамжийн мөрдөлтийн шалгуур үзүүлэлт оношилгоо, оношийн 
үндэслэл 79.7%, эмчилгээ,  сувилгааны заалт 63%, стандарт, эмнэлзүйн 
зааврын мөрдөлт 70.1%, Гэрээр сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 
болгонд “Гэрээр сувилахуйн тусламж үзүүлэх захиалгын хуудас”-нд 
урьдчилантэмдэглэсэн, эмчийн заалтын дагуу шаардлагатай гэж 
түүвэрлэн авсан үйлчлүүлэгчид "Гэрээр үзүүлсэн сувилахуйн тусламжийн  
хуудас”-ыг нэг бүрчлэн хөтлөж хэвшсэн, харин сэргээн засах чиглэлээр 
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мэргэшсэн их эмч, сувилагч 8%, Анан, Тэгш-Өлзий өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүд нь өдрийн эмчилгээ хийх өрөө тасалгаа дутагдалтай нь байгаа нь 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS5292:2017 
стандартыг хангахгүй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хяналт шалгалтын давхардал буурсан. Урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалтад нийслэлд нийт 68 эмнэлэг харагдахаас 61 эмнэлэг буюу 89.7% 
нь хамрагдсан. 
-Мэдээлэлийн сантай болсон. 
-Шинээр гарсан хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдаж 
хяналт шалгалтын давхардал буурсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.4.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.5 арга хэмжээ:Нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгын ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг шинэчлэх ажилд хяналт тавина. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГҮАМХ-ийн  2.85.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

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

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг шинэчилсэн 
байна. 

Жилийн эцэст: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг шинэчилсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийтийн орон сууцанд шинээр сольсон 4 лифтийн угсралт, техникийн 
байдалд хяналт шалгалтыг хийж ашиглалтанд оруулав.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийтийн  орон сууцны 4 лифтийг 100% ашиглалтад оруулсан. 
 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

№1.1.4.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

МУЗГҮАМХ–ийн  4.1.3.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Хууль бус мод бэлтгэлийг 2018 оны түвшнээс 50 хувиар бууруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Хууль бус мод бэлтгэлийг  таслан зогсоох 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50 

Жилийн эцэст: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт              Нийслэлд мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 9 ойн 
мэргэжлийн байгууллагад төлөвлөгөөт шалгалт хийж зөрчилтэй 8 аж ахуйн 
нэгжид 8.000.000 /найман сая/ төгрөгийн торгууль, илэрсэн зөрчил, 
дутагдлыг арилгуулж, 72 куб.метр модыг гарал үүслийн гэрчилгээгүйгээр 
тээвэрлэж байсныг Экологийн цагдаагийн албанд шалгуулахаар 
шилжүүллээ. 
Нийт 15850000/ 15 сая 850 мянган/ төгрөгийн торгууль ногдуулан 
барагдуулж, 22.982.000 /22 сая 982 мянган/ нөхөн төлбөр оногдуулсан. 
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Мөн хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, ойн 
ашиглалтад тавих хяналтыг эрчимжүүлэх чиглэлээр Хөвсгөлаймгийн 
Хөвсгөл аймгийн Тариалан, Их-Уул, Тосонцэнгэл, Түнэл, Рашаант, 
Төмөрбулаг, Мөрөн, Шинэ-Идэр, Галт, Жаргалант, Төв аймгийн 
Мөнгөнморьт сумдууд нийслэлийн ногоон бүсэд  ойд үйлдвэрлэлийн 
ашиглалт, арчилгаа, цэвэрлэгээ, ойн аж ахуйн арга хэмжээний үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн Байгаль 
орчны чиглэлийн хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх, зорилгоорхяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. 
Ойн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.7 дох заалтын хэрэгжилт 
Тариалан, Их-Уул, Тосонцэнгэл, Түнэл, Төмөрбулаг, Шинэ-Идэр, Галт, 
Жаргалант Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумдад хангалтгүй тухайн жилд 
ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээний төлөвлөгдсөн хэмжээнээс хэтрүүлэн 
мод бэлтгэх хуваарийн захиалга өгч батлуулсан байна.  
Галт, Жаргалант сумдад мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 9 ойн 
мэргэжлийн байгууллага шалгалтад хамрагдсанаас хөдөлмөрийн хяналтын 
чиглэлээр 7 аж ахуйн нэгж, байгаль орчны хяналтын чиглэлээр 3 аж ахуйн 
/“Түмний Хүрд” ХХК, “Жоншт Оргил хайрхан” ХХК, “Улаан гозгор” ХХК, 
“Гурван Цалуу” ХХК, “Их харгана ундраа” ХХК, “Галт Хүрэмт” ХХК, “Идэр 
зориг” ХХК, “Галт Овоот” ХХК, Хөх дөрвөлжин ХХК, Сайхан санаа ХХК/ 
нэгжид хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа 
явуулж 14.000.000 /найман сая/ төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ 
авахуулах тухай эрх бүхий албан тушаалтны даалгавар өгч, 3 аж ахуйн 
нэгжид 9 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага өгч, илэрсэн 
зөрчил, дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллалаа.  
Түнэл сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт энэ оны 02 дугаар сарын 21-
ний өдөр 20-32 ХӨА, 67-82ХӨВ улсын дугаартай зил 131 маркийн тээврийн 
хэрэгслээр 72 куб.метр модыг гарал үүслийн гэрчилгээгүйгээр тээвэрлэж 
явсныг  шалгахад И.Улаанхүү, М.Баасансүрэн нар хууль бусаар мод 
бэлтгэсэн болохыг тогтоон материалыг Экологийн цагдаагийн албанд 
шалгуулахаар шилжүүлэн өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хууль бус мод бэлтгэлийн тоо өмнөх жилүүдээс 50 хувиар буурсан байна. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.4.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.7 арга хэмжээ: Ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл 
ахуйн бүс тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГҮАМХ-ийн 4.2.5.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалт сайжирч, баталгаат байдал 
хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МХЕГ-ын даргын баталсан 2020.11.13-ны өдрийн 01/247 дугаартай “Ундны 
ус хангамж, бохир ус, цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх” удирдамжийн хүрээндУлаанбаатар 
хотын төвлөрсөн ус хангамжийн 7 эх үүсвэрийн насас станц болон УСУГ-ын 
280 ус түгээх байр, иргэний 1 гүний худаг, бие даасан эх үүсвэртэй хотхоны 
11 гүний худаг нийт 299 обьектоос 466 усны дээж авч НМХГ-ын Төв лаб, 
ХАБҮЛЛ-д хими, нян судлалын үзүүлэлтээр шинжлүүлсэн.  
-  Улаанбаатар хотын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрүүд дээр үйл 
ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. 7 эх үүсвэрийн насос станц дээр хяналт 
хийх явцад усны дээжинд үлдэгдэл хлор тодорхойлоход 0.14-0.4 мг/л 
агууламжтай байв. 
-   Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Астра вилла, Женерал таун хотхоны 
гүний худгийн усанд нянгийн бохирдол илэрсэн тул гүний худаг, ус нөөцлөх 
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савыг угааж, халдваргүйжүүлэх ажил хийгдэж, түүний дараа авсан усны 
дээжийн хариу хүлээгдэж байна.   

-   УСУГ-ын харьяа Төв, Морин, Дамбадаржаа, Чингэлтэй, Биокомбинат 
дахь цэвэрлэх байгууламж, Налайх дүүрэгт Городокийн цэвэрлэх 
байгууламж, Багануур дүүргийн Багануур ус ХХК-ийн цэвэрлэх байгууламж, 
Сүхбаатар дүүргийн Багабаян, Санзай зэрэг   нийт 9 цэвэрлэх 
байгууламжаас нийт 24 бохир усны дээж авч НМХГ-ын төв лаборатори, 
ХАБҮЛЛ-д хими, нян судлалын үзүүлэлтээр шинжлүүлж байна. 
Шинжилгээний дүн хүлээгдэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ундны усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын дэглэм хангагдаж, усны 
чанар аюулгүй байдал стандартын шаардлагад нийцсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.4.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.8 арга хэмжээ:Аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн 
байгууллагын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, чадавхыг бэхжүүлэх замаар нөхөн 
сэргээлтийн ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГҮАМХ- ийн 4.2.6.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

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 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт     Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайд, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын хамтран баталсан “Нөхөн сэргээлт-2020” ерөнхий арга 
хэмжээ зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг хийж 
гүйцэтгэн биелэлтийг МХЕГ-т хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар нийслэлийн 
нутаг дэвсгэр дэх ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзсшигч 114 ААН-д 
02-02/3347 тоот албан мэдэгдлийг хүргүүлж, нөхөн сэргээсэн талбайн 
хэмжээг гаргасан.  
      Мөн арга хэмжээний хүрээнд 267 аж ахуй нэгжийн талбайгаас эвдэгдсэн 
газрын хэмжээг 2412.07 га гэж тогтоосон ба үүнээс 38.48 га талбай буюу 1,5 
хувь нь эзэнгүй орхигдсон, 2373.44 га талбай буюу 98,5 хувь нь хариуцах 
эзэнтэй байна.  
      Нийт эвдэгдсэн газраас Хан-Уул, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Налайх 
дүүргүүдэд энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар 231,59 га талбайд буюу 9.3  
хувьд нь нөхөн сэргээлт хийлгүүлэн ажилласан бөгөөд үүнээс биологийн 
нөхөн сэргээлт 72.28 га талбайд буюу 30 хувьд, техникийн нөхөн сэргээлт 
162.39 га талбайд буюу 70 хувьд хийсэн талаар тайлан ирүүлсэн байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хүрсэн түвшин Нийт эвдэгдсэн 2247.42 га талбайгаас Багануур, Налайхын уурхайн 
эвдэгдсэн, эзэнгүй орхигдсон 1884.7 га талбайг хасч нийслэл дэх эвдэгдсэн 
талбайн хэмжээ 362.72 га-аас биологийн нөхөн сэргээлт 72.28 га талбайд 
буюу 30 хувь техникийн нөхөн сэргээлт 162.39 га /нийт 234.67 га/ талбайд 
хийгдсэн байна. Хэрэгжилт 129.4% 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№1.1.4.9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.9 арга хэмжээ:"Барилгын материалын чанарт тавих 
лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГҮАМХ-ийн 4.1.1.7 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх ажилын  биелэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Хөтөлбөрийг  хэрэгжилт, үр дүнг тооцох 

Жилийн эцэст: Хөтөлбөрийг  хэрэгжилтийн  үр дүнг тайлагнах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн хэмжээнд Барилгын материалын 5-н итгэмжлэгдсэн 
лаборотори байдаг. Тус хөтөлбөр нь БХБЯ-ны харьяа Барилгын хөгжлийн 
төвийн лабориторид чиглэгдсэн ба 1,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 
Барилгын төмөр бетон эдлэл турших үйлдвэр болон 101 төрийн барилгын 
материал шалгах 65 нь төрлийн тоног төхөөрөмжийг суурьлуулан үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Тус барилгын Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагаас 2020 онд улсын комисст хүлээн авч ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 101төрлийн Барилгын материалыг Нийслэлдээ шинжлэх боломжтой 
болсоноор барилгын чанар дээшилнэ. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№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:  

НЗДМХ-ийн 3.1.8 , НЭЗНХҮЧ-ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Байгууламж, тоо-180 

Шалгуур үзүүлэлт Байгууламж, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 225 

Жилийн эцэст: 451 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НМХГ-ын даргын баталсан 02-03/46 дугаартай “Уурын болон усан 
халаалтын ашиглагчдад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр зарлагдсан 1 иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас 185  (100%)иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын зуух 
ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийн эрсдэлээр үнэлэхэд 16 (9.7%) их, 
48 (30.6%) дунд, 122 (59.7%) бага эрсдэлтэй үнэлэгдлээ.  
 Шалгалтаар 195 зөрчил илрүүлж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 
улсын байцаагчийн 138 заалтттай 44 албан шаардлага, 57 заалтттай 20 эрх 
бүхий албан тушаалтны албан даалгавар хүргүүлж, 34400.0 мянган 
төгрөгийн торгууль ногдууллаа.Нийслэлийн засаг даргын А/1377 дугаартай 
Нам даралтын зууханд түүхий нүүрсийг хэрэглэхгүй байх тухай захирамжийг 
хэрэгжүүлэх 186 мэдэгдэл, 186 зөвлөмж хүргүүллээ. 

Улсын байцаагчийн өгсөн мэдэгдэл, зөвлөмж, албан шаардлага, 
албан даалгаварын  дагуу 27 объект цахилгаан халаалтад шилжиж, 30 
объектын халаалтын зуух, янданг буулгуулсан. 

Дулааны төвлөрсөн хангамжид 6 объект холбогдсон, төвлөрсөн 
дулаанд холбогдох техникийн нөхцөл авсан 3 объект байна. 

Хийн халаалтад 2019 оны өвөл 4 сургууль, цэцэрлэг, хувийн хэвшлийн 
4 аж ахуйн нэгж тус тус шилжсэн.      
Шалгалтын дүнг НМХГ-ын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлын 
шийдвэрийн дагуу БОАЖЯ, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, 
Нийслэлийн Засаг дарга, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар, дүүргүүдийн Засаг даргад 
холбогдох саналаа албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 185 байгууламжийн 451 зуух хамрагдсан 
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Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.4.11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

НЗДМХ-ийн 3.1.8 , НЭЗНХҮЧ -ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100 

Шалгуур үзүүлэлт Бүсийн дэглэм мөрдүүлэх ажлын хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан 02-03/06 
дугаартай удирдамжийн 100 кВт-с дээш хүчин чадалтай агаар бохирдуулагч 
эх үүсвэр ашиглагч  119 ААНБ-ын  халаалтын зуух ашиглалтын байдалд 
хяналт шалгалт хийлээ.  
Хяналт шалгалтын явцад агаарын чанарын сайжруулах бүсэд хориглосон 
үйл ажиллагаа явуулж түүхий нүүрс түлсэн -13 ААНБ, үнс баригчгүй-1, үнс 
баригч утаа шүүгчийг ажиллуулаагүй, хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан-1, 
хаягдал утааны хэмжилтийн дүн стандартад зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
хэтэрсэн - 2, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгүйгээр үйл 
ажиллагаа явуулсан-3, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгүй 
ажилласан-5, усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар зөвшөөрөлгүй ашигласан-
1,эдлэн газрын хэмжээ байршлыг дур мэдэн өөрчилсөн-2, зориулалтын бус 
газарт хог хаягдал хаясан-1, улсын байцаагчийн албан шаардлага 
биелүүлээгүй-1 нийт 20 зөрчил илрүүлж 10 зөрчлийн хэрэг нээж, Зөрчлийн 
хэрэг нээгдсэн 8 ААНБ-д 20500.0 төгрөгийн торгууль, 12 ААНБ-д 
хялбаршуулсан журмаар 7400.0 нийт 27900.0 мян төгрөгийн   торгууль 
ногдуулсан. 
2. Монгол улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016, 
Нам даралтын халаалтын зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 
А/1377 дугаар захирамж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, 
Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан А/433-А/820 дүгээр тушаал, захирамж, 
МХЕГ-ын даргын “Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх тухай” удирдамж, НМХГ-ын даргын А/52 дугаар тушаалаар 
баталсан “Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх 
хуваарь”-ийн дагуу Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул, Баянзүрх, Баянгол, 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 162 улсын 
/ахлах/ байцаагчид  агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд харьяалагдах 140 
хороодын 2027 иргэн аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийж түүхий нүүрс 
хадгалан нуун дарагдуулсан, ДСП хавтан, хог хаягдал шатаасан, 
зөвшөөрөлгүй түүхий нүүрс тээвэрлэсэн 18 ААНБ иргэд 7850.0 мян 
төгрөгийн торгууль оногдууллаа.  Хяналтын явцад түүхий нүүрс түлэхгүй 
байх, агаарын чанарын бүсэд мөрдөх журмынталаар  30 заалттай 8 албан 
шаардлага, 1300 зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллалаа. 
3. Засгийн газрын тогтоол зөрчин түүхий нүүрс түлсэн 13 зөрчлийг илрүүлэн 
208,47 тн түүхий нүүрсийг хураан  дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 
аж ахуйн нэгжийн халаалтын зуухны байгууламжид болон амгалан дулааны 
станцид буулгуулсан.Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн 
19 сая 350.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан.  
Байцаагч бүр хариуцсан хороодын Засаг дарга, хэсгийн ахлагчдад агаарын 
бохирдлыг бууруулах талаар гарсан эрх зүйн шийдвэр, агаарын бохирдлын 
нөлөө, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, шахмал түлшний талаар 
мэдээлэл өгч байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилтийн хувь 100% 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн  
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үнэлгээ 

 

№1.1.4.12 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

НЗДМХ-ийн 3.1.11 , НЭЗНХҮЧ -ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

НЗДМ-ийн 3.1.11, НЭЗН заалт 

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 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас ногоон бүс бүхий 
алслагдсан дүүрэг, хороодын нутаг дэвсгэр, авто тээвэр шалган 
бүртгэх товчоо, хяналтын цэгүүдэд хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж ажилласан.  
2. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаар хууль бусаар агнагдсан 
нийт 47 бодгаль монгол тарвага, 1 бодгаль саарал чоно, 1 бодгаль 
шар үнэг, 1 бодгаль бор туулай, 19 бодгаль загасыг хууль бусаар 
агнасан мөн хууль бусаар ховор ургамал болох 1.2 кг орчим 
дэрэвгэр жиргэрүү, 76.8 кг цайруулсан самрыг түүж бэлтгэн 
Улаанбаатар хот руу нэвтрүүлэхийг завдсан нийт 10 удаагийн 
зөрчлийг илрүүлж, хууль бусаар агнасан, бэлтгэсэн эд зүйлийг 
хураан холбогдох байгууллагуудад шилжүүлж, зөрчил гаргагчдад 
нийт 2400.0 мянган төгрөгийн торгууль, 14533.0 мянган төгрөгийн 
нөхөн төлбөр оногдуулж ажиллалаа. Хууль бус ан агнуураас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагын болон олон нийтийн 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр холбогдох хууль тогтоомжийг 
сурталчилан таниулж ажилласан. Эрүүгийн хуулиар арга хэмжээ 
оногдуулахаар хуульчилсан 2 удаагийн асуудлыг цагдаагийн 
байгууллагад шилжүүлсэн. 
3. МХЕГ-ын даргын баталсан 2020 оны 01/33 дугаартай “Ашигт 
малтмалыг хууль бусаар олборлох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу 6 аж ахуйн нэгж, 12 
иргэний хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон зөрчлийг 
илрүүллээ. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдэд Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу 14000.0 мян.төг-ийн торгууль, 7637.0 мян.төг-ийн 
нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ авч бүрэн барагдуулан 1 аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагааг прокурорын тогтоолоор түр зогсоож 
ажиллалаа. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу 
зөрчлийн үр дагавар арилгах 4 даалгавар хүргүүлэн биелэлт бүрэн 
хангагдсан. 
   Мөн удирдамжийн дагуу тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан талбайд, 
бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох дүгнэлтгүй хоѐрлосон 
болон гурвалсан гэрээгүйгээр хууль бусаар олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа нь эрүүгийн тухай хуулийн 24 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх хэсэг зөрчигдсөн тул эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр 
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт 2020 оны 01 дүгээр сарын 
14-ний өдрийн 02-03/141 тоот албан бичгийг мөн Налайх дүүргийн 
Засаг даргын орлогч С.Тунгалагт 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны 
өдрийн 04/261 дугаарт албан шаардлага хүргүүлэн ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын хүрээнд гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, холбогдох 
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хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангуулан байгалийн нөөцөд 
учруулсан хохирлыг барагдуулж ажилласан байна. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.4.13 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.1, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

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

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулах сургалт, сурталчилгааны ажил, тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:2 

4-р улиралд: нийт 5 удаа 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

 

 

 

Олон нийтэд орчны бохирдлыг бууруулах, хөрсний бохирдлоос сэргийлэх 
талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийт 32 удаа, үүнээс телевизийн 
ярилцлагад  3 удаа, радиод 1 удаа, НМХГ-ын веб сайтаар  10 удаа, 
ЭМБСХХ, БОГУУХХ-ийн фэйсбүүк хуудсаар 15 удаа хөрсний бохирдлоос 
сэргийлэх, сэрэмжлүүлэг плакат, брошурыг 35 ширхэгийг хэвлэн 2745 иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн. 
Хог хаягдалтай холбоотой зөрчил гаргасан 73 иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад 17870.0 мян.төгрөгийн арга хэмжээг авч, 28 албан шаардлага 
хүргүүлсэн. Мөн 2 хогийн цэгийг нүүлгэн шилжүүлж, 1 хогийг цэгийг 
стандартын шаардлага хангасан хогийн цэгээр солиулж, 51 байршилд 
үүссэн үүсмэл хог хаягдал, ХУД, БЗД-т үүссэн хур хог хаягдлыг 
цэвэрлүүлсэн. 
Аж ахуйн нэгжүүд нь өөрийн эдэлбэр газар болон орчны 50 метр хүртэлх 
нийтийн эзэмшлийн зам талбайд хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэж 
ариутгал, халдваргүйтэл хийх, байгаль орчны тухай багц хуулийг 
хэрэгжүүлж ажиллах тухай мэдэгдэх хуудсыг 93  аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад, дүүрэг, хороодын Засаг дарга нар болон хог хаягдал 
тээвэрлэлтийн компаниудад хог хаягдал цэвэрлэх, хөрсний бохирдлоос 
урьдчилан сэргийлэх тухай мэдэгдэл, албан бичгүүдийг хүргүүлэн 
холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан. 
Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, устгах 20 ААНБ-д хяналт шалгалт хийх 
02-03/469 тоот удирдамж, хуваарийг дэд даргаар батлуулан 2020 оны 11 
дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хооронд хяналт 
шалгалтыг хийж хог хаягдлыг төлөвлөгөөний дагуу тээвэрлээгүй, 
зориулалтын бус газар хаясан 235 зөрчлийг илрүүлэн холбогдох дүүрэг, 
ачилтын аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэдэгдэн зөрчлийг арилгуулан, 
хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлж ажилласан. Мөн тус хугацаанд 3 
төвлөрсөн хогийн цэгт 7739 тн хог хаягдлыг хүлээн авч 8513 тн хог хаягдлыг 
булж устгасан.  Дүнг нэгтгэн байгууллгын веб сайтаар 2 удаа олон нийтэд 
мэдээллэн, шуурхай штабд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах,урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 5 арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.4.14 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.14арга хэмжээ: Замын  хөдөлгөөнд оролцож байгаа 
тээврийн хэрэгсэлд шугам замын хэмжилт, хяналт зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.2, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт шалгалт, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5 

Жилийн эцэст: 10 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

 

 

 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамжийн 
хүрээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэлт хяналт 
тавих зорилгоор Авто тээврийн үндэсний төвтэй хамтран 6 удаагийн хяналт 
шалгалтаар 13 аж ахуй нэгжийн 141 автобус 281 түгээлтийн тээврийн 
хэрэгслийн утааны тортогжилтын хэмжээнд хэмжилт хийхэд нийт  207 
тээврийн хэрэгслийн утааны тортогжилтын хэмжээ “Дизель хөдөлгүүртэй 
автомашины утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих 
арга” MNS 5014:2009 стандартын шаардлага хангаагүй учир Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу 7 дугаар зүйлийн 7.4 2 дахь хэсэгт заасны дагуу торгууль 
оногдуулж,  улсын байцаагчийн албан даалгавар хүргүүлэн биелэлтэд 
хяналт тавин ажиллаж байна.    Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тайлант хугацаанд 6 удаагийн хяналт шалгалтаар 13 аж ахуй нэгжийн 141 
автобус, 281 түгээлтийн тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

№1.1.4.15 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

НЗДМХ-ийн 3.2.3, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50 

Жилийн эцэст: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, соѐн гэгээрүүлэх зорилтын 
хүрээнд “Зөв дадал-Ногоон ирээдүй” сэдэвт сарын аяны төлөвлөгөөнд 
саналаа өгч БОГУУХХ-тэй хамтран зохион байгуулж 50 гаруй зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлэг бэлтгэн хэлтсийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилсан. 
Сарын аяны хүрээнд Усны тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай, Хог хаягдлын тухай, Химийн хортой бодисын тухай, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулиуд болон Зуухны 
стандарт, аюулгүй байдал, Хийн түлшний технологи, Дотоод хяналтын 
зохион байгуулах Засгийн газрын 311-р тогтоол тэдгээрт нийцүүлэн 
гаргасан дүрэм, журам, стандартын талаар иргэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад зориулсан 9 видео сургалтыг бэлтгэн, Засгийн газрын 62 
дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн талаар Парламент, ТВ-5, Eagle 
телевизүүдэд нийт 3 удаагийн ярилцлага өгөв. Байгууллагын вэб сайтад 35 
зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг, мэдээлэл байршуулж олон нийтэд мэдээллээ. 
Сарын аяны танилцуулгыг 7 хоног бүр гарган МХЕГ-ын БОГУУХГ-т 
хүргүүллээ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.4.16 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4.16арга хэмжээ:Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
олборлогчдыг усны хэрэглээнд хяналт тавьж, тоолууржуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100 

Шалгуур үзүүлэлт Тоолууржуулах ААН, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 35,5  

Жилийн эцэс: 71 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шалгалтад хамрагдсан 71 аж ахуйн нэгжээс худаг ус ашиглагч 29  аж ахуйн 
нэгж байгаа ба эдгээр нь худаг ашиглах гэрээ паспорттой, тоолууртай 
байна. Худгийн тоолуур гэмтсэн 1 аж ахуйн нэгжид хугацаатай албан 
шаардлага хүргүүлсэн  байна.  
Худгийн паспортгүй 1 аж ахуйн нэгжид хугацаатай албан даалгавар 
хүргүүлж биелэлтийг хангуулан ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хүрсэн түвшин Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүд нь усны баталгаажсан тоолуурыг 
үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 100 %  
хангагдсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 
 

№1.1.4.17 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

НЗДМХ-ийн 4.5.4, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100 

Шалгуур үзүүлэлт Хүүхдийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 7,500  

Жилийн эцэст: 15,000 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -Нийслэлийн Засаг даргын  2020 оны А/333 захирамжийн хүрээнд 234 цахим 
тоглоомын газарт мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлтэнд хяналт тавин ажилласан.  
         -УБ хотын Ерөнхий менежер А/258 тушаал Цахим тоглоомын 
үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд шалгалт хийх тухайудирдамжийн 
хүрээнд 52 аж ахуйн нэгж,иргэнд шалгалт хийж, нийт 95 зөрчил илрүүлж 
79(83.1%) арилгуулж, 6 иргэнд  1275.0 мянган төгрөгийн шийтгэлийн арга 
хэмжээ барагдуулсан. 
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд Орон сууцанд интернет кафены 
үйл ажиллагаа явуулахаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан 28 газар, 
улсын байцааагчийн дүгнэлтгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 39 цахим 
тоглоомын газарт  олгосон цахим тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх 
бүртгэлийн гэрчилгээг цуцулуулах санал хүргүүлж, 28 интернет кафены 
бүртгэлийн гэрчилгээг цуцлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт 52 газарт хяналт хийж,илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга 
хэмжээг авч ажилласан. 234 цахим тоглоомын газарт мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
39 газрын бүртгэлийн гэрчилгээг цуцлуулах санал хүргүүлж,28 интернет 
кафены бүртгэлийн гэрчилгээг цуцлуулсан. 
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Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№1.1.4.18 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

НЗДМХ-ийн  5.3.10, НЭЗНХҮЧ-ийн заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь-100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт             1.Тайлант хугацаанд нийт 169,610,000 төгрөгийн нэн шаардлагатай 
багаж, техник хэрэгслээр хангаж ажиллалаа. Үүнд: 
- Байгаль, орчин аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/698, А/699,А/700 
тоот тушаалаар  117 000 000 /нэг зуун арван долоон сая/ төгрөгийн  багаж, 
тоног төхөөрөмж худалдан авах санхүүжилтийн эрх ирсэний дагуу 2019 оны 
12 дугаар сарын 09-ны өдөр www.tender.gov.mnсайтаар худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулан гэрээ хийгдэн хүлээн авч НМХГ-ын даргын 
2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар 6 нэр төрлийн 
107 818 500 /нэг зуун долоон сая найман зуун арван найман мянга таван 
зуу/-н төгрөгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг холбогдох данс бүртгэлд 
бүртгэн авсан. 
-ЧД-ийн ЗДТГ-с ЧД дэх МХХ-т 18 нэр төрлийн 8 643 500 төгрөгийн 

компьютер, принтер, проектор өгснийг тус хэлтсийн албан хаагчдын эд 

хөрөнгийн картад бүртгэлжүүлэн баталгаажуулж ажиллалаа. 

-Батлагдсан төсвийн хүрээнд 2 ширхэг суурин компьютер худалдан авч 

НМХГ-н даргын 2020 оны А/99 тоот тушаалаар 2 нэр төрлийн 4 900 000 

төгрөгийн компьютерыг холбогдох данс бүртгэлд бүртгэсэн болно. 

-Агаарын чанарын хяналтын хэлтэст шаардлагатай хяналтад ашиглах 

багаж, хэрэгсэл худалдан авсныг НМХГ-н даргын 2020 оны А/114 тоот 

тушаалаар 25 нэр төрлийн 48 248 000 төгрөгийн хяналтад ашиглах багаж, 

хэрэгслийг холбогдох данс бүртгэлд бүртгэсэн болно. 

 
              2. НМХГ-ын шуурхай албаныг 24 цагаар ажиллуулж, 70128012 
тусгай дугаарын утсанд хандсан иргэдийн 33500 гаруй лавлагаа, асуултад 
хариу өгч, нийт 4302 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч /4258 буюу 98.09 хувьтай/ 
өргөдөл  гомдлыг шийдвэрлэж, 44буюу 1.02 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа 
байна. Үүнээс ослын 38, хордлогын 9 дуудлага ирж холбогдох  газарт 
шилжүүлж ажилласан. Шуурхай алба нь өдөр тутамдаа Цагдаагийн төв 
штаб, Нийслэлийн шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв болон Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлд утсаар холбогдож мэдээ мэдээллийг тухай бүр 
хүргүүлэн ажиллалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Албан хаагчдыг нэн шаардлагатай багаж төхөөрөмж /169,610,000 төгрөг/-
өөр хангаж, НМХГ-ын шуурхай албаныг 24 цагаар ажиллуулж байна.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1-ийн үр дүн: Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, 

хяналтын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг дээшлүүлнэ. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 

 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

2019 он Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

http://www.tender.gov.mn/
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1 

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

Эрсдэлийн 
төлөв 
байдлын 
дүн 
шинжилгээ 
хийж, олон 
нийтийг 
мэдээллээр 
хангасан 
эсэх 

2014-2018 
оны 
эрсдэлийн 
үнэлгээ, 
эрсдэлийн 
төлөв 
байдалд дүн 
шилжилгээ 
хийж, 
танилцуулга 
ном гарган, 
нийт 
удирдлагууда
д хүргүүлж 
танилцуулсан
. 

Хяналт 
шалгалтын 
объектын 
2019 оны 
эрсдэлийн 
үнэлгээний 
мэдээлэлд 
дүн 
шинжилгээ 
хийж, 
эрсдэлийн 
төлөв 
байдлын 
талаар 
танилцуулга 
гаргасан 
байна. 

2019 оны 
объектын 
эрсдэлийн 
үнэлгээнд 
сүүлийн 5 
жилийн 
байдлаар 
харьцуулс
ан дүн 
шинжилгэ
э хийсэн.  

- 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. 

2019 оны 
объектын 
эрсдэлийн 
үнэлгээнд 
сүүлийн 5 
жилийн 
байдлаар 
харьцуулсан 
дүн шинжилгээ 
хийж, эмхэтгэл 
гарган нийт 
удирдлагууд 
болон, улсын 
/ахлах/ 
байцаагч нарт 
цахим болон 
цаасан 
хэлбэрээр 
танилцуулж 
ажилласан.  

НМХГ-аас 2020 
онд  41299 
объектод 
эрсдэлийн 
үнэлгээ хийлээ. 
Үүнээс их 
эрсдэлтэй 6658 
(16.1%) , дунд 
эрсдэлтэй 
28710 (69.5%), 
бага эрсдэлтэй 
5931 (14.4%) 
үнэлэгдсэн. 

2 

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

Хяналт 
шалгалт, 
зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
объектын 
тоо, хяналт 
шалгалтын 
төлөвлөгөөн
д тусгагдсан 
арга 
хэмжээний 
биелэлт 

-2019 онд 
3513 
объектод 
4940 
шалгалт, 
2299 
объектод2837
зөвлөн туслах 
үйлчилгээ, 
хяналтын 
бусад 
хэлбэрээр 
145асуудлыг 
хэрэгжүүлэн 
98.7 %-ийн 
гүйцэтгэлтэй 
ажилласан. 
Сар, улирал, 
хагас, бүтэн 
жилээр 
гүйцэтгэлийг 
тооцож, дүн 
шинжилгээ 
хийж 
ажилласан. 

Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
хяналт 
шалгалтын 
гүйцэтгэлд 
улсын /ахлах/ 
байцаагч 
бүрээр сар 
бүр хяналт 
тавьж 
ажилласан 
байна. 

Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
хяналт 
шалгалты
н 
гүйцэтгэлд 
улсын 
/ахлах/ 
байцаагч 
бүрээр сар 
бүр хяналт 
тавьж, 
биелэлтий
г тооцон 
ажилласа
н. 

2020 оны 
хяналтын 
шалгалтын 
төлөвлөгөөни
й 
хэрэгжилтийг 
бүрэн 
хангуулж, 
2021 оны 
хяналт 
шалгалтын 
төлөвлөгөөг 
батлуулж, 
олон нийтэд 
зарласан 
байна. 

2020 оны 
хяналт 
шалгалтын 
гүйцтгэл: 
ШХЦС-д 
2020.12.07-ны 
өдрийн 
байдлаар 
төлөвлөгөөт 
шалгалт 95.3%, 
зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 
93.4%-ийн 
гүйцэтгэлтэй 
байна.  

-НМХГ-аас 
2021 онд 4028 
объектод 
хяналтын 
чиглэлээр 
давхардсан 
тоогоор 5533 
шалгалт, 2584 
объектод 3208 
зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 
үзүүлэхээр 
төлөвлөсөн.   

-Өмнөх оны 
хяналт 
шалгалтын 
гүйцэтгэлд дүн 
шинжилгээ 
хийж, үр дүнг 
тооцон, 
эмхэтгэл болон 
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албан хаагчдад 
танилцуулсан 

3 

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

Тоо 

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

2020 онд 
хяналт 
шалгалтад 
ашиглагдах 
хяналтын 
хуудсуудад 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулсан 
МХЕГ-ын 
даргын 
тушаалыг 
улсын 
байцаагчдад 
хүргүүлж,байг
ууллагын 
вэбсайтад 
байршуулсан 
байна. 

12 шинээр 
болон 93 
шинэчлэн 
батлагдса
н 
хяналтын 
хуудсууды
г 
тушаалын 
хамт 
улсын 
/ахлах/ 
байцаагчд
ад 
хүргүүлж, 
олон 
нийтэд 
нээлттэйгэ
эр 
байгуулла
гын 
вэбсайтад 
байршуул
сан. 

Шинээр 
болон 
шинэчлэн 
боловсруулса
н хяналтын 
хуудас, 
эрсдэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлтүүдэ
д улсын 
/ахлах/ 
байцаагчдаас 
санал 
авч,саналыг 
нэтгэн МХЕГ-
т хүргүүлсэн 
байна. 

2020 онд 12 
шинээр болон 
93 шинэчлэн 
батлагдсан 
хяналтын 
хуудсуудыг 
тушаалын хамт 
улсын /ахлах/ 
байцаагчдад 
хүргүүлж, олон 
нийтэд 
нээлттэйгээр 
байгууллагын 
вэбсайтад 
байршуулсан. 

 

4 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.1.4-р арга 
хэмжээ:  

Хяналт 
шалгалтын үр 

дүн, эдийн 
засгийн 

хэмнэлт, үр 
ашгийн тооцох 

аргачлал 
боловсруулах 

судалгаа 

SPSS 
программд 
өгөгдөлийг 
оруулсан 
байна. 

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

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

 
 
 
 
284 
судалгааг 
SPSS 
программд 
шивж 
оруулсан. 

- - 

 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналтыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.2.1-р арга 
хэмжээ: 
Аж ахуйн 
нэгжийн дотоод 
хяналтын 
стандартыг 
шинээр 
боловсруулаха
д дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Аж ахуйн 
нэгжийн 
дотоод 
хяналтын 
стандартын 
төсөлд 
оруулсан 
саналын 
тоо. 

МУЗГ-ын 
2011 оны 311-
р тогтоолоор 
“Аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагын 
үйл 
ажиллагаанд
дотоод 
хяналт 
шалгалтыг 
зохион 
байгуулахний
тлэг журам” 
батлагдсан. 

- - 

Аж ахуйн 
нэгжийн дотоод 
хяналтын 
стандартыг 
шинээр 
боловсруулахад 
санал авч, 
МХЕГ -т 
хүргүүлсэн байх 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
2011 оны 311 
тогтоолоор 
баталсан “Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын 
үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг 
журам”-ыг 
шинэчлэн 
боловсруулахад 
тусгах 14 саналыг  
МХЕГ-т хүргүүлсэн. 
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2 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.2.2-р арга 
хэмжээ: 
Дотоод 
хяналтын соѐл 
нэвтрүүлсэн 
байгууллагыг 
бэлтгэх 

Түшиц 4 
байгууллага
тай хамтран 
ажиллан, 
бусад 
бизнесийн 
байгууллага
д туршлага 
хуваалцах 
арга 
хэмжээг 
зохион 
байгуулсан 
байх 

Дотоод 
хяналтын 
соѐлыг 
нэвтрүүлэх 
чиглэлээр 
хамтран 
ажиллах 4 
байгууллагыг 
сонгосон. 

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

Бизнес 
эрхлэгч 
134 
төлөөлөлд 
сургалт 
зохион 
байгуулж 
4 
байгуулла
га хамтран 
ажиллах 
санамж 
бичигт 
гарын үсэг 
зурсан. 

- - 

3 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.2.3-р арга 
хэмжээ: 
Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 
порталын 
ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагы
н порталын 
хөгжүүлэх 
-Аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагы
н 
порталашиг
лалтыг 
нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 
зохион 
байгуулсан 
арга 
хэмжээний 
тоо 

-Аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагы
н портал 
ашиглагч 
хэрэглэгчий
н тоо 

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

Аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагын 
портал 
ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 
сургалт 
сурталчилгаа
ны ажил 
зохион 
байгуулсан 
байна. 
-Аж ахуйн 
нэгж 
байгууллагуу
дад шилэн 
хяналтын 
цахим 
системийг 
ашиглах 
тухай 
сургалтыг 
хэлтсүүдтэй 
хамтран 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

- Брошур 
гарын 
авлагыг  
шинэчлэн 
нийт 170 
ширхэг 
хэвлэн 
МХХ-үүд, 
чиглэл 
болон 
дүүргүүдэ
д 
хүргүүлсэн
.   

 

2020 оны 
хяналт 
шалгалтанд 
хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагуу
дад порталыг 
сурталчилж, 
ашиглаж 
хэвшүүлсэн 
байна. 

5417 объектод 
шилэн хяналтын 
цахим системын 
аж ахуйн нэгжийн 
порталыг 
сурталчилж,420 
ширхэг брошур 
гарын авлагыг  
иргэд, аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагад 
тараасан. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.3.Лабораторийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг 
нэвтрүүлэх  
 

 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.3.1-р арга 
хэмжээ: 
Лабораторийн 
үйл 
ажиллагаанаас 
үүсч болзошгүй 
эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх 

Эрсдэлийн 
шалгуур 
боловсруул
ах, санал 
өгөх 

-“Бизнес 
эрхлэгчдэд 
лабораторийн 
шинжилгээтэй 
холбоотой 
тулгамдсан 
асуудлыг 
тодорхойлох” 
тандалт 
судалгааг 
лабораторийн 

Лабораторий
н үйл 
ажиллагаанаа
с үүсч 
болзошгүй 
эрсдэлийн 
үнэлгээ 
хийсэн байна.  

 

НДМХХ- ын 
лабораторид 
2020.5.15-нд, 
БНДМХХ-ын 
лабораторид 
2020.05.15-нд, Төв 
лабораторид  
2020.5.18нд учирч 
болзошгүй аюулаас  
урьдчилан 
сэргийлэх,аюулыг 

- - 
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ажилтнууд, 10 
бизнес 
эрхлэгчдийг 
хамруулан 
хэрэгжүүлж, 
мэдээллийг 
боловсруулса
н. 

арилгах зорилгоор 
эрсдэлийн үнэлгээг 
нийт 6 чиглэлээр 40 
асуулттай 
асуумжаарүнэлсэн. 

 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.4. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдээс 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг хангуулах  

 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

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 

Зохистой 
дадлыг 
хэвшүүл
эх 
чиглэлээ
р хийсэн 
ажлын 
хэрэгжил
тийн 
хувь 

2019 онд 159 
үйлдвэрт 
шалгалт 
хийснээс 
зохистой 
дадал 
нэвтрүүлж, 
баталгаажуул
сан хүнсний 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 
тоо 20 болж 
10% -иар  
нэмэгдэж 
хүрэх 
түвшингийн 
үзүүлэлтийг 
хангасан. 

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

Зохистой 
дадал 
нэвтрүүлж, 
баталгаажуу
лсан 
хүнсний 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 
тоо  
нэмэгдсэн. 

Зохистой дадал 
нэвтрүүлж, 
баталгаажуулса
н хүнсний 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн тоо 
15% -аар 
нэмэгдсэн 
байна. 

.- Зохистой дадал 
нэвтрүүлж, 
баталгаажуулсан 
хүнсний 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн тоо 2-
оор нэмэгдсэн. 

 

 

 

 

2 

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 

Байгаль 
орчны 
менежме
нтийн 
төлөвлөг
өөг 
хянан 
баталж, 
хэрэгжил
тийг 
хангуула
х ажлын 
хэрэгжил
тийн 
хувь 

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. 

Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
хянан баталж, 
хэрэгжилтийг 
хангуулсан 
байна. 

Байгальорчн
ыменежмент
ийнтөлөвлөг
өө, хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтха
нгагдсан. 

Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
хянан баталж, 
хэрэгжилтийг 
хангуулсан 
байна. 

Байгальорчнымене
жментийнтөлөвлөг
өө, хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтхангагдса
н. 

3 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.3-р арга 
хэмжээ:Урьдчилан 
сэргийлэх хяналт 
шалгалтын 
хүрээнд бүх шатны 
Засаг дарга нарын 
Ойн түймрээс 
урьдчилан 
сэргийлж, 
хамгаалах талаар 
"Ойн тухай" 
хуулиар хүлээсэн 

Ойн 
түймрээс 
урьдчил
ан 
сэргийлж
, 
хамгаал
ах 
талаархү
лээсэн 
үүргийн 
биелэлт
ийн 
хувиар 

Ойн түймэрт 
өртөх 
талбайн 
хэмжээг 20 
хүртэл хувиар 
бууруулсан. 

Ойн түймэрт 
өртөх талбайн 
хэмжээг 25 
хүртэл хувиар 
бууруулсан 
байна. 

Ойн түймэр 
гараагүй 
байна. 

Ойн түймэрт 
өртөх талбайн 
хэмжээг 30 
хүртэл хувиар 
бууруулсан 
байна. 

2020 онд 
нийслэлийн ногоон 
бүсэд түймэр 
гараагүй, 
холбогдох хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
хангагдаж 
ажилласан. 
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үүргийн 
биелэлтийг 
шалгаж 
хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах 

4 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.4 арга 
хэмжээ:Тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд 
тавих хяналтын 
нэгдмэл байдлыг 
хангах 
 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хэрэгжи
лт хувь 

Хяналтын 
давхардлын 
тоо 70 хүртэл 
хувиар 
буурсан 
байна. 

80% 

 

Хяналт 
шалгалтын 
давхардал 
буурсан. 
Шалгалт 
үргэлжилж 
байна.   

90% 

 

Хяналт 
шалгалтын 
давхардал 
буурсан. 
Урьдчилан 
сэргийлэх хяналт 
шалгалтад 
нийслэлд нийт 68 
эмнэлэг 
харагдахаас 61 
эмнэлэг буюу 
89.7% нь 
хамрагдсан. 
-Мэдээлэлийн 
сантай болсон. 

-Шинээр гарсан 
хууль тогтоомж, 
тушаал 
шийдвэрийн 
хэрэгжилт 
хангагдаж хяналт 
шалгалтын 
давхардал 
буурсан. 

5 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.5 арга 
хэмжээ:Нийтийн 
зориулалттай орон 
сууцны барилгын 
ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй лифтийг 
шинэчлэх ажилд 
хяналт тавина. 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хэрэгжил
т хувь 

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

Ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
лифтийг 
шинэчилсэн 
байна. 

Нийтийн 
орон 
сууцны 
лифтний 
ашиглалт 
сайжирсан
. 

 

Ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
лифтийг 
шинэчилсэн 
байна. 

Нийтийн  орон 
сууцны 4 лифтийг 
100% ашиглалтад 
оруулсан. 

6 

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 

ууль бус 
мод 
бэлтгэли
йг  
таслан 
зогсоох 

Хууль бус 
мод 
бэлтгэлийг 
2018 оны 
түвшнээс 50 
хувиар 
бууруулсан. 

50 

Хууль бус 
мод 
бэлтгэлийн 
тоо өмнөх 
жилээс 
буурсан 
байна. 

100 

Хууль бус мод 
бэлтгэлийн тоо 
өмнөх жилүүдээс 
50 хувиар буурсан 
байна. 

7 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.7 арга 
хэмжээ:Ус 
хангамжийн эх 
үүсвэрт эрүүл 
ахуйн бүс тогтоож, 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хэрэгжил
т хувь 

Ундны усны 
эх үүсвэрийн 
хамгаалалт 
сайжирч, 
баталгаат 
байдал 
хангагдсан. 

Ундны усны эх 
үүсвэрийн 
хамгаалалт 
сайжирч, 
баталгаат 
байдал 
хангагдсан 
байна 

Ус 
хангамжийн 
эх үүсвэрт 
эрүүл ахуйн 
дэглэмийг 
мөрдүүлж 
ажилласан. 

Ундны усны эх 
үүсвэрийн 
хамгаалалт 
сайжирч, 
баталгаат 
байдал 
хангагдсан 
байна 

Ундны усны эх 
үүсвэрт эрүүл 
ахуйн 
хамгаалалтын 
дэглэм хангагдаж, 
усны чанар 
аюулгүй байдал 
стандартын 
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дэглэмийг 
мөрдүүлэх 

шаардлагад 
нийцсэн. 

8 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.8 арга 
хэмжээ:Аж ахуйн 

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

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хэрэгжил
т хувь 

2019 онд 
хийгдсэн 
тандан 
судалгаагаан
аас 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.      

50 

Олборлолты
н улмаас 
эвдрэлд 
орсон 
талбайн 
15%-д нөхөн 
сэргээлт 
хийгдсэн 
байна. 

100 

Нийт эвдэгдсэн 
2247.42 га 
талбайгаас 
Багануур, 
Налайхын уурхайн 
эвдэгдсэн, эзэнгүй 
орхигдсон 1884.7 га 
талбайг хасч 
нийслэл дэх 
эвдэгдсэн талбайн 
хэмжээ 362.72 га-
аас биологийн 
нөхөн сэргээлт 
72.28 га талбайд 
буюу 30 хувь 
техникийн нөхөн 
сэргээлт 162.39 га 
/нийт 234.67 га/ 
талбайд хийгдсэн 
байна. Хэрэгжилт 
129.4% 

9 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.9 арга 
хэмжээ:"Барилгын 

материалын 
чанарт тавих 
лабораторийн 
хяналтыг 
өргөжүүлэх 
хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх 

Хөтөлбө
рийг  
хэрэгжүү
лэх 
ажилын  
биелэлт
ийн хувь 

Хөтөлбөрийг 
үе 
шаттайгаар 
хэрэгжүүлсэн. 

Хөтөлбөрийг  
хэрэгжилт, үр 
дүнг тооцох 

101 төрлийн 
Барилгын 
материалыг 
Нийслэлдээ 
шинжлэх 
боломжтой 
болсоноор 
барилгын 
чанар 
дээшилнэ. 

Хөтөлбөрийг  
хэрэгжилтийн  
үр дүнг 
тайлагнах 

101төрлийн 
Барилгын 
материалыг 
Нийслэлдээ 
шинжлэх 
боломжтой 
болсоноор 
барилгын чанар 
дээшилнэ. 

10 

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

Байгуул
амж, 
тоо 

Байгууламж, 
тоо-180 

225 

185 
байгууламжи
йн 451 зуух 
хамрагдсан 

451 
185 байгууламжийн 
451 зуух 
хамрагдсан 

11 

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. 

Бүсийн 
дэглэм 
мөрдүүл
эх 
ажлын 
хэрэгжил
т, хувь 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
хувь-100 

50 
Хэрэгжилтий
н хувь 50% 

100 
Хэрэгжилтийн хувь 
100% 

12 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.12арга 
хэмжээ:Хууль бус 
мод бэлтгэл, ан 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хэрэгжи
лт хувь 

Хууль бус 
мод бэлтгэл, 
ан агнуур, 
түгээмэл 
тархацтай 
ашиг малтмал 

50 

Зөрчилд 
холбогдох 
арга хэмжээг 
авч ажиллаж 
байна. 

100 

Урьдчилан 
сэргийлэх хяналт 
шалгалтын хүрээнд 
гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
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агнуур, түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмал олборлож 
буй иргэн, аж 
ахуйн нэгжид 
урьдчилан 
сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийж, 
тавих хяналтыг 
сайжруулна. 

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

сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулж, 
холбогдох хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
хангуулан 
байгалийн нөөцөд 
учруулсан 
хохирлыг 
барагдуулж 
ажилласан байна. 

13 

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. 

Зохион 
байгуула
х 
сургалт, 
сурталч
илгааны 
ажил, 
тоо 

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

2 

Суурьшлы
н бүсийн 
хөрсний 
доройтол, 
бохирдлыг 
бууруулах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 
чиглэлээр 
2 арга 
хэмжээ 
зохион 
байгуулаг
дсан. 

5 

Суурьшлын бүсийн 
хөрсний доройтол, 
бохирдлыг 
бууруулах,урьдчил
ан сэргийлэх 
чиглэлээр 5 арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдсан. 

14 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.14арга 
хэмжээ:Замын  

хөдөлгөөнд 
оролцож байгаа 
тээврийн 
хэрэгсэлд шугам 
замын хэмжилт, 
хяналт зохион 
байгуулна. 

Хяналт 
шалгал
т, тоо 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
хувь-100 

5 - 10 

Тайлант 
хугацаанд 6 
удаагийн хяналт 
шалгалтаар 13 
аж ахуй нэгжийн 
141 автобус, 281 
түгээлтийн 
тээврийн 
хэрэгсэлд хяналт 
шалгалт хийсэн. 

 

15 

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. 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хувь 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
хувь-100 

50% 

“Зөв дадал, 
ногоон 
ирээдүй” 
сарын аян 
зохион 
байгуулсан. 

100% Хэрэгжилт 100% 

16 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
1.1.4.16арга 
хэмжээ:Түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмал 
олборлогчдыг 
усны хэрэглээнд 
хяналт тавьж, 
тоолууржуулна. 

Тоолуур
жуулах 
ААН, 
тоо 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
хувь-100 

35,5 

Шалгалтад 
хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгжүүд нь 
усны 
баталгаажса
н тоолуурыг 
үйл 
ажиллагаанд
аа ашиглаж 

70 

Шалгалтад 
хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжүүд нь 
усны баталгаажсан 
тоолуурыг үйл 
ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. 
Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт 100 %  
хангагдсан. 
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байна. Хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан. 
Биелэлт-
50% 

17 

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. 

Хүүхдий
н тоо 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
хувь-100 

7500 

Нийт 189 
газарт 
хяналт хийж 
67 газрын 
бүртгэлийн 
гэрчилгээг 
цуцлуулах 
санал 
хүргүүлж, 
илэрсэн 
зөрчлийг 
арилгуулсан. 

15000 

Нийт 52 газарт 
хяналт 
хийж,илэрсэн 
зөрчлийг 
арилгуулж, 
холбогдох арга 
хэмжээг авч 
ажилласан. 234 
цахим тоглоомын 
газарт мэдэгдэл 
хүргүүлсэн. 39 
газрын бүртгэлийн 
гэрчилгээг 
цуцлуулах санал 
хүргүүлж,28 
интернет кафены 
бүртгэлийн 
гэрчилгээг 
цуцлуулсан. 

18 

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. 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
хэрэгжи
лт хувь 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
хувь-100 

50 

Агаарын 
чанарын 
хяналтын 
хэлтсийн 
албан 
хаагчдыг 
ажиллах 
шаардлагат
ай багаж 
төхөөрөмжө
өр хангасан. 

100 

Албан хаагчдыг нэн 
шаардлагатай 
багаж төхөөрөмж 
/169,610,000 
төгрөг/-өөр хангаж, 
НМХГ-ын шуурхай 
албаныг 24 цагаар 
ажиллуулж байна. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн хувь Дундаж 
хувь 

......% .....% .....% .....% 

1 Аж ахуйн нэгжид 
чиглэсэн үйлчилгээ 

1 5 
     

2 Мэргэжилтэй ажилтанд 
зориулсан үйлчилгээ 

1 1 
     

3 Иргэнд чиглэсэн 
үйлчилгээ 

1 2 
     

Нийт 3 8      
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.1.2.4, Монгол Улсын 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ийн 2.1.7, Монгол Улсын төрөөс 
хилийн талаар баримтлах бодлогын 5-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 

Суурь түвшин МХЕГ, ГЕГ-ын 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, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх 
зорилгоор хорио цээрийн болон гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 
уялдуулах, санал боловсруулах ажлын хэсэгт тус хэлтсээс нийт 6 саналыг 
хүргүүлж ажилласан. 

Шалгуур үзүүлэлт Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн 
хяналтын систем боловсронгуй болж, Гаалийн мэдээллийн автомат систем 
/CAIS/, гаалийн гадаад портал систем /CEPS/-тэй уялдсан байх 

Хүрэх түвшин 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 эцэс:Хил, хорио цээрийн цахим системийг боловсруулах, гаалийн 
байгууллагын цахим системтэй уялдуулахад санал хүргэгдсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Гаалийн мэдээллийн автомат систем /CAIS/, гаалийн гадаад портал систем 
/CEPS/-ийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Экспорт, импорт, хилийн 
хорио цээрийн хяналтын системтэй уялдуулах, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх 
зорилгоор хорио цээрийн болон гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 
уялдуулах, санал боловсруулах ажлын хэсэгт тус хэлтсээс нийт 4 саналыг 
хүргүүлсэн,хил гүний мэдээллийн санг бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд “Тэжээвэр 
амьтан”-ы бүртгэлийг хэрхэн оруулах, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүний экспортын бүртгэл, баяжуулсан хүнс болон эм биобэлдмэл, 
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний импортын мэдээллийг цахим мэдээллийн 
санд бүртгэлжүүлэх талаар санал оруулсан,  
МХЕГ-ын ЭИХХЦХГ-ын холбогдох улсын байцаагчидтай ажил хэргийн 
уулзалт зохион байгуулж санал солилцож, тус хэлтсээс олгож буй ургамлын 
эрүүл ахуйн болон мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний экспортын гэрчилгээ, 
импортын мэдэгдэл олгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх талаар 
байцаагчид туршилтын хувилбар дээр ажиллаж байна. 
Гаалийн мэдээллийн автомат систем /CAIS/, гаалийн гадаад портал систем 
/CEPS/-ийг Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын системтэй 
уялдуулах асуудлын хүрээнд МХЕГ-аас ирүүлсэн БТКУС-ын тайлбар толь 
бичгийн I, II, III, IV, V ботийг улсын байцаагчид гарын авлага болгон ашиглаж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хил, хорио цээрийн цахим системийг боловсруулах, гаалийн байгууллагын 
цахим системтэй уялдуулахад санал хүргэгдсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 
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Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /Мэргэжилтэй ажилтанд /Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 
үйлчилгээ 

№ 2.1.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.1.2.4, Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ийн 2.1.7, Монгол Улсын 
төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлогын 5  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 

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, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор хорио цээрийн болон 
гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг уялдуулах ажлын хэсэгт тус 
хэлтсээс 6 санал хүргэгдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт - Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байх  
- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байх  
- Хорио цээрийн болон гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг уялдуулах 
чиглэлээр гарах шийдвэрт санал хүргэгдсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна. 
Жилийн эцэс: 
Ажлын хэсэгт холбогдох саналыг хүргүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МХЕГ, ГЕГ хооронд “Хамтран ажиллах санамж бичиг”, 2019 оны A/109, /A299 
дүгээр хамтарсан тушаалын хүрээнд ажил хийгдээгүй, гадаад худалдааг 
хөнгөвчлөх чиглэлээр 2 төрлийн хяналтын хуудсыг өөрчлөх саналыг МХЕГ-т 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ажлын хэсэгт холбогдох саналыг хүргүүлж, 3 улсын байцаагч хамтран 
ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3.1-р арга хэмжээ:  
Гадаад худалдаанд зарцуулж буй цаг хугацааг тодорхойлох “TRS” судалгааг хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дэлхийн банк групп Олон улсын санхүүгийн корпорациас хэрэгжүүлж байгаа 
“Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх” төслийн санхүүжилтээр 

Суурь түвшин Улсын байцаагчдыг бэлтгэх олон улсын зөвлөхийн сургалтанд нийт 5 улсын 
байцаагч хамрагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт, бүрдүүлэлт хийгдэж буй бүхий л шатанд зарцуулсан цаг хугацааны 
бодит мэдээлэлд үндэслэн гүний гаалийн хяналтын бүсэд мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагын ачааллыг тооцож, оролцогч байгууллагуудтай 
холбоотой саад тотгорыг тодорхойлон, хяналт шалгалтын үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх санал холбогдох газарт хүргэгдсэн байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны тайланг боловсруулж Худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хороо 
болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.  
Жилийн эцэс: 

Гүний хяналтын бүсэд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ачааллыг тооцож, 
гадаад худалдааг хөнгөвчлөх санал холбогдох байгууллагуудад хүргэгдсэн 
байх 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хяналт, бүрдүүлэлт хийгдэж буй бүх үе шатанд зарцуулсан цаг хугацааны 
бодит мэдээллийн судалгааг АБТЕМА-1, Монгол транс дахь гүний хяналтын 
бүсүүдэд Гаалийн байгууллага, ОУСК-ийн ажилтнуудтай нийт 5 чиглэлийн 
байцаагчид хамтран, оролцогч байгууллагуудтай холбоотой саад тотгорыг 
тодорхойлж ажилласан. Цаг хугацааны бодит судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Гүний хяналтын бүсэд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ачааллыг тооцож, 
гадаад худалдааг хөнгөвчлөх санал холбогдох байгууллагуудад хүргэгдсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

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

№2.1.3.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3.2-р арга хэмжээ:  
“Худалдааны  мэдээллийн үндэсний портал”- байгуулж, мэдээллийг байршуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дэлхийн банк групп Олон улсын санхүүгийн корпорациас хэрэгжүүлж байгаа 
“Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх” төслийн санхүүжилтээр 

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 байршуулах гүний гаалийн 
хяналтын бүсийн экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналт шалгалттай 
холбогдсон хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын материалуудыг 
бэлтгэсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:“Худалдааны  мэдээллийн үндэсний портал”-д мэдээлэл 
байршуулах сургалтыг зохион байгуулж, мэдээллийг байршуулсан байна. 

Жилийн эцэс:“Худалдааны  мэдээллийн үндэсний портал”-ын талаар 

дотооддоо улсын байцаагчдыг сургалтанд хамруулсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Худалдааны  мэдээллийн үндэсний портал”-ын талаар дотооддоо 1 удаа 
сургалт зохион байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Худалдааны  мэдээллийн үндэсний портал”-ын талаар 3 улсын байцаагчийг 
сургалтанд хамруулсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4.1-р арга хэмжээ: 
Иргэд, хэрэглэгчийн оролцоотой нийгэм рүү чиглэсэн сарын аян зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд  

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 
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Хүрэх түвшин 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 ажлуудад хариуцсан чиг үүргийн дагуу 
хамтран оролцсон 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал-эрүүл ахуй-2020 сарын аяны хүрээнд 2 удаа 
сургалт зохион байгуулж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 10 
төрлийн мэдэгдэл, 44 зөвлөмж сэрэмжлүүлэг тараасан. 
- “Зөв дадал ногоон ирээдүй” цахим сарын аян зохион байгууллаа. Аяны 
хүрээнд нийт 16 чиглэлээр 1500 гаруй тараах материал, гарын авлага 
бэлтгэсэн, агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 13 төрлийн 450 
орчим зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг, 4 чиглэлээр 1200 ширхэг боршуур,1 чиглэлээр 
300 ширхэг плакат хэвлүүлэн тараалаа. Иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
зориулсан 9 видео сургалтыг бэлтгэн байгууллагын веб сайт болон олон 
нийтийн сүлжээнд байршуулсан. 
-“Хөрсөө хойч үедээ хэвээр үлдээе” цахим сарын аян зохион байгуулж 
“Хөрсний үржим шим-аюулгүй байдал”  сэдэвт сургалт зохион байгуулсан.. 
хөрс хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, цөлжилтөөс сэргийлэх, хөрсний 
бохирдлын бууруулах, тариалангийн хөрсийг зөв технологоор боловсруулах 
зэрэг сэдвийн хүрээнд нийт 15 мэдээ мэдээллийг цахим орчинд байршуулж 
ажиллалаа.  
-Цөмийн технологи- цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал сарын аяны 
хүрээнд 2 удаа сургалт зохион байгуулж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 2 төрлийн тараах материал, 51 зөвлөмж сэрэмжлүүлэг тарааж 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
 

Хүрсэн түвшин Тайлант хугацаанд 4 аян зохион байгуулж хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдэд хууль 
тогтоомж, норм стандартыг хангаж ажиллах нь үүсч болох эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж чадах талаар мэдлэг олгон, соѐн гэгээрүүлэх ажлуудыг 
үр дүнтэй зохион байгуулсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

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

№2.1.4.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4.2-р арга хэмжээ: 

Хэрэглэгчийн хариуцах асуудлын жагсаалтыг сурталчлах, соѐн гэгээрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд  

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.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НМХГ-аас 2020 онд улсын /ахлах/ байцаагч нар төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн 
туслах үйлчилгээ үзүүлсэн нийт 5417 объектод хэрэглэгчийн хяналтын 
хуудасны тухай сурталчилж, ажилласан. Мөн хэрэглэгчийн хяналтын хуудсын 
сурталчилах гарын авлагыг нийт 420 ширхэгийг хэвлэж бэлтгэн, иргэдэд 
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сурталчилах, таниулах зорилгоор зөвлөгөө мэдээллийн төв (бичиг хэрэг)-д 
байршуулсан.Мөн байгууллагын сайт, фэйсбүүк хуудас, байршуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -Хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг сурталчлах ажлын хүрээнд 420 брошур 
гарын авлагыг  хэвлэн, түгээж, хяналт шалгалтаар очсон 5417 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдэд сургталчилж ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

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

№2.1.4.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4.3-р арга хэмжээ:  
Хяналтын хуудсаар нийтлэг зөрчигдөж байгаа асуудлаар зөвлөгөө өгөх зорилгоор салбарын 
18 сургалтыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт - Зохион байгуулсан сургалтын тоо 
- Сургалтад хамрагсадын тоо 
- Зөвлөмж, гарын авлага, сэрэмжлүүлгийн тоо 
-Шилэн хяналтын цахим системд бүртгэсэн мэдээллээр гүйцэтгэлийг тооцно 

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 эцэс: 

- Төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд 6 сургалтыг чанартай, үр дүнтэй зохион 
байгуулах 
Бизнес эрхлэгч, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжлийн болон 
хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангасан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -НМХГ-ын хэмжээнд  18  салбарын сургалтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 
18 (100%) салбарын сургалтыг цахим болон танхимын хэлбэрээр зохион 
байгуулж нийт 653 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн хамрагдаж, мэргэжлийн 
болон хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 18 салбарын сургалтыг зохион байгуулж нийт 653 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэн хамрагдсан. 
 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
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. 

 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 
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Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

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 

Хоѐр 
байгууллагы
н баримт 
бичгүүдийн 
өгөгдлийг 
ижилсгэсэн 
байна. 
Холбогдох 
материалыг 
боловсруул
ан 
батлуулж,гү
йцэтгэгч 
компанийг 
сонгон 
шалгаруулс
ан байна. 

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 
судалсан. 

 
 
 
 

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. 

4 санал өгч 
уулзалт 
зохион 
байгуулсан. 

 
 
 
 

Хил, хорио 
цээрийн 
цахим 
системийг 
боловсруула
х, гаалийн 
байгууллагы
н цахим 
системтэй 
уялдуулахад 
санал 
хүргэгдсэн 
байх 

Хил, хорио 
цээрийн цахим 
системийг 
боловсруулах, 
гаалийн 
байгууллагын 
цахим 
системтэй 
уялдуулахад 
санал 
хүргэгдсэн. 

2 

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. 

- Ажлын 
хэсгийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруул
ж 
батлуулсан 
байх  
- 
Төлөвлөгөө
нд 
тусгагдсан 
ажлуудыг 
хийж 
гүйцэтгэсэн 
байх  
-Хорио 
цээрийн 
болон 
гаалийн 
хяналт 
шалгалтын 
үйл 
ажиллагааг 
уялдуулах 
чиглэлээр 
хамтарсан 
шийдвэр 
гаргуулсан 
байх 

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, гадаад 
худалдааг 
хөнгөвчлөх 
зорилгоор хорио 
цээрийн болон 
гаалийн хяналт 
шалгалтын үйл 
ажиллагааг 
уялдуулах ажлын 
хэсэгт тус хэлтсээс 
6 санал 
хүргэгдсэн. 

Ажлын 
хэсгийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
батлуулсан 
байна. 

 

2 хяналтын 
хуудас 
өөрчлөх 
санал өгсөн. 

Ажлын 
хэсэгт 
холбогдох 
саналыг 
хүргүүлсэн 
байх 

Ажлын хэсэгт 
холбогдох 
саналыг 
хүргүүлж, 3 
улсын байцаагч 
хамтран 
ажилласан. 

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

болгоно.   

№ Үр дүнгийн Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 



Байгууллагын 2020 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  

38 
 

үзүүлэлт  

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
2.1.3.1-р арга 
хэмжээ:  
Гадаад 
худалдаанд 
зарцуулж буй 
цаг хугацааг 
тодорхойлох 
“TRS” 
судалгааг 
хэрэгжүүлэх  

Хяналт, 
бүрдүүлэлт 
хийгдэж буй бүхий 
л шатанд 
зарцуулсан цаг 
хугацааны бодит 
мэдээлэлд 
үндэслэн гүний 
гаалийн хяналтын 
бүсэд мэргэжлийн 
хяналтын 
байгууллагын 
ачааллыг тооцож, 
оролцогч 
байгууллагуудтай 
холбоотой саад 
тотгорыг 
тодорхойлон, 
хяналт шалгалтын 
үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх санал 
холбогдох газарт 
хүргэгдсэн байх. 

Улсын 
байцаагчды
г бэлтгэх 
олон улсын 
зөвлөхийн 
сургалтанд 
нийт 5 
улсын 
байцаагч 
хамрагдсан. 

Судалгаан
ы тайланг 
боловсруу
лж 
Худалдааг 
хөнгөвчлө
х үндэсний 
хороо 
болон 
холбогдох 
байгуулла
гуудад 
хүргүүлсэн 
байна.  

 

Хяналт, 
бүрдүүлэл
т хийгдэж 
буй бүх үе 
шатанд 
зарцуулса
н цаг 
хугацааны 
бодит 
мэдээллий
н 
судалгааг 
холбогдох 
газруудтай 
хамтран 2 
гүний 
гаалийн 
хяналтын 
бүсэд 
хийсэн. 

Гүний хяналтын 
бүсэд 
мэргэжлийн 
хяналтын 
байгууллагын 
ачааллыг 
тооцож, гадаад 
худалдааг 
хөнгөвчлөх 
санал 
холбогдох 
байгууллагууда
д хүргэгдсэн 
байх 

Гүний хяналтын 
бүсэд 
мэргэжлийн 
хяналтын 
байгууллагын 
ачааллыг 
тооцож, гадаад 
худалдааг 
хөнгөвчлөх 
санал холбогдох 
байгууллагуудад 
хүргэгдсэн. 

2 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
2.1.3.2-р арга 
хэмжээ:  

“Худалдааны  
мэдээллийн 

үндэсний 
портал”- 

байгуулж, 
мэдээллийг 
байршуулах 

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

Дэлхийн 
банк групп 
Олон улсын 
санхүүгийн 
корпораций
н 
санхүүжилт
ээр 
“Худалдаан
ы  
мэдээллийн 
үндэсний 
портал” 
байгуулж 
2020 оны 4-
р сард 
ашиглалтад 
оруулна. 

“Худалдаа
ны  
мэдээллий
н 
үндэсний 
портал”-д 
мэдээлэл 
байршуул
ах 
сургалтыг 
зохион 
байгуулж, 
мэдээллий
г 
байршуул
сан байна. 

 

Хугацаа 
болоогүй. 

Худалдааны  
мэдээллийн 
үндэсний 
портал”-ын 
талаар 
дотооддоо 
улсын 
байцаагчдыг 
сургалтанд 
хамруулсан 
байх 

Худалдааны  
мэдээллийн 
үндэсний 
портал”-ын 
талаар 3 улсын 
байцаагчийг 
сургалтанд 
хамруулсан. 

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

бууруулна. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
2.1.4.1-р арга 
хэмжээ: 

Иргэд, 
хэрэглэгчийн 
оролцоотой 
нийгэм рүү 

чиглэсэн сарын 
аян зохион 
байгуулах 

Иргэд, 
хэрэглэгчдэ
д эрсдэл 
аюулаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
соѐн 
гэгээрүүлэх, 
зөвлөн 
туслахажлу
удыг 
хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөн
ий дагуу 
хэмжээнд 
зохион 
байгуулсан 

2019 онд 
нийгэмд 
тулгамдса
н 
асуудлаар 
хэрэглэгч, 
үйлчлүүлэ
гчид рүү 
чиглэсэн 
сарын 
аяныг 4 
удаа 
зохион 
байгуулса
н. 

-2 аян зохион 
байгуулсан 
байна. 
-Хэрэглэгч, 
бизнес 
эрхлэгчдэд 
хууль 
тогтоомж, 
норм 
стандартыг 
хангаж 
ажиллах нь 
үүсч болох 
эрсдэлээс 
хэрхэн 
урьдчилан 
сэргийлж 

Тайлант 
хугацаанд 3 
аян зохион 
байгуулж 
хэрэглэгч, 
бизнес 
эрхлэгчдэд 
хууль 
тогтоомж, 
норм 
стандартыг 
хангаж 
ажиллах нь 
үүсч болох 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлж 

- 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 

Тайлант 
хугацаанд 4 аян 
зохион байгуулж 
хэрэглэгч, бизнес 
эрхлэгчдэд хууль 
тогтоомж, норм 
стандартыг 
хангаж ажиллах 
нь үүсч болох 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлж чадах 
талаар мэдлэг 
олгон, соѐн 
гэгээрүүлэх 
ажлуудыг үр 
дүнтэй зохион 
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байх чадах талаар 
мэдлэг олгон, 
соѐн 
гэгээрүүлэх 
ажлуудад 
хариуцсан чиг 
үүргийн дагуу 
хамтран 
оролцсон 
байна. 

 

чадах талаар 
мэдлэг олгон, 
соѐн 
гэгээрүүлэх 
ажлуудыг үр 
дүнтэй зохион 
байгуулсан. 

гэгээрүүлэх 
ажлуудыг үр 
дүнтэй зохион 
байгуулсан 
байна. 

байгуулсан. 

2 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
2.1.4.2-р арга 
хэмжээ: 
Хэрэглэгчийн 
хариуцах 
асуудлын 
жагсаалтыг 
сурталчлах, 
соѐн 
гэгээрүүлэх 

Хэрэглэгчий
н хариуцах 
асуудлын 
жагсаалт 
/хэрэглэгчий
н хяналтын 
хуудас/-ыг 
олон нийтэд 
сурталчилса
н арга 
хэмжээний 
тоо 

Хэрэглэгч
ийн 
хяналт, 
хариуцлаг
ыг 
нэмэгдүүл
эх 
зорилгоор 
тандалт 
судалгаан
ы үр дүнг 
тооцож, 
хэрэглэгчи
йн 
хариуцах 
асуудлын 
жагсаалты
г гаргасан. 

Хэрэглэгчийн 
хариуцах 
асуудлын 
жагсаалтыг 
олон нийтэд 
сурталчилах,  
соѐн 
гэгээрүүлэх  
арга хэмжээг 
зохион 
байгуулсан 
байна.   

 

Брошур гарын 
авлагыг  
шинэчлэн 
нийт 500 
ширхэг 
хэвлэн, 
тараасан. 

Хэрэглэгчийн 
хариуцах 
асуудлын 
жагсаалтыг 
олон нийтэд 
сурталчилах,  
соѐн 
гэгээрүүлэх  
арга хэмжээг 
зохион 
байгуулсан 
байна.   

Хэрэглэгчийн 
хяналтын хуудсыг 
сурталчлах ажлын 
хүрээнд 420 
брошур гарын 
авлагыг  хэвлэн, 
түгээж, хяналт 
шалгалтаар очсон 
5417 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, 
иргэдэд 
сургталчилж 
ажилласан. 

3 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
2.1.4.3-р арга 
хэмжээ:  
Хяналтын 
хуудсаар 
нийтлэг 
зөрчигдөж 
байгаа 
асуудлаар 
зөвлөгөө өгөх 
зорилгоор 
салбарын 18 
сургалтыг 
зохион 
байгуулах 

- Зохион 
байгуулсан 
сургалтын 
тоо 
- Сургалтад 
хамрагсады
н тоо 
- Зөвлөмж, 
гарын 
авлага, 
сэрэмжлүүл
гийн тоо 
-Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
бүртгэсэн 
мэдээллээр 
гүйцэтгэлий
г тооцно 

2019 онд 
35 сэдвээр 
сургалт 
зохион 
байгуулж, 
1277 аж 
ахуйн 
нэгж, 
байгуулла
га, 
иргэнийг 
хамруулса
н байна. 

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

Шилэн 
хяналтын цахим 
системд 
мэдээллийг 
бүрэн оруулсан 
байна 

4 салбарын 
сургалт 
зохинон 
байгуулж, 202 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага, 
иргэн 
хамрагдсан. 

- Төлөвлөгө
өнд заасан 
хугацаанд 6 
сургалтыг 
чанартай, үр 
дүнтэй зохион 
байгуулах 

Бизнес эрхлэгч, 
иргэн, аж ахуйн 
нэгж 
байгууллагууда
д мэргэжлийн 
болон хууль эрх 
зүйн мэдлэг 
мэдээлэл өгч, 
мэргэжил арга 
зүйгээр 
хангасан байх 

18 салбарын 
сургалтыг зохион 
байгуулж нийт 653 
аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, 
иргэн хамрагдсан. 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

№ Үндсэн чиг үүрэг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж 
хувь 

....% .....% ....% .....% 

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 

     

Нийт 3 9      
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ:  
Объектын эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 4005 
объектод 24 хяналтын чиглэлээр 5295  шалгалт хийх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ТХШТХ-ийн 5
1
, 5

3
, 5

5
 дугаар зүйл,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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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/ 

Шалгуур үзүүлэлт 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 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
2020 оны 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 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. 

Арга Хэрэгжилт НМХГ-аас 2020 онд нийт Шилэн хяналтын цахим системд 4005 объектод 
хяналтын чиглэлээр давхардсан тоогоор 5295 төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр 
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хэмжээний 
хэрэгжилт 

төлөвлөснөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 09-
ний өдрийн байдлаар 3429 объектод 4532 (98.2%) хяналт хийсэн байна. 
Үүнд үйл ажиллагаа зоссонтөлөвтэй, хяналт шалгалт хийх боломжгүй байна.  
505 объектын 637 шалгалт байна.   
     Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар:  
- 11 объектод 29.7 сая.төгрөгийн нөхөн төлбөр, 698 объектод 567.2 
сая.төгрөгийн торгууль  ногдуулсан.  Торгуулийн барагдуулалтын хувь 
87.7%, нөхөн төлбөр 99.1% байна.  
-1330 объектод 9141 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, 
албан шаардлагын биелэлт 59.1%-тай байна.   
-263  объектод дүгнэлт гаргаж,  27 объектын үйл ажиллагаа түр зогсоосон 
байна.  
-Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектуудад хууль сахин мөрдөлтийн 
түвшин 62.0%, эрсдэл үүсэх магадлал -27.2% байна.  
-Хяналтын хуудсаар их эрсдэлтэй 250 /5.4%/, дунд эрсдэлтэй 1994 /42.8%/, 
бага эрсдэлтэй 2417 /51.8%/ объект байна.  
-Гүйцэтгэлийн шалгалтыг нийт 1194 объектод хийж,  биелэлт 89.8%-тай 
байна.  
-Хяналт шалгалтын 278 сэдвийн мэдээ, мэдээллийг 1736 удаа хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан. Хэвлэлийн бага хурлыг 15 удаа 
зохион байгуулж,  төр захиргааны байгууллагуудын хамтарсан 20 удаагийн 
хэвлэлийн бага хуралд оролцлоо. Байгууллагын цахим хуудсанд 3295 
мэдээ, мэдээлэл байршууллаа. 

/Эх сурвалж: ШХЦС-ийн 6.75, 4.25 маягт/ 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -12 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар шилэн хяналтын цахим системд 
4005 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 3429 (98.2%) 
объектод шалгалт хийсэн байна.  
- Хууль сахин мөрдөлтийн хувь өмнөх оноос 4%-иар буурсан. 
-Эрсдэл үүсэх магадлал өмнөх оноос 6%-иар буурсан.  
-Хяналтын хуудсаар их  эрсдэлтэй үнэлдэгдсэн обектын эзлэх хувь 4.9 
пунктаар буурсан.  
-Албан шаардлагын биелэлтийн хувь өмнөх оноос 16.6 пунктаар буурсан, 
бол торгуулийн биелэлт 14.5 пунктаар, нөхөн төлбөр 0.5 пунктаар тус тус  
өссөн байна.   

Төсвийн төвлөрүүлэн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

№3.1.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2-р арга хэмжээ:  

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийт 
2190 объектод 24 хяналтын чиглэлээр 2739  зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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 
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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.  
Зөвлөмжийн биелэлтийн хувийг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.  
Объектын эрсдэлийн түвшин буурсан байна.  
Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг тооцно. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор 2020 онд 2190 обеьктод хяналтын чиглэлээр давхардсан тоогоор 
2739 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 1988 объектод 2469 
(98.4%) зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэсэн байна. Үүнээс 166 объектын 207 зөвлөн туслах үйлчилгээ үйл 
ажиллагаа зогссон төлөвтэй, хяналт шалгалт хийх боломжгүй байна.  
Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн аж ахуйн нэгж бүрт улсын /ахлах/ 
байцаагчын 14704 заалт 1580 зөвлөмж хүргүүлж ажилласан. Зөвлөмжийн 
биелэлт 74.4%-тай байна. 
-Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан объектуудад хууль сахин 
мөрдөлтийн түвшин 61.5%, эрсдэл үүсэх магадлал 26.2% байна.  
-Хяналтын хуудсаар их эрсдэлтэй 102 /3.9%/, дунд эрсдэлтэй 1102 /42.8%/, 
бага эрсдэлтэй 1373 /53.3%/ объект байна. 

/Эх сурвалж: ШХЦС-ийн 6.75, 4.25 маягт/ 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -12 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар шилэн хяналтын цахим системд 
2190 объектод 2739 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 1988 
объектод 2469  (98.4%) зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  
- Хууль сахин мөрдөлтийн хувь өмнөх оноос 5.1%-иар буурсан. 
-Эрсдэл үүсэх магадлал өмнөх оноос 7.1%-иар буурсан.  
-Хяналтын хуудсаар их  эрсдэлтэй үнэлдэгдсэн обектын эзлэх хувь 6.5 
пунктаар буурсан. 
-Улсын байцаагчын зөвлөмжийн биелэлтийн хувь  өмнөх оноос 10.1 
пунктаар өссөн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№3.1.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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, түүний шалтгааныг 
судлан тодорхойлох зорилгоор 21 асуудлаар тандалт судалгаа хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 2019 онд 29 асуудлаар тандалт судалгаа хийгдэж, 676  аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэнийг хамруулсан байна.  
2020 онд хийгдэх тандалт судалгааны суурь судалгаа байхгүй. 
/Эх сурвалж: Шилэн хяналтын цахим систем/ 

Шалгуур үзүүлэлт - 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. 

Хүрэх түвшин 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.  
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Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж, 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Жиилийн эцсийн байдлаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд 
хор, хөнөөл учруулж болзошгүй хүчин зүйлс байгаа эсэх, түүний шалтгааныг 
судлан тодорхойлох зорилгоор 21 тандалт судалгаа төлөвлөснөөс 19 
(90.5%)тандалт судалгааг хийж дууссан, 2 (9.5%) тандалт судалгаа ковид-19 

цар тахалаас үүдэн хийгдээгүй байна. Тандалт судалгаанд нийт 
747обьектыг хамрууллаа.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 19 тандалт судалгааг 747объектод хийж цахим системд бүртгэн мэдээллийн 
сан үүсгэсэн.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№3.1.1.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээни

й нэр, 
дугаар 

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 

Төлөвлөлтий
н уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэл
ийн 

шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь 
түвшин 

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

Шалгуур 
үзүүлэлт 

- 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. 

Хүрэх 
түвшин 

Эхний хагас жилд: 
Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг шилэн 
хяналтын цахим мэдээллийн санд бүртгэсэн байна.  
Жилийн эцэст: 
Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэниймэдээллийн 
санг бүрдүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээни

й 
хэрэгжилт 

Хэрэгжи
лт 

Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд учруулж буй хор, хөнөөлийг  хянах, 
бууруулах зорилгоор 12 хяналт шинжилгээ хийхээр төлөвлөснөөс  12 (100%) хяналт 
шинжилгээг хийж, нийт 687обьектыг хамрууллаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

12 (100%) хяналт шинжилгээг хийж, нийт 687 обьектыг хамруулан шилэн хяналтын 
цахим системд бүртгэн мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
№3.1.1.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.5-р арга хэмжээ:  
Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил, дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг 
таслан зогсоох зорилгоор 36 асуудлаар урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

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 
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хамрагдсан байна.  
/Эх сурвалж: Шилэн хяналтын цахим систем/ 

Шалгуур үзүүлэлт - 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 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Жилийн эцсийн байдлаар болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан  сэргийлэх, зөрчил, 
дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор  36 урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт төлөвлөснөөс   36 (100%) урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалтыг хийж дууссан, нийт 9052 обьектыг хамрууллаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 36 сэдвийн хүрээнд 9052 объектыг хамруулан урьдчилсан сэргийлэх шалгалт 
хийсэн.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

 №3.1.1.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 2019 онд 17 чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаанд 408 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хянаж баталгаажуулангаргасан 
байна.  

Шалгуур үзүүлэлт 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 

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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эхлэхээс өмнө аюул, эрсдэлийг хянах зорилгоор 
6 хяналтын чиглэлээр 16 хянан баталгаажуулах үйл ажиллагаа төлөвлөснөөс 
16 (100%) хянан баталгаажуулах үйл ажиллагаа хийгдэж байна. Хянан 
баталгаажуулах үйл ажиллагаанд нийт 681объектыг хамрууллаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Шилэн хяналтын цахим системд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 12 
дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар НМХГ-ын хэмжээнд 681 объектод хянан  
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баталгаажуулах үйл ажиллагаа хийсэн байна. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ТХШТХ-ийн 5
1
 дугаар зүйл, ХАБХТХ-ийн 15.2.5, Байгууллагын дунд хугацааны 

төлөвлөгөөний 3.2-ийн 1,2,3,4,6,7 дугаар зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв, үйл ажиллагааны зардлаар  

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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - ХАБҮЛЛ-той хамтран стандартад үзлэг шалгалт хийж, “Усны чанар-Гэдэсний 
бүлгийн бичил биетэн, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн бичил биетэн 
болон таамаглаж буй E.Coli илрүүлэх  ялтаст шүүлтүүрийн арга” олон улсын 
MNS ISO 9308 стандарт нэмэлтөөрчлөлторуулах талаар санал хүргүүлж, 
санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэн стандартынэххувийг бүтэн эхээр  нь 
авч оруулж эхлээд байна. 
- MNS 4273:1995 Ахуйн хэрэглээний цаас “Ариун цэврийн цаас” Техникийн 
шаардлагын 2.4.3-ын 2 дахь томъѐонд өөрчлөлт оруулахаар лабораторийн 
туршилт хийсэн.Техникийн шаардлагын 2.4.3-ын 2 дахь томъѐонд өөрчлөлт 
оруулах саналыг СХЗГ-т хүргүүлж, танилцуулга бэлтгэсэн байна. 
- Элсэн чихрийн шинжилгээний арга MNS 1752:1973 стандартад  нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах стандартын төслийг боловсруулж СХЗГ-т хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Лабораторийн шинжилгээний аргын үндэсний стандартадүзлэг хийж 3 санал  
өгсөн байна.Стандартад  нэмэлт өөрчлөлт оруулах стандартын төслийг 
боловсруулж СХЗГ-т хүргүүлж, стандартын санал авсан ба техникийн хорооны 
хурлаар  шийдвэрлүүлэхээр хүлээж байна 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3“Экспорт, импортын барааны аюулгүй байдлыг хангах, хил дамжин 
халдварлах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх”  

№ 3.1.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 төлөвлөгөөний 2 дугаар хавсралт  
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв, үйл ажиллагааны зардлаар 

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

Шалгуур үзүүлэлт 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. 

Хүрэх түвшин 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 урьдчилан 
сэргийлсэнээр хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд хамгаалагдаж, ургамлын хорио 
цээр, аюулгүй байдал хангагдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Мал эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр экспортын хяналт шалгалтанд 1565 аж 
ахуйн нэгжийн 29962.9тн, 2.569.357 ширхэг, импортын хяналтаар 922 аж ахуйн 
нэгжийн 13411.5 тн, 89.628.547 ширхэг мал амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүн, малын эм биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт 
хийж, импортын 549, экспортын 1854 гэрчилгээг баталгаажуулж ажиллалаа. 
Ургамлын хорио цээрийн хяналтын чиглэлээр импортын хяналтад 1353 аж 
ахуйн нэгжийн 189304.6 тн түүхий эд, бүтээгдэхүүн хамруулж, 647 дээжийг 
лабораторийн шинжилгээнд хамруулан, экспортын хяналтад  84 аж ахуйн 
нэгжийн 4922.3 тн ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнхамрагдаж, импортын гэрчилгээ 335-г бичиж, экспортын гэрчилгээ 
152-ыг баталгаажуулж ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Мал, амьтаны гоц халдварт өвчин  хил дамжин тархаагүй, ургамлын хорио 
цээртэй зүйлсийн сэжиг илэрсэн тохиолдолд хариу арга хэмжээг оновчтой 
төлөвлөж, хил дамжин халдварлах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэнээр хүн, 
мал, амьтны эрүүл мэнд хамгаалагдаж, аюулгүй байдал хангагдсан байна. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 3.1.3.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.2-р арга хэмжээ:  
Импорт, экспортын бараа, бүтээгдэхүүний хорио цээр, аюулгүй байдлыг хангах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин - 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 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. 
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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 хэрэгжилт 
74.0 хувьтай байна. 
Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, тээвэрлэх үеийн шаардлагын 
хэрэгжилт 87.0%-тай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт 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 

Хүрэх түвшин 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: 

Хорио цээр аюулгүй байдлын шаардлага хангасан экспорт, импортын барааны 
эзлэх хувь нэмэгдэж, хүнсний аюулгүй байдал хангагдаж, болзошгүй аюул 
осол, хордлого, хордлогот халдвар, өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлнэ. 

Арга хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Эрүүл ахуй, хүнс, эм био бэлдмэл, байгаль орчны хяналтын чиглэлээр  
давхардсан тоогоор 12347 аж ахуйн нэгж, 97 иргэний  импортолсон 329519.2 
тн, 22 аж ахуйн нэгжийн экспортолсон 416.9 тн  бодис, бараа, бүтээгдэхүүнд 
хяналт хийж 931 аж ахуйн нэгж, иргэний 2037 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүнийг 
лабораторийн шинжилгээнд хамруулж 931 дүгнэлт үйлдсэн. 
 Тус хэлтсийн нийт 35 улсын /ахлах/ байцаагч 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 
эхлэн ажлын 24 цагийн горимд шилжин Алтанбулаг, Замын-Үүд боомтуудаас 
Ти Ай Ложистик, Интердесижн, Монгол транс дахь гүний гаалийн 3 терминалд  
ирсэн 5016 тир автомашины 5218 жолоочийн эрүүл мэндэд тандалт судалгаа 

хийж, 294 жолоочийг журмын дагуу тусгаарлан нийт импортлогдсон 
102.722.800 ширхэг, 106.989 тн бодис, бараа бүтээгдэхүүнд  шалгалтыг хийж 

15 аж ахуйн нэгжид 21000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж барагдуулсан. 
Таван богд интернейшнл, Эвридей интернейшнл, “Өрнөх гариг”, “Абсолют Кеш 
энд керри” ХХК, Өгөөмөрбаян дэнж ХХК Просум ХХК-ийн нийт 23 нэр төрлийн 
26 тн, 212945 ширхэг 172354200 төгрөгийн цэцэг болон хүнсний 
бүтээгдэхүүнийг устгуулж, 1 нэрийн 266 кг алим, 3 цэцэгний булцуунд ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийлггэж зөрчлийг арилгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Зөрчлийг илрүүлж болзошгүй аюул осол, хордлого, хордлогот халдвар, өвчин 
гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан. Дэлхий нийтэд цар тахал болсон 
коронавирусын халдварыг хил, гүнээр нэвтрүүлээгүй халдвар хамгааллын 
дэглэмийг чанд баримтлан ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн: “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж 

иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх” 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.1.1-р арга 
хэмжээ:  
Объектын 
эрсдэлийн 
ангиллыг 
үндэслэн их, 
дунд 
эрсдэлтэй 
үнэлэгдсэн 

Хяналт 
шалгалт 
хийсэн 
объектын 
тоо, 
гүйцэтгэлий
н хувь, 
хууль сахин 
мөрдөлтийн 
түвшин, 
улсын 
байцаагчий

2019 онд 
хяналт 
шалгалтад 
хамруулахаар 
төлөвлөсөн 
объектуудын 
99.1%-ыг 
хамруулсан 
байна.Хяналт 
шалгалтын 
хүрээнд хууль 
тогтоомж, 

2020оны 
эхний хагас 
жилд 2015 
объектод 
2685 хяналт 
шалгалт 
хийсэн байна.  
Хяналт 
шалгалтын 
ажлыг хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 

НМХГ-аас 
2020 онд 
нийт Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
2020 оны 01 
дүгээр 
сарын 01-ны 
өдрөөс 06 
дугаар 
сарын 10-ны 

1. Тухайн жил 
хяналт 
шалгалтад 
хамрагдсан 
объектын 
хууль сахин 
мөрдөлтийн 
түвшинг 
гүйцэтгэлийн 
хяналтаар 5 
хүртэл 
пунктээр 

-12 дугаар сарын 
09-ний өдрийн 
байдлаар шилэн 
хяналтын цахим 
системд 4005 
объектод 
төлөвлөгөөт 
шалгалт хийхээр 
төлөвлөснөөс 3429 
(98.2%) объектод 
шалгалт хийсэн 
байна.  
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нийт 44851 
объектод 24 
хяналтын 
чиглэлээр 
5371  шалгалт 
хийх 

н гаргасан 
шийдвэрийн 
биелэлт, 
илрүүлсэн 
зөрчил 
арилгуулалт
, эрсдэлийн 
түвшин 
буурсан 
объектын 
тоо, хувь 

дүрэм журам, 
стандартыг 
хангуулж 
ажиллаагүй11
79объектод 
/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 

олон нийтэд 
мэдээлж, 
боловсруулж 
хүргүүлсэн 
мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг
, зөвлөмжийн 
төрөл, тоо 
хэмжээ. 
Шилэн 
хяналтын 
цахим 
мэдээллийн 
санд 
оруулсан 
гүйцэтгэл, үр 
дүнгээр 
тооцно. 

 

өдрийн 
байдлаар22
68 (42,6%) 
хяналт 
шалгалт 
хийсэн 
байна. 

нэмэгдүүлнэ.  
2. Улсын 
байцаагчийн 
гаргасан 
шийдвэрийн 
биелэлтийг 5 
хүртэл 
пунктээр 
нэмэгдүүлнэ. 
/албан 
шаардлага, 
торгууль, 
нөхөн төлбөр/  
3. Зөрчил 
арилгуулалты
н 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. 

 

- Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь 
өмнөх оноос 4%-
иар буурсан. 

-Эрсдэл үүсэх 
магадлал өмнөх 
оноос 6%-иар 
буурсан.  

-Хяналтын 
хуудсаар их  
эрсдэлтэй 
үнэлдэгдсэн 
обектын эзлэх хувь 
4.9 пунктаар 
буурсан.  

-Албан 
шаардлагын 
биелэлтийн хувь 
өмнөх оноос 16.6 
пунктаар буурсан, 
бол торгуулийн 
биелэлт 14.5 
пунктаар, нөхөн 
төлбөр 0.5 
пунктаар тус тус  
өссөн байна.   
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/43.7%/ 
- бага 
эрсдэлтэй 
объект 2330 / 
46.0%/ 
- зөрчлийн 
тоо 63317 

 

2 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.1.2-р арга 
хэмжээ:  

Эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
эрсдэлийг 
бууруулахад 
дэмжлэг 
үзүүлэх 
зорилгоор нийт 
2207объектод 
24 хяналтын 
чиглэлээр 2760  
зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 
үзүүлэх   

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
объектын 
тоо, 
гүйцэтгэлий
н хувь, 
хууль сахин 
мөрдөлтийн 
түвшин, 
улсын 
байцаагчий
н гаргасан 
зөвлөмжийн 
биелэлт, 
эрсдэлийн 
түвшин 
буурсан 
объектын 
тоо, хувь 

-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 

2020оны 
эхний хагас 
жилд 
1103объектод
1380зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
байна.  
Аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагад 
хүргүүлсэн 
зөвлөмж, 
зөвлөмжийн 
биелэлт 
Шилэн 
хяналтын 
цахим 
мэдээллийн 
санд 
оруулсан 
гүйцэтгэл, үр 
дүнгээр 
тооцно. 
 

Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
2020 оны 
01дүгээр 
сарын 01-ы 
өдрөөс 06 
дугаар 
сарын 10-ны 
өдрийн 
байдлаар 
619 (22,2%) 
зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 
бүртгэгдсэн 
байна 

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
хууль сахин 
мөрдөлтийн 
түвшинг 
5хүртэл 
пунктээр 
нэмэгдүүлнэ.  
Зөвлөмжийн 
биелэлтийн 
хувийг 5 
пунктээр 
нэмэгдүүлнэ.  
Объектын 
эрсдэлийн 
түвшин 
буурсан 
байна.  
Шилэн 
хяналтын 
цахим 
мэдээллийн 
сангаар 
гүйцэтгэл, үр 
дүнг тооцно. 

-12 дугаар сарын 
09-ний өдрийн 
байдлаар шилэн 
хяналтын цахим 
системд 2190 
объектод 2739 
зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 
үзүүлэхээр 
төлөвлөснөөс 
1988 объектод 
2469  (98.4%) 
зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн байна.  
- Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь 
өмнөх оноос 
5.1%-иар 
буурсан. 
-Эрсдэл үүсэх 
магадлал өмнөх 
оноос 7.1%-иар 
буурсан.  
-Хяналтын 
хуудсаар их  
эрсдэлтэй 
үнэлдэгдсэн 
обектын эзлэх 
хувь 6.5 пунктаар 
буурсан. 
-Улсын 
байцаагчын 
зөвлөмжийн 
биелэлтийн хувь  
өмнөх оноос 10.1 
пунктаар өссөн. 
 

3 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.1.3-р арга 
хэмжээ: Хүний 
амь нас, эрүүл 
мэнд, хүрээлэн 
буй орчинд хор, 

- Тухайн 
асуудлаар 
аюул 
эрсдэл 
байгаа 
эсэхийг 
тодорхойло
х.  

2019 онд 29 
асуудлаар 
тандалт 
судалгаа 
хийгдэж, 676  
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага, 

Тандалт 
судалгаанд 
хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага, 
иргэнийг 
шилэн 

НМХГ-ын 
хэмжээнд 6 
тандалт 
судалгааг 
448 
объектод 
тандалт 
судалгаа 

Тухайн 
асуудлаар 
аюул эрсдэл 
байгаа 
эсэхийг 
тодорхойлж, 
суурь 
үзүүлэлт, 

19 тандалт 
судалгааг 
747объектод 
хийж цахим 
системд бүртгэн 
мэдээллийн сан 
үүсгэсэн. 
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хөнөөл учруулж 
болзошгүй 
хүчин зүйлс 
байгаа эсэх, 
түүний 
шалтгааныг 
судлан 
тодорхойлох 
зорилгоор 21 
асуудлаар 
тандалт 
судалгаа хийх 

- Суурь 
үзүүлэлт, 
судалгаа, 
мэдээллийн 
сан үүсгэх.  
- Тандалт 
судалгаанд 
хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага
, иргэний 
тоо – 
 - Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
мэдээллээ 
бүртгэсэн 
байх. 

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

хяналтын 
цахим 
мэдээллийн 
санд 
бүртгэсэн 
байна. 
 

хийсэн 
байна 

судалгаа, 
мэдээллийн 
сантай 
болсон 
байна.  
Шаардлагата
й бол хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
олон нийтэд 
мэдээлж, 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлнэ.   

4 

 Гүйцэт
гэлийн 
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 

Тухайн 
асуудлын 
чанар, 
аюулгүй 
байдалд 
үнэлэлт 
дүгнэлт 
гаргах.  
- Суурь 
үзүүлэлт, 
судалгаа, 
мэдээллийн 
сан үүсгэх.  
- Хяналт 
шинжилгээн
д 
хамрагдсан 
бүтээгдэхүү
н, 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээни
й  тоо 
- Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
мэдээллээ 
бүртгэсэн 
байх. 

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.  
 
 
 
 
 

НМХГ-аас 
2020 онд 
нийт Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд  
2020 оны 01 
дүгээр 
сарын 01-ны 
өдрөөс 06 
дугаар 
сарын 10-ны 
өдрийн 
байдлаар 
298 
объектод 
хяналт 
шинжилгээ 

Хяналт 
шинжилгээнд 
хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага, 
иргэниймэдээ
ллийн санг 
бүрдүүлсэн 
байх 

12 (100%) хяналт 
шинжилгээг 
хийж, нийт 687 
обьектыг 
хамруулан 
шилэн хяналтын 
цахим системд 
бүртгэн 
мэдээллийн сан 
үүсгэсэн. 

 
 
 

 
 

5 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.1.5-р арга 
хэмжээ:  
Болзошгүй 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
зөрчил, 
дутагдал, хууль 
бус үйл 
ажиллагааг 
таслан зогсоох 
зорилгоор 36 
асуудлаар 
урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалтыг 
хэрэгжүүлэх 

- 
Шалгалтын 
явцад 
шаардлага 
хангаагүй 
эсхүл 
сэжигтэй 
бараа 
бүтээгдэхүү
н илэрвэл 
дээж авч, 
холбогдох 
хууль 
тогтоомжид 
заасны 
дагуу арга 
хэмжээ авч, 
зөрчлийг 
арилгах. 
- 
Шалгалтын 

2019 онд 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
хууль бус үйл 
ажиллагааг 
таслан 
зогсоох 
шалгалт 47 
асуудлаар 
хийгдэж, 7982 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага, 
иргэн 
хамрагдсан 
байна.  
 

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

Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
2020 оны 01 
дүгээр 
сарын 01-ны 
өдрөөс 06 
дугаар 
сарын 10-ны 
өдрийн 
байдлаар 
НМХГ-ын 
хэмжээнд  
5805 
объектод 
урьдчилсан 
сэргийлэх 
хяналт 
шалгалт 

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 

36 сэдвийн 
хүрээнд 9052 
объектыг 
хамруулан 
урьдчилсан 
сэргийлэх 
шалгалт хийсэн. 
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явцад хууль 
бус үйл 
ажиллагаан
ы 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 

бүртгэгдсэн . 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. 

6 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.1.6-р арга 
хэмжээ:  
Үйлдвэрлэл, 
ажил, 
үйлчилгээ 
эхлэхээс өмнө 
аюул, 
эрсдэлийг 
хянах 
зорилгоор 
хянан 
баталгаажуула
х үйл 
ажиллагааг 16 
чиглэлээр 
явуулах 

Холбогдох 
хууль 
тогтоомж, 
дүрэм, 
журам, 
стандартын 
хэрэгжилтэд 
үнэлэлт, 
дүгнэлт 
өгсөн байна. 
Стандартын 
шаардлагад 
нийцсэн 
бүтээгдэхүү
н, 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээни
й тоо 
Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
мэдээллээ 
бүртгэсэн 
байх 

2019 онд 17 
чиглэлээр 
баталгаажуул
ах үйл 
ажиллагаанд 
408 аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллага, 
иргэний 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг 
хянаж 
баталгаажуул
ангаргасан 
байна. 

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

Шилэн 
хяналтын 
цахим 
системд 
2020 оны 01 
дүгээр 
сарын 01-ны 
өдрөөс 06 
дугаар 
сарын 10-ны 
өдрийн 
байдлаар 
НМХГ-ын 
хэмжээнд 
313 
объектод 
баталгаажуу
лах үйл 
ажиллагаа 
хийсэн. 

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

Шилэн хяналтын 
цахим системд 
2020 оны 01 
дүгээр сарын 01-
ны өдрөөс 12 
дугаар сарын 07-
ны өдрийн 
байдлаар НМХГ-
ын хэмжээнд 681 
объектод хянан  
баталгаажуулах 
үйл ажиллагаа 
хийсэн байна. 

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  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.2.3-р арга 
хэмжээ: 

Лаборатори
йн 
шинжилгээн
ий аргын 
үндэсний 

Шинжилгээни
й аргын 420 
гаруй 
үндэсний 

Стандартын 
үзлэг хийсэн 
байна.  

 

ХАБҮЛЛ-
той 
хамтран 
стандарта
д үзлэг 

Лабораторид 
мөрдөж буй 
шинжилгээний 
аргын 

Лабораторийн 
шинжилгээний 
аргын үндэсний 
стандартадүзлэг 
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Лабораторийн 
шинжилгээний 
аргын 
үндэсний 
стандартуудад 
үзлэг хийж, 5-
аас доошгүй 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулах 
стандартын 
саналыг 
хүргүүлэх 

стандартууд
ад үзлэг 
хийж, 3-аас 
доошгүй 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулах 
стандартын 
санал өгсөн 
байна. 

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

шалгалт 
хийж, 
“Усны 
чанар-
Гэдэсний 
бүлгийн 
бичил 
биетэн, 
халуунд 
тэсвэртэй 
гэдэсний 
бүлгийн 
бичил 
биетэн 
болон 
таамаглаж 
буй E.Coli 
илрүүлэх  
ялтаст 
шүүлтүүри
йн арга” 
олон 
улсын 
MNS ISO 
9308 
стандарт 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулах 
талаар 
санал 
хүргүүлж, 
санхүүгий
н эх 
үүсвэрийг 
шийдвэрл
үүлэн 
стандарты
н эх 
хувийг 
бүтэн 
эхээр  нь 
авч 
оруулж 
эхлээд 
байна. 

стандартуудыг 
орчин үеийн чиг 
хандлагад 
нийцүүлж, 
лабораторийн 
норматив 
техникийн 
баримт 
бичгүүдийн 
хүчин төгөлдөр 
байдал 
сайжирна. 

хийж 3 санал  өгсөн 
байна.Стандартад  
нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах 
стандартын 
төслийг 
боловсруулж СХЗГ-
т хүргүүлж, 
стандартын санал 
авсан ба техникийн 
хорооны хурлаар  
шийдвэрлүүлэхээр 
хүлээж байна 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3-ийн үр дүн: “Экспорт, импортын барааны аюулгүй байдлыг хангах, 

хил дамжин халдварлах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” 

 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас 2020 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.3.1-р арга 
хэмжээ:  
Мал, амьтны 
гоц халдварт 
өвчин, 
ургамлын 
хорио цээртэй 
зүйлс хил 
дамжин 
тархахаас 
урьдчилан 

Тохиолдлын 
тоо, хариу 
арга 
хэмжээг 
оновчтой 
төлөвлөсөн 
байдал, 
урьдчилан 
сэргийлэх 
хяналт 
шалгалт, 
хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 

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

Ургамлын 
хорио 
цээртэй 
зүйлсийн 
сэжиг илэрсэн 
тохиолдолд 
хариу арга 
хэмжээг 
оновчтой 
төлөвлөж, 
хил дамжин 
халдварлах 
эрсдэлээс 
уртьдчилан 

-Мал 
эмнэлгийн 
хяналтын 
чиглэлээр 
импортын 
хяналт 
шалгалтанд 
91 аж ахуйн 
нэгжийн 
2095.7 тн, 
3906358 
ширхэг мал 
амьтан, 
тэдгээрийн 

Ургамлын 
хорио цээртэй 
зүйлсийн 
сэжиг илэрсэн 
тохиолдолд 
хариу арга 
хэмжээг 
оновчтой 
төлөвлөж, хил 
дамжин 
халдварлах 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлсэнээр 

Мал, амьтаны гоц 
халдварт өвчин  
хил дамжин 
тархаагүй, 
ургамлын хорио 
цээртэй зүйлсийн 
сэжиг илэрсэн 
тохиолдолд хариу 
арга хэмжээг 
оновчтой 
төлөвлөж, хил 
дамжин 
халдварлах 
эрсдэлээс 
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сэргийлэх, 
хариу арга 
хэмжээний 
чадавхийг 
сайжруулах 

олон нийтэд 
мэдээлж, 
боловсруул
ж 
хүргүүлсэн 
мэдээлэл, 
сэрэмжлүүл
эг, 
зөвлөмжийн 
төрөл, тоо 
хэмжээ. 

сэргийлсэнээ
р хүн, мал, 
амьтны эрүүл 
мэнд 
хамгаалагдаж
, ургамлын 
хорио цээр, 
аюулгүй 
байдал 
хангагдсан 
байна.  

 

гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүн, 
малын эм 
биобэлдмэл, 
эмнэлгийн 
хэрэгсэл, 
экспортын 
хяналтаар 
давхардсан 
тоогоор нийт 
163 аж ахуйн 
нэгжийн 
2118.8 тн, 
1:133.575 
ширхэг мал 
амьтны 
гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнд 
хяналт 
шалгалт хийж 
152 
гэрчилгээг 
баталгаажуул
ж ажиллалаа. 

-Ургамлын 
хорио цээрийн 
хяналтын 
чиглэлээр 
экспортын 
хяналт 
шалгалтанд 11 
аж ахуйн 
нэгжийн 714.3 
тн ургамал, 
тэдгээрийн 
гаралтай түүхий 
эд, 
бүтээгдэхүүн, 
импортын 
хяналт 
шалгалтад 350 
аж ахуйн 
нэгжийн 46127.8 
тн бүтээгдэхүүн 
хамрагдаж, 
экспортын 
гэрчилгээ 11-ийг 
баталгаажуулса
н 

хүн, мал, 
амьтны эрүүл 
мэнд 
хамгаалагдаж, 
ургамлын 
хорио цээр, 
аюулгүй 
байдал 
хангагдсан 
байна. 

урьдчилан 
сэргийлсэнээр 
хүн, мал, амьтны 
эрүүл мэнд 
хамгаалагдаж, 
аюулгүй байдал 
хангагдсан байна. 

2 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.1.3.2-р арга 
хэмжээ:  
Импорт, 
экспортын 
бараа, 
бүтээгдэхүүни
й хорио цээр, 
аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

Импорт, 
экспортын  
хүнс, 
хүнсний бус 
бараа,  мал, 
амьтан, 
ургамал, 
тэдгээрийн 
гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүү
н, сав 
баглаа 
боодол,  эм, 
эмнэлгийн 
хэрэгсэл, 
химийн хорт 
болон 
аюултай 

Импортын 
хүнсний 
бүтээгдэхүүни
й талаарх 
хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
72.0, Эрүүл 
ахуйн тухай 
хуулийн 
импорт, 
экспорттой 
хуулийн 
хэрэгжилт 79, 
импортын 
мал, амьтан 
тэдгээрийн 
гаралтай 
түүхий эд, 

Хорио цээр 
аюулгүй 
байдлын 
шаардлага 
хангасан 
экспорт, 
импортын 
барааны 
эзлэх хувь 
нэмэгдэж, 
хүнсний 
аюулгүй 
байдал 
хангагдаж, 
болзошгүй 
аюул осол, 
хордлого, 
хордлогот 
халдвар 

Мал амьтаны 
гоц халдварт 
өвчин, 
ургамлын 
хорио 
цээртэй зүйлс 
хил дамжин 
халдварлах 
өвчин 
гараагүй 
боловч 
эрсдэл хэвээр 
байгаа. 

Хорио цээр 
аюулгүй 
байдлын 
шаардлага 
хангасан 
экспорт, 
импортын 
барааны эзлэх 
хувь 
нэмэгдэж, 
хүнсний 
аюулгүй 
байдал 
хангагдаж, 
болзошгүй 
аюул осол, 
хордлого, 
хордлогот 

Хорио цээр 
аюулгүй 
байдлын 
шаардлага 
хангасан 
экспорт, 
импортын 
барааны эзлэх 
хувь нэмэгдэж, 
хүнсний 
аюулгүй 
байдал 
хангагдаж, 
болзошгүй 
аюул осол, 
хордлого, 
хордлогот 
халдвар, өвчин 
гарахаас 
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бодис, 
ашигт 
малтмал 
газрын 
тосны 
бүтээгдэхүү
нд 
илрүүлсэн 
нийт 
зөрчлийн 
тоо, 
хураасан 
буцаасан 
устгасан 
дээрх 
барааны 
тоо 
хэмжээ,өгсө
н зөвлөмж, 
сэрэмжлүүл
эг, зохион 
байгуулсан 
сургалтын 
тоо 

бүтээгдэхүүни
й хорио цээр, 
аюулгүй 
байдлыг 
хангах 
чиглэлээр 
гарсан хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт  
75.0 хувьтай 
байна.  
Экспортын 
мал, амьтан 
тэдгээрийн 
гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүни
й хорио цээр, 
аюулгүй 
байдлын 
чиглэлээр 
гарсан хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 90 
хувьтай 
байна. 
Импортын 
ургамал, 
ургамлын 
гаралтай  
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүни
й хорио цээр, 
чанар 
аюулгүй 
байдлыг 
хангах 
чиглэлээр 
гарсан хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
73.0 хувьтай 
байна. 
Импортын эм 
биобэлдмэл, 
эмнэлгийн 
хэрэгслийн 
хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
74.0 хувьтай 
байна. 

Химийн хорт 
болон 
аюултай 
бодисыг 
импортлох, 
тээвэрлэх 
үеийн 
шаардлагын 
хэрэгжилт 
87.0%-тай 
байна. 

гарахаас 
урьдчилан 
сэргийлнэ.  
 

халдвар, 
өвчин 
гарахаас 
урьдчилан 
сэргийлнэ. 

урьдчилан 
сэргийлж 
ажилласан. 
Мал амьтаны 
гоц халдварт 
өвчин, 
ургамлын 
хорио цээртэй 
зүйлс хил 
дамжин 
халдварлах 
өвчин гараагүй 
боловч эрсдэл 
хэвээр байгаа. 
Дэлхий нийтэд 
цар тахал 
болсон 
коронавирусын 
халдварыг хил, 
гүнээр 
нэвтрүүлээгүй 
халдвар 
хамгааллын 
дэглэмийг чанд 
баримтлан 
ажилласан 
болно. 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

№ Үндсэн чиг үүрэг 
Арга хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж 
хувь 

....% .....% .....% ......% 

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 ХЭМЖЭЭНИЙ 
ХЭРЭГЖИЛТ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

№ 4.2.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 22-27, 33, 36, 44-48, 51, 57, 59, 60-62 дугаар 
зүйл, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ-өөс баталсан журмууд,  
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, 23, 23

1-3
, 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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу хүний нөөцийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан байна. 
Дутуу орон тоог нөхөж томилсон албан хаагчийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар дутуу байгаа 

сул орон тоог бүрэн нөхсөн байна. 
Жилийн эцэст: : Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар дутуу байгаа 

сул орон тоог бүрэн нөхсөн байна. Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа 
тасралтгүй, хэвийн явагдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт      МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 236 дугаар тогтоолын  6 дахь заалт 

дагуу МХЕГ-ын даргын “Бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт шинэчлэн 
батлах” тухай 2020 оны А/5  НМХГ-ын даргын Б/16 тушаалаар 2020 оны 1 
дүгээр сарын 17-ны өдөр 524 албан хаагчдыг шинэчлэн баталсан байна. 
”Нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөр” “Хүний нөөцийн  хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 79 улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх цуцлуулах, 68 
улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгуулах саналуудыг Мэргэжлийн 
Хяналтын Ерөнхий газарт хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. Мөн 208 улсын 
/ахлах/ байцаагчийн эрх сунгуулах саналуудыг МХЕГ-т хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлсэн. Жирэмсний амралттай болон хүүхэд асрах чөлөөтэй 35, 
шинээр томилогдсон 78, шилжүүлэн томилсон 25, ажлаас чөлөөлөгдсөн 30 
албан хаагч байна. Ажлаас чөлөөлөгдсөн болонажилд томилогдсон 13 
албан хаагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийсэн. Хөдөлмөрийн 
чадвараа түр алдсан 185 албан хаагчийн эмнэлгийн магадлагаанд бичилт 
хийсэн.  

Засгийн газрын 2020 оны “Шинэ короновирусийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай 30 дугаар тогтоол, 2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх 
тухай 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 
тушаал Б/134 дугаар тушаалаар -12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтан, 
албан хаагчдад 5 хоногийн цалинтай чөлөөг 153 албан хаагчдад олгосон. 
МУ-ын ЗГ-ын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор батлагдасан. ”Түрээсийн 
орон сууц”  хөтөлбөрийн хүрээнд НМХГ-ын 25 албан хаагчдыг түрээсийн 
орон сууцанд хөтөлбөрт хамруулсан. Мөн 3 албан хаагчид 375500,000 
төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон. 

Мөн 92 албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгож, 18 албан хаагчид 
цалингүй  чөлөө олгосон. Нийт 107 албан хаагчдын зэрэг дэвийн судалгааг 
гарган, Монгол Улсын шадар сайдын тушаалаар зэрэг дэв олгосон. 
 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг нийт 26 албан хаагчидад 
олгосон. Төрийн албаны зөвлөлийн хүний нөөцийн нэгдсэн системд   
НМХГ-ын нийт 556 албан хаагчдын үндсэн цалин, нэмэгдэл цалин, 
ерөнхий мэдээллийг бүртгэн оруулсан. 
Өндөр насны тэтгэвэрт гарах албан хаагчдад хуулинд заасан хугацааны 
дагуу 2021 онд  тэтгэвэрт гарах 13 албан хаагчид 12-36 сарын цалинтай 



Байгууллагын 2020 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  

58 
 

тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмжийг олгуулах судалгааг гаргаж  Санхүү 
аж ахуйн хэлтэст хүргүүлсэн. 

НМХГ-ын даргын “Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай”  
тушаалын дагуу 2020 онд 509 албан хаагчдын ээлжийн амралтыг баталж, 
467 албан хаагчдын ээлжийн амралтын мэдэгдэл хүргүүлэн, биеэр 
эдлүүлсэн байна. 
Хүний нөөцийн асуудлаар 337 өргөдөл, 297 албан бичгийг хугацаанд нь 
шийдвэрлэж, 489 албан бичиг боловсруулан батлуулж хариуг 
www.edoc.ub.gov.mn,www.smartcity.mn программд орууллаа.  
  НМХГ-т шинээр томилогдох, сэлгэн ажиллах албан хаагчдын, 
Ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг холбогдох баримт бичгийн хамт 
Авилгатай тэмцэх газарт   101 албан бичгийг  хүргүүлэн хянуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хүний нөөцийг чадваржуулах тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар, 
сул орон тоонд 71 шинээр албан хаагч нөхөн томилуулж, Хүний нөөцийн 
үйл ажиллагаа тасралтгүй, хэвийн явагдсан байна. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.2-р арга хэмжээ:  

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд  2020 оны үйл ажиллагаанд тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 зорилтТөрийн албаны зөвлөлийн 2019 
оны 59 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн ажиллах журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд холбогдох мэдээ тайланг  
тухай бүр гаргаж өгсөн. 

Шалгуур үзүүлэлт Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд холбогдох мэдээ тайланг  
тухай бүр гаргаж өгнө. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Холбогдох мэдээ тайланг  тухай бүр гаргаж өгсөн 
байна. 
Жилийн эцэст: Холбогдох мэдээ тайланг  тухай бүр гаргаж өгсөн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 498 албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээ тайланг  2020 оны 1 дүгээр  сарын 15-нд 
Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хугацаанд нь 
хүргүүлэн ажилласан. НМХГ-ын гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны 
захиалгыг төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 02-
01/4183 дугаар албан бичгээр, албан тушаалтны сул орон тооны 
захиалгыг хүргүүлэн ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүлэн ажилласан.. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mn/
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц сургалтад 1 удирдах удирдах 
ажилтныг хамруулан төгсгөж, 1 ажилтныг онлайнаар сургаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Удирдлагын Академи ба Төрийн албаны зөвлөлийн хамтарсан 37/33 тоот 
тушаалын 3.2-т заасны дагуу Ахлах түшмэлийн ангилалд хамаарах  албан 
тушаалд томилогдон ажиллаж буй 19 албан хаагчдыг мэргэшүүлэх багц 
сургалтад зайн хэлбэрээр хамруулан мэдээллээр ханган ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 19 албан хаагчийг мэргэшүүлэх багц /ахлах түшмэл/  сургалтанд 
хамруулсан.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

№ 4.2.1.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин Төрийн албаны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар 13 төрлийн албан тушаалын тодорхойлолт батлах 
зөвшөөрөл аваад байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Төрийн албаны зөвлөлөөс олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд тодорхойлолтыг 
баталж, мөрдүүлсэн байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах зөвшөөрөл 
олгуулах, батлах ажлыг зохион байгуулж дууссан байна. 
Жилийн эцэст: Батлагдсан тодорхойлолтын хүрээнд чиг үүргийг 

дотооддоо нарийвчлан хуваарилж батлуулах ажлыг зохион байгуулсан 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн албаны зөвлөлийн 379 дүгээр тушаалаар тус газрын 30 албан 
тушаалын тодорхойлолт баталсаны дагуу НМХГ-ын  даргын А/44 дүгээр 
тушаалаар 66 албан тушаалын тодорхойлолт баталсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хүний нөөцийн талаарх хэрэгжүүлэх журмын дагуу 66 чиглэлийн албан 
тушаалын тодорхойлолт батлагдсан байна.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.1.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 
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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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин Авилгаас ангид байх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт “Авилгын эрсдэл бүхий ажил, албан тушаалын жагсаалт”-ыг гаргасан 
байна. 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Монгол улсын Авлигын эсрэг хууль болон авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс 2020 онд хэрэгжүүлэх 19 заалт 
бүхий  төлөвлөгөөг гаргаж, газрын даргад танилцуулж  хэрэгжүүлж байна. 
 - Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхолыг зохицуулах ашиг сонирхолын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн  
а/.18 дугаар зүйлд зааснаар давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон 
хязгаарлалтыг, 
б/.Мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй 
холбогдсон хориглолт хязгаарлалтыг  
в/.эрх бүхий албан тушаалтнаас  мэдэгдэл тайлбар гаргах зохицуулалтыг 
нэг мөр хэрэгжүүлэх  талаар Тамгын газар, чиглэл дүүрэг дэх МХХ-ийн 
хэлтэс Төв лабораторийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад   дотоод албан 
бичгээр хүргүүлж энэ талаар Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 
холбогдох сайтуудад мэдээллийг тавьж сурталчлав. 
     Давхар ажил эрхлэлтэй холбогдох судалгааг  газрын хэмжээнд 
гаргуулж, судалгаанд хамрагдсан 9 албан тушаалтнаас ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэхгүй талаар тайлбар гаргуулан авлаа. 
    Эрх бүхий албан тушаалтнаас ашиг сонирхолын зөрчлөөс сэргийлэх 
мэдэгдэл тайлбар гаргах талаар сэрэмжлүүлэг мэдээллийг дотоод албан 
бичгээр болон цахим хэлбэрээр  хүргүүлсэн. 
     Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолын зохицуулах 
ашиг сонирхолыг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг нэг мөр 
авч хэрэгжүүлэх талаар чиглэл дүүрэг дэх МХХ-н 82 улсын /ахлах/ 
байцаагчид сургалт зохион байгуулав.  
     -Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах 
ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг нэг мөр 
авч хэрэгжүүлэх талаар сургалтыг 2020 оны 3, 4 дүгээр саруудад тус 
газрын АЧХХ, ЭИХХЦХХ, ДБХХ, ЭМБСХХ, ХУД, СБД, ЧД дүүрэг дэх МХХ-
үүдэд зохион байгуулж, 189 албан хаагчдыг хамруулсан. 
    -Их хэмжээний өөрчлөлттэй 10, шинээр томилогдсон 56, хувийн ашиг 
сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг 14-г бүртгэн Авилгатай тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн. 
- Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах 
ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг нэг мөр 
авч хэрэгжүүлэх талаар сургалтыг 2020 оны 09,10 дугаар саруудад чиглэл 
болон дүүрэг дэх МХХ-үүдэд зохион байгуулж, 312 албан хаагчдыг 
хамруулсан. 
- Давхар ажил эрхлэхтэй холбоотой болон ажил үүрэг гүйцэтгэхтэй 
холбоотой хориглолт, хязгаарлалт, мэдэгдэл гаргах талаар зөвлөмж 
гаргаж чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагчдад 
цахимаар хүргүүлж сурталчилсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин НМХГ-н 351 албан хаагчдын 2019 оны ХАСХОМэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд шинэчлэн гаргаж, шинээр томилогдсон 56,  Авлигын эрсдэл 
бүхий ажил, албан тушаалын жагсаалтыг гарган АТГ-т хүргүүлсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн  
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үнэлгээ 

 

№ 4.2.1.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, “Зохион байгуулалт, захирамжлалын 
баримт бичиг” MNS 5140-1:2011 стандарт, Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагын 2018-2020 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөний 8.1 дахь зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт -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. 
-2019 оны архивын нэгжийг бүрдүүлж, байгууллагын архивт хүлээлгэн өгсөн 
байдал 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан  бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн  талаар: 

2020 онд Нийслэлийн хэмжээнд 14964 албан бичиг, хариутай 8832 /буюу 
99,01,%/, /хариугүй 6832 буюу 98,05%/ хугацаандаа шийдвэрлэсэн /9205, буюу 
97%,/ шийдвэрлэх шатандаа байгаа 102 /буюу 2,20 %/, хугацаа хэтэрч 
шийдвэрлэсэн /79 буюу 2,4%/ албан бичигт хяналт тавьж ажилласан байна.  
            Харин нийт 7559 өргөдөл, гомдол ирсэнээс иргэдээс ирүүлж буй 
хэлбэрээр нь ангилбал: /НҮНТ 79, ННЗБ 1501, 1800-1200 тусгай дугаарын утас  
231, ЗГ-ын 11-11 төв 117, Гар утасны аппиликейшн 39, Е-Service   67, Хороо 
бүртгэсэн 3 НМХГ-ын 70128012 тусгай дугаарын утсаар 1919, НЗД-д хандсан 
1, Фейсбүүк  17, Уулзалтын санал өгөх өргөдөл  11, Экспортын гэрчилгээ 
хүссэн өргөдөл 200 байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн 
байдлаар нь авч үзвэл нийт 7559өргөдөл, гомдол ирснээс хуулийн хугацаанд 
хариу өгсөн 7379/ буюу 96%, хугацаа болоогүй /88 буюу 1,75%/, хугацаа хэтэрч 
хариу өгсөн 94 /буюу 2,15%/ өргөдөл, гомдол байна.  
НийслэлийнЗасагдаргатайуулзахуулзалтадсаналөгөх 11 өргөдлийг 
бүртгэнудирдлагадтанилцуулан,холбогдохчиглэлийнхэлтэстхүргүүлж,  
саналыг НҮНТ-д хүргүүлэн ажилласан. 
Байгууллагын үндсэнүйлажиллагааныявцад эрх зүйн 
баримтбичигтнэгдсэндугааролгосон.Үүнд: Улсынбайцаагчийн  
албаншаардлага  2249, Улсынбайцаагчийнакт 274, 
УлсынбайцаагчийнУдирдамж  561, Танилцуулга 304, 
гадагшявуулжбуйалбанбичиг  6892, дүгнэлт  3195, зөвлөмж  1229байна. 
Гадагшявуулжбуй нийт 3933 албанбичиг, 
холбогдохматериалуудыгwww.ERP.ulaanbaatar.mnпрограммаарбүртгэн 

холбогдох байгууллагуудад шилжүүлж, цахим архив 
үүсгэсэн.Гадагшявуулжбуй нийт 1079 албанбичиг, 
холбогдохматериалуудыгшуудандхүлээлгэнөгсөн. 
 
Архивийн үйл ажиллагаа: 

НМХГ-ын 2020 оны үйл ажиллагааны явцад ХХНЖ-ийн дагууалбан бичиг 106 
боть, удирдамж 5 боть, албан шаардлага 5 боть, акт 1, 38 боть баримт бичгийг 
архивд хүлээлгэн өгсөн. Үүнд: явсан албан бичиг 83 боть /төсөл 16 боть/, 
өргөдөл, гомдол  21 боть, дүгнэлт  20 боть,  зөвлөмж  3 ботьбаримт бичгийг 
архивд хүлээлгэн өгсөн. 

 
2020 онд Улсын  /ахлах/ байцаагчийн гаргасан зөрчлийн хэрэг  118,  
дүгнэлт87, албан бичиг  221, тушаал  69, акт21 өргөдөл,гомдол 3, албан 
шаардлага  21, шийтгэлийн хуудас  4, зөвлөмж5, нийт  549 эрх зүйн баримт 
бичигт  хуулбар үнэн дарж баталгаажуулав.  
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Газрын зохион байгуулалтын нэгж, ажилтнуудаас хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу баримт бичгийг хүлээн авсан.www.erp.edoc-Захирамжлалын 
баримт бичгийг 2019 оныг бүртгэлжүүлж нягтлан шалгасан, 2003-2018 оны 
захирамжлалын баримт бичгийн алдааг засч файл хавсарган нягтлан шалгаж 
Нйислэлийн архивын газарт баталгаажуулан хүргүүлсэн. 
Архивын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/73 дугаар тушаалын 3.1.1-д 
заасны дагуу архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй баримтын бүрэлдэхүүн, 
тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээг төрийн архивд цахим хаягаар илгээсэн. 
2019 оныг ХХНЖ-ын дагуу 1500 цаасан суурьт, 3100 зөрчлийнхэрэг хүлээн авч 
цаасан суурьт баримтын нөхөн бүрдүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн 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. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.1.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.7-р арга хэмжээ:  

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын шуурхай хурлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт Хурлаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг албажуулж, гүйцэтгэлийг хангуулсан 
байна. 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -НМХГ-ын 20 удаагийн шуурхай зөвлөгөөний хөтөлбөр боловсруулан НМХГ-
ын даргаар батлуулж, шуурхай хурлыг зохион байгуулсан.  
-Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний 130, Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий Менежерийн 8, МХЕГ-ын цахим шуурхай хуралдааны 102, 
НМХГ-ын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний 289, нийт 529 үүрэг 
даалгаврыг НМХГ-ын даргаар батлуулж хариуцсан хэлтсүүдээс биелэлтийг 
авч нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин НМХГ-ын удирдах ажилтнуудын шуурхай хурлыг 20 удаа зохион байгуулж, 
НУАШЗ, МХЕГ, УБХЕМ, НМХГ-ын нийт 38 удаагийн шуурхай хурлаас өгөгдсөн 
529 үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.1.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.8-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын  даргын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин НМХГ-ын даргын зөвлөлийн хурлыг 17 удаа хуралдуулж, 44 асуудлыг 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, хурлын шийдвэр, тэмдэглэлийг баталгаажуулан 

http://www.erp.edoc-/
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холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хурлаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг албажуулж, гүйцэтгэлийг хангуулсан 
байна. 

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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт      Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 1-10 дугаар хурлын төлөвлөгөөг 
батлуулж, “Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”,“Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулинд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”, “Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн 
мэдээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай” - 3, Экспорт, Импорт 
хилийн хорио цээрийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчдын үйл ажиллагаанд 
хийсэн хяналт шалгалтын тухай-1, Аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хийсэн 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын үр дүнг хэлэлцүүлсэн тухай 25 асуудлыг 
хэлэлцүүлэн, хурлын шийдвэр, тэмдэглэлийг баталгаажуулан холбогдох 
албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 10 хурлын төлөвлөгөөг батлуулж, нийт 29 
асуудлыг /ААНБ-дад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт/ хэлэлцүүлэн, 
хурлын шийдвэр, тэмдэглэлийг баталгаажуулан холбогдох албан 
тушаалтнуудад хүргүүлсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.1-р арга хэмжээ:  

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод, гадаад сүлжээ, серверт доголдол гараагүй байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж 
ажиллана. 
Жилийн эцэст: Сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл 

ажиллагааг хангаж ажиллана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дотоод болон гадаад сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн 
ажиллагааг тухай бүр  ханган ажиллалаа. Тамгын газрын 6 хэлтсийн албан 
хаагчдын дотоод сүлжээ, компьютер техник хэрэгслийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах зорилгоор хуваарь гаргаж хуваарийн дагуу  засвар 
үйлчилгээ хийсэн. Чиглэлийн  8  хэлтсүүдийн албан хаагчдын дотоод сүлжээ, 
194 компьютер, 57  принтерийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 
засвар үйлчилгээ хийж гүйцэтгэсэн.  

СААХ-тэй хамтран байгууллагад uFace402 төхөөрөмж суурилуулсан. E-token 
төхөөрөмжийг чиглэлийн дарга нарт үүсгэж олгосон.  



Байгууллагын 2020 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  

64 
 

Чиглэлийн болон дүүрэг дэх хэлтсийн нийт улсын /ахлах/  байцаагчдад 
мэдээллийн технологи сэдэвт сургалт хийж,erp.ulaanbaatar.mn системийн 
талаар мэдээлэл олгосон. Erp.ulaanbaatar.mn цахим системийн хэвийн үйл 
ажиллагааг  ханган ажиллаж нийт 35 албан хаагчийг бүртгэсэн. Мөн ажлаас 
гарсан албан хаагчдыг системээс  хассан. 

МХЕГ-ын онлайн шуурхай хурлын техник хэрэгслийн 38 удаа бэлэн байдлыг 
ханган ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Сүлжээ, серверүүдийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж 
ажилласан.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт 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. 

Хүрэх түвшин 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: Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас нийт 20 улсын 

/ахлах/ байцаагч, албан хаагчид гадаад оронд богино, дунд хугацааны 
сургалт, семинар, эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажилд хамрагдана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу тайлант хугацаанд нийт албан хаагчдаас 
гадаадын сургалт, семинарт улсын 3 /ахлах/ байцаагч хамрагдсан. Үүнд,  

 Белги улсад ЦБЦАБХХ-ийн ЦБЦХУБайцаагч Б.Мөнхөө “Цацрагийн 
аюулгүй байдлын соѐл, менежментийн систем” сэдэвт богино 
хугацааны сургалт 

 Япон улсад ХНХТХХ-ийн НХХУАБайцаагч Д.Энхжаргал “Барилгын 
салбарын ХАБ-ын бодлого төлөвлөлт хэрэгжилтийг судлах”  сэдэвт  
богино хугацааны сургалт 

ОХУ-д ЭУСТХ-ийн дарга А.Жаргал нь мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 
семинарт тус тус хамрагдсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт улсын 3 /ахлах/ байцаагч гадаад сургалтад хамрагдсан. Бусад 
судлагдаж байсан гадаад сургалтууд цар тахлаас болж цуцлагдсан.    

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4  ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ  
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№4.2.4.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт Чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ үйл ажиллагаа,  хяналт шалгалтын ажил, үр 
дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Хяналт шалгалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн явцын 
мэдээ мэдээллийг чиг үүргийн дагуу ОНХХ-т хүргүүлж, цахим хуудсанд 
байршуулсан байна. 
Жилийн эцэс: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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хэвлэл мэдээлэл сурталчилгаа: 
Тайлант хугацаанд 278 сэдвийн мэдээ мэдээллийг 1736  удаа хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан. Үүнд, телевизээр 930, FМ радиогоор 
81, мэдээллийн вэб сайтуудаар 627, өдөр тутмын сонин хэвлэлээр  108 
удаа мэдээ мэдээлэл түгээсэн. Үүнээс НМХГ дангаараа 15, цаг  үеийн 
асуудлаар төр захиргааны бусад байгууллагатай хамтарсан  20 удаагийн 
хэвлэлийн бага хуралд оролцож мэдээ мэдээлэл түгээсэн байна. 
Төрлөөр нь ангилвал:   Мэдээ -536, нийтлэл-5, ярилцлага, хэлэлцүүлэгт -24, 
нэвтрүүлэг-2, шууд сурвалжлага -18, видео зөвлөмж -80, хэвлэлийн бага 
хурал –35, “Covid 19”вирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Асендс 
телевизийн студитэй хамтран 4 удаагийн цуврал шторк, мэргэжлийн 
хяналтын чиг үүрэгтэй холбоотой асуудлаар аж ахуй нэгж иргэдэд 
зориулжILAW хуулийн фирмтэй хамтарсан цуврал 44 видео зөвлөмж, 
иргэдэд зориулсан  45   видео зөвлөмж   буюу нийт  89 видео зөвлөмж хийж, 
олон нийтэд хүргэсэн.  
Вэб сайт хөгжүүлэлт: 

Вэб сайтад 3295 мэдээ, мэдээлэл байршууллаа.Үүнд: хяналт шалгалт, 
зөрчлийн мэдээ 1125, зөвлөмж 1639, сэрэмжлүүлэг 155, сургалтын мэдээ 
74, бусад 11 мэдээлэл байна.  
Пэйж хуудасны хөгжүүлэлт: 

2020 оныБайгууллагын фэйсбүүк пэйж хуудасны дагагчийн тоо 70645 -д 
хүрч өмнөх оноос 27645 дагагчаар нэмэгдсэн. Пэйж хуудаст  3284  мэдээ 
мэдээлэл, пост, постер, видео зөвлөмж байршиж олон нийтэд хүрсэн. Пэйж 
хуудаст жилийн хугацаанд 213 хүнээс санал хүсэлт гомдол мэдээлэл ирсэн 
бөгөөд 63 гомдлыг холбогдох хэлтсүүдэд дамжуулж, иргэдэд хариу өгсөн. 
Тайлант хугацаанд хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
мэргэжлийн хяналттай холбогдон гарсан мэдээ мэдээллийн 41 хувь нь 
хяналт шалгалттай холбоотой, Короновирусын халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтын  мэдээ мэдээлэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг 32 
хувь, 23 хувь нь зөвлөмж сэрэмжлүүлэг байна. 
Мэдээллийн вэб сайтууд, олон нийтийн сүлжээнд гарсан мэдээлэлд 80 
удаагийн хэвлэлийн тойм, 24 удаагийн анализ хийгдсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин -Тайлант хугацаанд 278 сэдвийн мэдээ мэдээллийг 1736 удаа хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан. Хэвлэлийн бага хурлыг 15 удаа 
зохион байгуулж,  төр захиргааны байгууллагуудын хамтарсан 20 удаагийн 
хэвлэлийн бага хуралд оролцлоо.  
-Вэб сайтад 3295 мэдээ, мэдээлэл байршууллаа. 
-Пэйж хуудасны дагагчийн тоо өмнөх оноос 27645 дагагчаар нэмэгдсэн. 
Пэйж хуудаст  3284  мэдээ мэдээлэл, пост, постер, видео зөвлөмж байршиж 
олон нийтэд хүрсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн  
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үнэлгээ 

 
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 5 ТӨСӨВ, САНХҮҮ 

 
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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх4.2.5.1-р арга хэмжээ:  

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны төсвийн төслийг батлуулах, 
,холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төсвийн хэмжээ 
Төсвийн тухай болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2021 оны төсвийн төслийг батлуулах 
Жилийн эцэст: Санхүүгийн тайлан, мэдээг гаргаж, холбогдох газарт 
хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулж Газрын даргын 2020 
оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 02-01/1361 тоот албан бичгээр 387 
хуудас бүхий төсвийн төслийг боловсруулан Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Мөн шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүднээс сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээ, улирал бүрийн санхүүгийн тайлан зэргийг шилэн данс болон 
байгууллагын вэб хуудсанд байршуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Төсвийн хуваарийн дагуу 

Хүрсэн түвшин Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг 12 удаа гаргаж,  шилэн дансны мэдээллийг нийт 12 удаа 
байршуулж ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.5.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх4.2.5.2-р арга хэмжээ:  

Батлагдсан төсвийг хэмнэлттэй зарцуулж, орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, шаардлагатай 
хөрөнгө материалаар хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөнд бүртгэлээр хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт - 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 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2020 онд системийн хэмжээнд батлагдсан төсвийг 
хэмнэлттэй зарцуулж,үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, 
шаардлагатай хөрөнгө, хангамжийн материалиар хангаж, хөрөнгийн 
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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 байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төрийн аудитын байгууллагад 
санхүүгийн бүх баримт материалын хамт хүргүүлж аудит хийлгэж, аудитын 
дүгнэлтээр зөрчилгүй санал дүгнэлт авч ажилласан. 
           2020 оны улирал бүр санхүүгийн тайланг гаргаж Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг нийт 12 
удаа гаргаж Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газарт хүргүүлэн, шилэн дансны 
www.shilendans.mn вэб хуудсанд мөн байгууллагын мэдээллийн самбарт 
байршуулж ажилласан. 
          2020.01.02-2020.11.30 хүртэлх хугацаанд нийт 1024 ширхэг төлбөрийн 
хүсэлтээр 8,315,882,600 төгрөгийн зарлагын төлбөр тооцоо хийж ажилласан 
байна.  

        Тухайн тайлант хугацаанд нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 617,668,200 
төгрөгийн санхүүжилт авч ажилласан бөгөөд холбогдох захирамж тушаалын 
дагуу төлбөр тооцоог хийж ажилласан. 

   Тайлант хугацаанд хүү, торгуулийн орлого өссөн дүнгээр 2,840,594,577.4 
төгрөг бөгөөд төлөвлөгөөний биелэлт 115  хувь байна. 

Төв лабораторийн харилцах дансны баримтыг өдөр тутам боловсруулан 
мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөний журналыг хөтөлж, төрийн санд 296,724,720 
төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн. Төв лабораторийн сар бүрийн эм, урвалжийн 
захиалга, нэхэмжлэлийг хүлээн авч төрийн санд 53,983,695 төгрөгийн гүйлгээ 
хийлгэсэн. 

         Тус тайлант хугацаанд албан хаагчдад 120  нэр төрлийн 25,117,507 
төгрөгийн үнэт цаас, гэрчилгээ, хэвлэмэл хуудсыг зарцуулалт хийж 
байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилласан.  

           Байгууллагын техникийн комиссоор шатахуун зарцуулалтын норм 
тогтоолгон дүгнэлт гаргуулж, тээврийн хэрэгслийн тос тосолгоог мэргэжлийн 
байгууллагаар жилд 2 удаа хийлгэсэн. Жолооч нарын ажлын хуваарийг сар 
бүр гаргаж, машин, тээврийн хэрэгсэл, шатахууны зарцуулалтад хяналт 
тавьж ажилласан.  
        2020 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд нийт 10 тендерийг Монголын 
мэдээ сонин болон www.tender.gov.mnцахим сайтаар амжилттай зохион 
байгуулан гэрээ хийгдэн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг ханган 
ажиллалаа.  
 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас Агаарын чанарын хяналтын 
хэлтэст шаардлагатай автомашин, багаж, техник хэрэгсэл худалдан авах 909 
050 000 төгрөгийн санхүүжилт ирсэний дагуу худалдан авах ажиллагааг 
www.tender.gov.mnцахим сайтаар зарлан нийт 9 ширхэг автомашин, 47 нэр 
төрлийн багаж, техник хэрэгслийг хүлээн авч холбогдох данс бүртгэлд 
бүртгэлжүүлэн ажилласан.  
Тайлант хугацаанд 24 удаа нийт 5,808,767,755 төгрөгийн цалин (ээлжийн 
амралт болон 1 – 4 дүгээр улирлын үр дүнгийн урамшууллыг) бодож олгосон. 
262 албан хаагчдад нийт 101,937,755 төгрөгийн ХЧТА-ын болон ЖА-ны 
тэтгэмж олгохоор тооцооллыг хийн, НД-ын байцаагчаар хянуулж 
баталгаажуулан, цалингийн дансанд шилжүүлж олгосон.2020 онд тэтгэвэрт 
гарах албан хаагчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн тооцооллыг ЗГ-ын 472-р 
тогтоолын дагуу цалин шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор дахин бодолт хийж, 
401,246,853 төгрөгийн төсвийг МХЕГ-т хүргүүлэв.2019 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан гарахтай холбоотойгоор ХХОАТ-ын 395,056,758 төгрөгийн 
татвар төлөлтийн ногдуулалт бүхий тайланг etax.mta.mn сайтаар илгээж 
баталгаажууллаа. Мөн 2020 оны хагас жилийн ХХОАТ-ын 410,122,676 
төгрөгийн ноогдуулалт бүхий тайланг хийж  e-tax.mta.mn сайтаар7 дугаар 

сард илгээсэн.Тайлант хугацаанд 1,394,056,262 төгрөгийн ногдуулалт бүхий 
НД-ын шимтгэл төлөлтийн тайланг ndaatgal.mn цахим сайтаар илгээж 
хариуцсан нийгмийн даатгалын байцаагчаар цаасаар баталгаажууллаа.2 
албан хаагчид Нийгмийн даатгалын залруулга тайлан хийж нийгмийн 
даатгалаар баталгаажуулсан. Мөн 4 албан хаагчийн даатгалын төрөл 
өөрчлүүлэх залруулга тайлан хийж нийгмийн даатгалын байцаагчаар 
баталгаажуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2020 онд системийн хэмжээнд батлагдсан төсвийг хэмнэлттэй зарцуулж,үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, шаардлагатай хөрөнгө, 
хангамжийн материалиар хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөнд бүртгэлээр хяналт 

http://www.shilendans.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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тавьж ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

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 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 5.1.5, 5.2.11, 5.3, 5.4.1, УИХ-ын 2017 оны 34 дүгээр тогтоолын 1.2, 
АТҮХ-ийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.2.4.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт Хуулийн төслүүдэд тусгах саналыг холбогдох газар, улсын байцаагч нараар 
хэлэлцүүлж санал авах 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт   -Зөрчлийн тухай хуульд 119, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд 10, 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд 28, нийт 157 нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай саналыг  Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 1,2,3 -дугаар 
хурлаар хэлэлцүүлэн, хурлын шийдвэр, тэмдэглэлийг баталгаажуулан 
саналыг МХЕГ-т хүргүүлсэн. 
- Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төсөлд оруулах 
105 саналыг нэгтгэн 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02-01/4053 тоот 
албан бичгээр МХЕГ-т хүргүүлсэн.  
- НМХГ-ын  удирдах ажилтнуудын шуурхай хурлаас өгсөн үүргийн дагуу 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд 
чиглэл болон дүүрэг дэх МХХ-үүдийн нийт улсын /ахлах/ байцаагчдаас 
ирүүлсэн 262 саналыг нэгтгэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хоѐрдугаар хурлаар хэлэлцүүлж, саналыг хурлын 
шийдвэрийн хамт 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02-04/1672 
дугаартай албан бичгээр МХЕГ-т хүргүүлэв 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хуулиудад өгсөн 262 саналыг нэгтгэж хүргүүлсэн.   

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.6.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулж хүргүүлсэн хууль, тогтоолын төслийн тоо  
 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт   - НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл”-д 
оруулах саналыг нэгтгэн 2020.04.01-ний өдрийн 02-01/1257 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
   - Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн нарын санаачлан 
боловсруулсан “Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөл”-д өгөх саналыг нэгтгэн тус газрын Тамгын газрын 
даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02-04/1879 дугаартай 
албан бичгээр НЗДТГазарт хүргүүлэв. 
- Нийслэлийн прокурорын газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 
2020.01.28-ны өдрийн 02-03/354 дугаартай албан бичгээр Зөрчлийн тухай, 
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад өгсөн саналыг нэгтгэж, 
хүргүүлсэн. 
  - Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн 2020.09.14-ний 
өдрийн 07/5197 дугаар хуулийн төслийг судлан үзэж, санал ирүүлэх тухай 
албан бичгийн хариуг тус Газрын чиглэл, дүүрэг дэх МХХ-үүдээс 
“Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл”-д оруулах саналуудыг нэгтгэн Газрын даргын 2020.09.18-ны өдрийн 
02-01/3833 тоот албан бичгийг боловсруулан НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т 
хүргүүлсэн. 
  - Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаартай захирамжийн 
хавсралт “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 
журмын саналыг чиглэл дүүрэг дэх МХХ-ээс авч нэгтгэн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн Тамгын газрын даргын 02-04/4647 дугаартай 
албан бичгээр хариу хүргүүлэв. 
 - Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020 
оны 02 дугаар “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр авах зарим арга 
хэмжээний тухай” албан даалгаварын холбогдох заалтын хэрэгжилтийн 
тайланг 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн газрын даргын 02-01/4748 
дугаартай албан бичгээр хариу хүргүүлэв. 
  - Коронавируст цар тахлын үед эдийн засаг, санхүүгийн салбарыг сэргээх 
санхүүгийн болон эдийн засгийн тогтвортой байдлыг дэмжих чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний болон холбогдох хууль тогтоомжийн 
саналыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Тамгын газрын даргын 
02-04/4738 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газарт хүргүүлсэн. 

 - “Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл”-д оруулах саналуудыг нэгтгэн НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т хүргүүлсэн. 

 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт “Тамга, тэмдэг, баталгааны 
тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам”-ын төсөл болон “Архив 
албан  хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам батлах тухай” Засгийн газрын 
тогтоолын төсөлд тусгах саналыг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

 - Монгол улсын Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аж ахуй 
нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахад санал авч нэгтгэн 
МХЕГ-т хүргүүсэн 

- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон түүний 
Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар 
батлагдсан журмуудыг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа хүндрэл 
бэрхшээлийн судалгаанд чиглэл дүүрэг дэх МХХ-ийн хэлтсүүдээс санал 
авч нэгтгэн хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - Нийт 3 хуулийн төсөл, 5 дүрэм журамд өгсөн саналыг нэгтгэн 
боловсруулж албан бичгээр МХЕГ, НЗДТГ болон холбогдох бусад 
газруудад хүргүүлж ажилласан. 
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Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.6.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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:  

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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм, журмын тоо 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт   - “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д Газрын даргын 2020 оны А/27, А/32 
дугаар тушаалуудаар тус тус нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 
  - Тус газрын төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын 
баримтлах ѐс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ѐс зүйн 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн хэм 
хэмжээг зөрчсөн төрийн албан хаагчид зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан 
хариуцлага хүлээлгэх үүрэг бүхий Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журамд 
газрын даргын 2020 оны А/14 дүгээр тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан. 
-   Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн түвшинг 
улирлаар үнэлж, мөнгөн урамшуулал олгох журмыг тус газрын даргын 
2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/40,А87 дугаар тушаалаар 
батлуулж, нийт албан хаагчдад танилцуулав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 4 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 1 журам шинээр батлуулсан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.6.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 
 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтад хамрагдаж хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлсэн аж ахуйн нэгж 
байгууллага, албан хаагчдын тоо 

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

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт   - “Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь": Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах ашиг сонирхолын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг нэг мөр авч хэрэгжүүлэх 
талаар сургалтыг 2020 оны 3, 4 дүгээр саруудад тус газрын АЧХХ, 
ЭИХХЦХХ, ДБХХ, ЭМБСХХ, ХУД, СБД, ЧД дүүрэг дэх МХХ-үүдэд зохион 
байгуулж, 189 албан хаагчдыг хамруулсан. 

  - “Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ үнэн зөв, бодитой 
мэдүүлэх, баталгаажуулах талаар тус газрын чиглэлийн болон дүүрэг дэх 
МХХ-дийн нийт улсын /ахлах/ байцаагчдад сургалт хийж, 351 албан хаагч 
хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ баталгаажуулсан. 

  - Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүйн байнгын хорооны дарга 
Х.Нямбаатарын санаачлагаар Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгтэй 
хамтарсан Фокус бүлгийн ярилцлагыг 2020 онд 5 удаа зохион байгуулсан. 

-  Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, Зөрчлийн тухай болон Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулга, хуульд 
орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, 
албадлагын ажиллагааны талаарх сургалтыг 2020 оны 04 дүгээр сард тус 
газрын АЧХХ, ЭИХХЦХХ, ДБХХ, ЭМБСХХ, СБД, ХУД, ЧД, СХД, БЗД, БГД 
дүүрэг дэх МХХ-үүдэд зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 273 албан 
хаагчдыг хамруулсан. 

  -  Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхолын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиуд болон “Мэргэжлийн хяналт 
шалгалтын ерөнхий шаардлага” стандарт,  сургалтыг Цөмийн болон 
цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Налайх, Багануур дүүрэг 
дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлсүүдэд 2020 оны 05 дугаар сарын 22, 28-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулж, 25 албан хаагчдыг хамруулсан. 

  - "Зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, дугаар олголт: НМХГ-ын даргын 2019 оны 
А/99 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу зөрчлийн талаарх 
гомдол, мэдээлэл болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
үйлдэх эрх зүйн баримт бичигт нэгдсэн дугаар олгох, бүртгэх талаарх 
сургалтыг дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдийн Дотоод ажил 
хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-нд зохион 
байгуулж, долоо хоног бүрийн Лхагва гарагт дугаар олголтод хяналт 
тавьж, зөвлөгөө өгч байна. 

- Хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэнгүүд чиглэл дүүргүүд дэх улсын /ахлах/ 
байцаагчдад албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан 
хөрөнгө, орлого, эд  зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын 
орлого болгох, устгах журам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий шаардлага 
стандартын бараа, эд зүйл хураан авахад үйлдэх бичиг баримттай 
холбоотой асуудал сэдвээр нийт албан хаагчдад онлайнаар сургалтыг 
зохион байгуулсан. 

   - 2020.09-07-2020.09.15-ны өдрүүдэд тус газрын Тамгын газраас улсын 
/ахлах/ байцаагч нарт зориулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ХЭЗХ-ээс 
“Зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээ, Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
ажиллагаа, төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага” сэдвээр СХД, 
БГД, ХУД, СБД, ЧД, БЗД, БНД, НД дэх МХХ болон АЧХХ, ХАБХААХХ, 
ЭМБСХХ, ЦБЦХХ, ДБХХ, ХНХХХ, ЭИХХЦХХ, БОГУУХХ-үүдэд сургалт 
зохион байгуулж ажилласан. 

  - 2020.10.05-ны өдөр нийт албан хаагчдад Нийслэлийн прокурорын газар 
болон Авлигатай тэмцэх газартай хамтран Зөрчил шалгах шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад анхаарах асуудал, Авлига ашиг сонирхлоос ангид 
байх, Эрүүгийн хуулийн шинэ зохицуулалтын тухай мэдээллийн цаг 
зохион байгуулсан. 

   -  Дүүрэг дэх МХХ-т удирдлагаас өгсөн үүргийн дагуу 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 10-ны өдөр тус газруудад 120 улсын /ахлах/ байцаагчдад хууль эрх 
зүйн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин     50 /давхардсан тоогоор/ удаагийн сургалт зохион байгуулж 1045 
/давхардсан тоогоор/  албан хаагч хамрагдсан. 410 эрх бүхий албан 
тушаалтанд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 
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№ 4.2.6.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.5-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  
газраас боловсруулагдан гарч байгаа тушаал, шийдвэрийн төсөл, албан бичиг, бусад 
байгууллагатай байгуулах гэрээний төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт Хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянасан тушаал, албан бичиг, удирдамж, 
гэрээний тоо 

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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт    -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын нийт 598 тушаалын 
төслийн хууль эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, Албан үүргээ хангалтгүй 
биелүүлсэн 169, албан бичгийн хугацаа хоцроож шийдвэрлэсэн 80, ажлын 
цагаас хоцорсон 156, албан бичиг өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 328 
нийт 733 албан хаагчдад анхааруулах хуудас хүргүүлсэн.  
   -239 албан бичиг, 7 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн. 
   -тушаалын төсөл боловсруулсан. Гадагш явсан 317 албан бичиг, бусад 
байгууллагатай байгуулсан 29 гэрээний төслийг хянасан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин   - Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын нийт 598 тушаал, 
гадагш явсан нийт 317 албан бичиг, бусад үйл ажиллагаатай холбоотой 
нийт 29 гэрээний хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянасан 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 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: 

Зөрчлийн тухай хууль,  

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт 
Байгууллагад ирсэн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийн нэгдсэн бүртгэл 
алдаагүй, бүрэн хөтлөгдсөн байна. 

Хүрэх түвшин 

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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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт   -Хяналт шалгалтаар илэрсэн, утсаар болон албан бичгээр ирсэн зөрчлийн 
талаарх 1556 гомдол, мэдээллийг бүртгэн дугаар олгож, Нийслэлийн 
Прокурорын газарт цахимаар өдөр бүр хүргүүлсэн. 
  -Эрх бүхий албан тушаалтнуудын зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн мэдээг сар 
тутам нэгтгэж, улирал бүр МХЕГ-т хүргүүлсэн.  
    -Тус газрын чиглэлийн 8 хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 1234 зөрчлийн бүртгэлийн дугаар 
олгож,  мэдээг 14 хоног тутамд нэгтгэн Нийслэлийн Прокурорын газарт 
цахимаар хүргүүлэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Зөрчлийн талаарх 1556 гомдол, мэдээллийг бүртгэн, хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэсэн 1234 зөрчилд дугаар олгож, мэдээг тухай бүр НПГ-т 
хүргүүлсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.6.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.7-р арга хэмжээ: Хуулийн байгууллагаар 
шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг, маргаанд байгууллага, улсын байцаагчийг төлөөлөх, 
итгэмжлэлээр оролцох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 
2019 онд Захиргааны болон Иргэний хэргийн шүүхэд байгууллагыг төлөөлж 9, 
улсын байцаагчийг төлөөлж 3 хэрэг, маргаанд оролцсон. 

Шалгуур үзүүлэлт 

1. Хуулийн байгууллагад гаргасан хууль зүйн үндэслэл бүхий тайлбар, 
гомдлын тоо 
2. Хууль, шүүхийн байгууллагад байгууллага, улсын байцаагчийг төлөөлж  
итгэмжлэлээр оролцсон тоо  

Хүрэх түвшин 

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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүхэд гаргасан гомдлоор СБД дэх 
МХХ-ийн дарга асан М.Баасандорж, Иргэн О.Батсүх, иргэн Г.Ариунболд 
нарын нэхэмжлэлтэй хэрэг, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны 
шүүхэд урьдчилсан хэлэлцүүлэг 5, шүүх хурлаар Биокамбинат төрийн өмчит 
улсын үйлдвэрийн газар, Иргэн У.Хүрэлхуяг, Чоногол трейд ХХК, 
Улаанбаатар усан цэнэгт цахилгаан станц ХХК-д холбогдох захиргааны 
хэргийн анхан шатны шүүх хуралдаанд оролцож анхан шатны шүүхийн 
шийдвэр нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон.   
- НМХГ-ын чиглэл, дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх бүхий 
албан тушаалтнаас НЗД, НЗДТГ болон тухайн харьяа байгууллагуудыг 
төлөөлөн Захиргааны хэргийн шүүхэд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож 
буй хэрэг маргааны талаарх тайлан мэдээ, шүүх хуралдааны товыг хавсралт 
загварын дагуу авч нэгтгэн НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т хүргүүлсэн. 
-“Мое жапанэс бюти клаб” ГХОХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Хан-Уул дүүргийн 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын улсын 
байцаагч Э.Дашмаад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 214 дүгээр 
шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор 
хэлэлцэх захиргааны хэрэгт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр тус шүүх 
хуралдаанд оролцож, анхан шатны шүүхийн тус шийдвэрийг бүхэлд нь 
хүчингүй болгуулсан. 
-  “РМТ” ХХК-ий нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариуцагчийн 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцсон. Шүүх нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
хүчингүй болгосон. 
-Анхан шатны  шүүхээр  иргэн О.Батсүхийн гомдолтой “Баясгалантөгөлдөрт 
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холбогдох хэргийг анхан шатны шүүхээс нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгов. 
- Г.Туяагийн нэхэмжлэлтэй, НМХГ-т холбогдох захиргааны хэргийн 
2020.08.19-ний өдрийн анхан шатны шүүх хуралдаанд тус газрыг 
итгэмжлэлээр төлөөлөн оролцож, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгуулж шийдвэрлүүлсэн. 
-  РМТ ХХК-ийн гомдолтой, НМХГ-т холбогдох захиргааны хэрэгт тус газрын 
улсын байцаагч Б.Хаш-Эрдэнэ, Эрх зүйн мэргэжилтэн Б.Золзаяа нарыг 
хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилж, итгэмжлэл олгосон тухай 
Газрын даргын 2020.09.15-ны 02-01/3752 дугаар албан бичгийг боловсруулан 
УДШ-ийн Захиргааны хэргийн танхимд хүргүүлсэн. Улмаар 2020.09.16-ны 
өдрийн тус шүүх хуралдаанд улсын байцаагч Б.Хаш-Эрдэнийн хамт оролцож, 
нэхэмжлэгчийн гомдлыг хэрэгсэхгүй болгуулж шийдвэрлүүлсэн.  
- “Мое жапанс бюти клаб” ХХК-ийн гомдолтой, Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн 

хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын улсын байцаагч 
Э.Дашмаад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны 
шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 128/ШШ2020/0214 дүгээр 
шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 05 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 344 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг 
гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор хэлэлцэх 
шүүх хуралдаанд оролцож,улмаар тус шүүх хуралдаанаар магадлалыг хэвээр 
үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон. 
- СБД дүүрэг дэх МХХ-ийн дарга асан М.Баасандоржийн Захиргааны хэргийн 
шүүхээр хэлэлцэгдэж Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүхээр эцэслэн 
шүүхийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэж үзсэн байна. 
-  ЭИХХЦХХ-ийн улсын байцаагч Б.Билэгсайханы Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүхээр хэлэлцэгдэж шүүхийн шийдвэрийг НМХГ-ын даргын ажлаас 
халах тухай шийдвэрийг үндэслэлтэй гэж үзсэн байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин -НМХГ-ын хариуцсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр нийт 30 /давхардсан 
тоогоор/ шүүх хуралд оролцсон. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.6.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 13.1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 2019 оны төлөвлөгөөнд нийт 3ажил тусгагдаж, бүрэн хэрэгжсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн удирдлагуудад танилцуулан эрх бүхий 
байгууллагад хугацаанд тайлагнах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд тайлагнасан байна. 
Жилийн эцэст: Төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд тайлагнасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт   - Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлийн 2020 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан  2.9 дэх заалтын 
хүрээнд 20 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр иргэд, ААН байгууллагад чиглэсэн 
хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг хяналтын 8 чиглэлээр зохион байгуулж 
гарын авлага материал бэлтгэн тараахаар төсвийн задаргаа бүхий 
төлөвлөгөө боловсруулан НМХГ-ын даргаар батлуулан, хяналтын чиглэл тус 
бүрээр санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага, видео сурталчилгааг тус тус 
боловсруулан НМХГ-ын вэб хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэж 
ажилласан. 
  -  Нийслэлийн Прокурорын газрын удирдамжтай шалгалтын хүрээнд 2020 
оны эхний 08 сарын байдлаар Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хийгдсэн ажлын тайланг гаргаж, мөн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр ААНБ, иргэд хүргүүлсэн мэдэгдэл, зөвлөмж, арга хэмжээ 
авах тухай албан бичгүүдийн судалгаа, хийгдсэн урьдчилан сэргийлэх 
шалгалтын бүртгэл судалгааг гаргаж тухай чиглэлд хийгдсэн ажлаа 
шалгуулсан. 
  - ЭМБСХХ-ээс төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргуулж Нийслэлийн Иргэдийн 
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төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанд хүргүүлсэн 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - ЭМБСХХ-ээс төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргуулж Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанд хүргүүлсэн. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 4.2.6.9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.6.9-р арга хэмжээ:  

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгууллагын нууцын тухай хууль  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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

Шалгуур үзүүлэлт Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах 

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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн болон албаны нууцын зэрэглэлтэй ирсэн 5 албан бичгийг бүртгэн, 
холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
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 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 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “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” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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 
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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. 

Шалгуур үзүүлэлт 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 

Хүрэх түвшин 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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. МУ-ын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт НМХГ-
тай холбоотой тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 28 заалтын хэрэгжилтээр гарган, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газарт 2020 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 02-01/2114 тоот албан 
бичгээр, 14 заалтын хэрэгжилтийн биелэлтийг гарган , арга хэмжээнээс 12 нь 
хамааралтай, 2 нь чиг үүрэгт хамааралгүй асуудал байсан бөгөөд хэрэгжилт 
100 хувь үнэлэгдэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02-
01/2281 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн байдлаар 
биелэлтийг 12 дугаар сарын 20-ны дотор хүргүүлнэ. Мөн Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд НМХГ-аас туслах саналыг 
нэгтгэн, МХЕГ-т 2020.02.12-ны өдрийн 02-01/623, НЗДТГ-т 2020.01.17-ны 
өдрийн  02-03/194 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.  

2.  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн  2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 8 заалт, Нийслэлийн Эдийн засаг, 
нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 9 заалтын хэрэгжилтийг 
улирал бүр нэгтгэн боловсруулж, хагас, бүтэн жилээр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 
хүргүүлсэн. 

3. Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн хүрээнд НМХГ-аас хэрэгжүүлэх 16 
заалт бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, 1-3 
дугаар улирлын биелэлтийг нэгтгэн, 2020 оны 02-01/1193, 02-01/2503, 02-
01/3933 тоот албан бичгүүдээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн  
биелэлтийг 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлнэ. 

   4.  Ил тод байдлын хагах төлөвлөгөөний 16 заалтын хүний нөөцийн ил тод 
байдал, үйл ажиллагааны ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын 
дагуу жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гаргаж, 
НЗДТГ, МХЕГ-т   хүргүүлсэн. 

  5. УИХ-ын 3 тогтоолын 8 заалт, УИХ-ын байнгын хорооны 2 тогтоолын 5 
заалт, Ерөнхийлөгчийн 3 зарлигийн 8 заалт, Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн 2 зөвлөмжийн 2 заалт, Засгийн газрын 32 тогтоолын 39 заалт, 
Ерөнхий сайдын 1 захирамжийн 1 заалт, Засгийн газрын хуралдааны 11 
тэмдэглэлийн  12 заалт, МХЕГ-ын даргын 26 тушаалын 46 заалт, Нийслэлийн 
Засаг даргын 19 захирамжийн 47 заалт, НИТХ-ийн 2 тогтоолын 3 заалт, НОК-
ийн хурлын 5 тэмдэглэлийн 15 заалт, НЗД-ын зөвлөлийн хурлын 9 
тэмдэглэлийн 20 заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, холбогдох газарт хүргүүлж 
ажиллалаа.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт тусгагдсан 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд 
хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг гарган, тайлагнаж ажилласан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
№ 4.2.7.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

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 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны 
байгууллагын хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам”, Мэргэжлийн 
Хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/191 дүгээр тушаалаар 
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батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа болон 
бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 
Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр мэргэжлийн хяналтын төв, орон 
нутгийн байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны биелэлт дунджаар 98.0%-
тай,  

Шалгуур үзүүлэлт 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 хяналт-шинжилгээ 
хийж, Засгийн газрын www.newunelgee.gov.mn сайтад мэдээллийг хугацаанд 
нь оруулж тайлагнасан байна. 
3/ Удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулсан үнэлгээ хийгдсэн байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  газрынүйл ажиллагаа, байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланд, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
хугацаанд нь тайлагнасан байна. 
Жилийн эцэст:Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  газрынүйл ажиллагаа, 
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж хугацаанд нь тайлагнасан байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын 2020 оны улирал, хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан, 
бичмэл тайлан, дотоод үйл ажиллагааны мэдээллийн сан, бусад хяналтын 
тайланг нэгтгэн гаргаж, удирдлагуудад танилцууж, холбогдох газарт тус тус 
хүргүүлсэн. 
НМХГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн тайланд дүн шинжилгээ хийж, МХЕГ-ын 
Хууль эрх зүй мониторингийн хэлтэст хүргүүлэв.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  газрын үйл ажиллагаа, байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
хугацаанд нь тайлагнасан. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.8 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  газрынүйл 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 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

• 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” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Суурь түвшин 
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. 

Шалгуур үзүүлэлт 
2-оос доошгүй чиглэл, Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх, 
Хүргүүлсэн санал, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 90 доошгүй байх 

Хүрэх түвшин 

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: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагаа болон 
улсын байцаагчдын хяналт шалгалтын баримт бичиг стандартын шаардлага 
хангасан, зөрчилгүй болсон байна. 

http://www.newunelgee.gov.mn/


Байгууллагын 2020 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  

78 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Тайлант хугацаанд 2 хэлтэст гүйцэтгэлийн шалгалт, 2 хэлтэст дотоод хяналт 
шалгалт хийсэн. Үүнд:  
          1.  Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст, Хүнсний 
аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэст гүйцэтгэлийн шалгалт 
хийхэд өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар өгсөн зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 70% “Хэрэгжих шатанд” гэсэн үнэлгээтэй буюу зорилтдоо бүрэн  
хүрээгүй боловч зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна.  Шалгалтын 
дүнг хариуцсан дэд даргыг байлцуулан тус хэлтсийн хурлаар хэлэлцүүлж 
зөрчил давтан гаргасан 9 албан хаагчдад байгууллагын дотоод журмын 
заалтаар “Анхааруулга” өгч ажиллав. 
       2.   Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалт хийсэн. Шалгалтаар хэлтсүүдийн 2020 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн явц 65%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Энэ оны хяналт 
шалгалтад хэлтсийн хэмжээнд  207 объект дутуу төлөвлөсөн буюу 
төлөвлөсөн обьектын 12 хувь нь үйл ажиллагаа явуулаагүй шалтгаанаар 
шалгалтад хамрагдаагүй байна.  
Нийт 56 байцаагчийн үйлдсэн хяналт шалгалт 610 баримт бичигт дүн 
шинжилгээ хийхэд “Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага” 
стандартын дагуу үйлдээгүй,  үйл ажиллагаа, ашиглалтыг түр зогсоох 
саналыг прокурорт хүргүүлээгүй, тогтоол гаргуулаагүй улсын байцаагчийн 
актаар зогсоосон, дүгнэлтэд лабораторийн шинжилгээний дүнг зөрүүтэй 
бичсэн, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн шинж, хохирлын хэр хэмжээнд 
тохирсон арга хэмжээг ногдуулахгүйгээр албан шаардлага хүргүүлсэн, 
тандалт судалгаа хийх удирдамжийн дагуу шалгалт хийхдээ зөвлөмж үйлдэж 
хүргүүлсэн зэрэг зөрчилтэй байсан.   
 Иргэд, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн хариутай албан бичиг, өргөдөл 
гомдолд тодорхой бус  шийдвэрлэсэн 7%, хариуг амаар, харилцах утсаар 
мэдэгдсэн тухайгаа бүртгэлд тэмдэглээгүй 23%  нь зөрчилтэй. Шалгалтын 
дүнг тухайн хэлтэс хариуцсан дэд даргыг байлцуулан хурлаар хэлэлцүүлж, 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар ДХШМХ-ээс 2020 оны 04 тоот зөвлөмжөөр 7 
заалт бүхий ажил сайжруулах зөвлөмж хүргүүлэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 хэлтэст гүйцэтгэлийн шалтгалт, 2 хэлтсийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалт хийж,  хяналт шалгалтын баримт бичиг стандартын шаардлага 
хангасан, зөрчилгүй болсон. 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

№ 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:  

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 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

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. 

Шалгуур үзүүлэлт 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 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 

Удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгавар болон 
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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. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт            1. Удирдах албан тушаалтнаас өгсөн 28 удаагийн үүрэг даалгавраар 
давхардсан тоогоор 593 албан хаагчын үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн. 
Үүнд: ажлаас халах 1, цалингийн 20 хүртэл хувиар хасах 7, сануулах 13 буюу 
нийт 21 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах саналыг газрын 
удирдлагад хүргүүлж, байгууллагын дотоод журмыг үндэслэн 18албан 
хаагчид анхааруулга өгсөн байна. Улсын ахлах байцаагчийн 2 шийдвэрээр 
улсын байцаагчийн үйлдсэн 2 акт, 1 албан шаардлагыг хүчингүй болгуулсан. 

        2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас албан бичиг 83, өргөдөл гомдол 
72, нийт 155 албан бичиг, өргөдөл гомдол ирсний 140 хариутай, 15 хариугүй 
бичиг байсан.Албан хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой 72 өргөдөл 
гомдлыг хуулийн хугацаанд хянаж, шийдвэрлэн ѐс зүйн зөвлөлд 4 улсын 
байцаагчийг шилжүүлэн 2 албан хаагчид байгууллагын дотоод журмын дагуу 
анхааруулга өгч ажилласан. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 8 өргөдөл, гомдол 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 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.  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ№1.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.1-ийн үр дүн:Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллаар хангах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019он 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1 

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

Сул орон 
тоо, 

томилсон 
албан 

хаагчийн 
тоо 

зохион 
байгуулж 
хэрэгжүүл

эх арга 
хэмжээний 

тоо  

Хүний нөөцийн 
өдөр тутмын 
үйл ажиллагааг 
Төрийн албаны 
болон Төрийн 
хяналт 
шалгалтын 
тухай хуулийн 
дагуу зохион 
байгуулж 
байна. Төрийн 
албан хаагчдын 
“Нийгмийн 
баталгааг 
хангах дэд 
хөтөлбөр””Хүни
й нөөцийн 
хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн 
төлөвлөгөө, 
хэрэгжүүлэх 
ажил, Албан 
бичиг, өргөдөл 
гомдол, Хүний 
нөөцтэй 
холбогдолтой 
мэдээллийг 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газар дутуу 
байгаа сул 
орон тоог 
бүрэн нөхсөн 
байна. Хүний 
нөөцийн үйл 
ажиллагаа 
тасралтгүй, 
хэвийн 
явагдсан 
байна. 

Хүний 
нөөцийн 
өдөр 
тутмын үйл 
ажиллагаа 
тасралтгүй, 
хэвийн 
явагдсан. 

Нийслэл
ийн 
Мэргэжл
ийн 
хяналты
н газар 
дутуу 
байгаа 
сул орон 
тоог 
бүрэн 
нөхсөн 
байна.Хү
ний 
нөөцийн 
үйл 
ажиллаг
аа 
тасралтг
үй, 
хэвийн 
явагдсан 
байна. 

Хүний 
нөөцийн үйл 
ажиллагаа 
тасралтгүй, 
хэвийн 
явагдсан.Хүн
ий нөөцийг 
чадваржуулах 
тогтвор 
суурьшилтай 
ажиллуулах 
талаар, сул 
орон тоонд 71 
шинээр албан 
хаагч нөхөн 
томилуулж, 
Хүний 
нөөцийн үйл 
ажиллагаа 
тасралтгүй, 
хэвийн 
явагдсан 
байна. 
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байгууллагын 
вэб сайтад 
байршуулж 
ажилласан. 

2 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.1.2 
Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлд  2020 
оны үйл 
ажиллагаанд 
тайлагнах 

Хэрэгжүүл
эх арга 

хэмжээний 
тоо 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн 
салбар зөвлөлд 
холбогдох 
мэдээ тайланг  
тухай бүр 
гаргаж өгсөн. 

Холбогдох 

мэдээ 
тайланг  
тухай бүр 
гаргаж өгсөн 
байна. 

Холбогдох 

мэдээ 
тайланг  
тухай бүр 
гаргаж 
өгсөн. 

Холбогд
ох мэдээ 
тайланг  
тухай 
бүр 
гаргаж 
өгсөн 
байна. 

Холбогдох 

мэдээ 
тайланг  
тухай бүр 
гаргаж өгсөн. 

3 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.1.3 
Албан 
тушаалын 
мэргэшүүлэх 
багц, богино, 
дунд 
хугацааны 
сургалтад 
Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын  
газрын албан 
хаагчдыг 
хамруулах 

Сургалтан
д 

хамрагдса
н албан 

хаагчдын 
тоо 

Албан 
тушаалын 
мэргэшүүлэх 
багц сургалтад 
1 удирдах 
удирдах 
ажилтныг 
хамруулан 
төгсгөж, 1 
ажилтныг 
онлайнаар 
хамруулсан. 

Албан 
тушаалын 
мэргэшүүлэх 
багц 
сургалтад 1 
удирдах 
ажилтныг,  
богино, дунд 
хугацааны 
сургалтад 5 
ажилтныг 
хамруулсан 
байна. 

Ахлах 
түшмэлийн 
ангилалд 
хамаарах  
албан 
тушаалд 
хууль, 
тогтоомжид 
заасны 
дагуу 
томилогдон 
ажиллаж 
байгаа 19 
албан 
хаагчыг 
мэргэшүүлэ
х багц 
сургалтад 
зайн 
хэлбэрээр 
хамруулсан. 
 

Богино, 
дунд 
хугацаан
ы 
сургалта
д 5 
ажилтны
г 
хамруул
сан 
байна. 

19 албан 
хаагчийг 
мэргэшүүлэх 
багц /ахлах 
түшмэл/  
сургалтанд 
хамруулсан. 

4 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
4.2.1.4-р арга 
хэмжээ:  

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газрын албан 
тушаалын 
тодорхойлолт
ыг албан 
тушаал тус 
бүрээр 
батлуулах, 
мөрдүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Төрийн 
албаны 

зөвлөлөөс 
олгосон 

зөвшөөрл
ийн 

хүрээнд 
тодорхойл

олтыг 
баталж, 

мөрдүүлсэ
н байна. 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлэн 
Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын газар 
13 төрлийн 
албан 
тушаалын 
тодорхойлолт 
батлах 
зөвшөөрөл 
аваад байна.. 

Албан 
тушаалын 
тодорхойлолт
ыг батлах 
зөвшөөрөл 
олгуулах, 
батлах ажлыг 
зохион 
байгуулж 
дууссан 
байна. 

Хүний 
нөөцийн 
талаарх 
хэрэгжүүлэх 
журмын 
дагуу 66 
чиглэлийн 
албан 
тушаалын 
тодорхойло
лт 
батлагдсан 
байна. 

Батлагдс
ан 
тодорхо
йлолтын 
хүрээнд 
чиг 
үүргийг 
дотоодд
оо 
нарийвч
лан 
хуваари
лж 
батлуула
х ажлыг 
зохион 
байгуулс
ан 
байна. 

Хүний 
нөөцийн 
талаарх 
хэрэгжүүлэх 
журмын дагуу 
66 чиглэлийн 
албан 
тушаалын 
тодорхойлолт 
батлагдсан 
байна. 

5 

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

 
Төлөвлөгө

өнд 
тусгагдсан 
хэрэгжүүл

эх арга 
хэмжээ,  

ХАСХОМ 
мэдүүлэгч-
дийн тоо 

Авлигаас ангид 
байх, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
ажлыг хууль 
тогтоомжийн 
хүрээнд 
хэрэгжүүлж 
байна. 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
байгууллагын 
эрх зүйн 
мэргэжилтэн 
ХАСХОМ-ийг 
хүлээн авч, 
тайланг 
Авилгатай 
тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн 
байна. 
Авилгатай 

НМХГ-н 351 
албан 
хаагчдын 
2019 оны 
ХАСХО 
Мэдүүлгийг 
хуулийн 
хугацаанд 
шийнэчлэн 
гаргаж, 
Авлигын 
эрсдэл 
бүхий ажил, 
албан 

Авилгата
й тэмцэх 
Үндэсни
й 
хөтөлбө
рийг 
хэрэгжүү
лэх 
төлөвлөг
өөний 
хэрэгжил
тийг 
тайлагна
сан 

НМХГ-н 351 
албан 
хаагчдын 
2019 оны 
ХАСХОМэдүү
лгийг хуулийн 
хугацаанд 
шинэчлэн 
гаргаж, 
шинээр 
томилогдсон 
56,  Авлигын 
эрсдэл бүхий 
ажил, албан 
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зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах 

тэмцэх 
газартай 
хамтран 
ажиллаж 
авилга, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
чиглэлийн 
арга хэмжээг 
авч 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 
Авилгатай 
тэмцэх 
Үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөни
й 
хэрэгжилтийг 
тайлагнасан 
байна.   

тушаалын 
жагсаалтыг 
гарган АТГ-т 
хүргүүлсэн. 

байна. 
Авилгата
й тэмцэх 
газартай 
хамтран 
ажиллаж 
авилга, 
ашиг 
сонирхл
ын 
зөрчлөөс 
урьдчил
ан 
сэргийлэ
х 
чиглэлий
н арга 
хэмжээг 
авч 
хэрэгжүү
лсэн 
байна. 

тушаалын 
жагсаалтыг 
гарган АТГ-т 
хүргүүлсэн. 

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 

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

2019 онд нийт 
14117 
баримтыг 
архивт хүлээн 
авч, лавлагаа 
мэдээлэл 
хүссэн 99 
албан бичиг, 31 
өргөдлийг 
шийдвэрлэн 
426 баримтыг 
хуулбарыг 
баталгаажуулж 
олгосон.Хадгал
ах 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 

Архив, албан 
хэрэг 
хөтлөлт-ийн 
үйл ажил-
лагааг хууль 
журам, 
зааврын 
дагуу явуулж, 
албан бичиг, 
өргөдөл 
хүсэлтийг 
зохих журмын 
дагуу 
шийдвэрлэнэ. 

НМХГ  нийт 
6407 албан 
бичиг, 
Хариутай 
ирсэн бичиг 
3824 буюу 
98,7%, 
үүнээс 
хариугүй 
2583 буюу 
99,43% 
хугацаандаа 
шийдвэрлэс
эн 2185 
буюу 95%, 
шийдвэрлэх 
шатандаа 
байгаа 373 
буюу 2.5%, 
хугацаа 
хэтэрч 
шийдвэрлэс
эн 38 буюу 
1.3% албан 
бичигт 
хяналт 
тавьж 
ажилласан 
байна. 
2 дугаар 
улирлын 
үйл 
ажиллагаан
ы явцад 
ХХНЖ-ийн 
дагуу 38 
боть баримт 
бичгийг 
архивт 
хүлээлгэн 
өгсөн. 
Байгууллаг
ын 
үндсэнүйла
жиллагааны
явцадүүссэн 

Архив, 
албан 
хэрэг 
хөтлөлти
йн үйл 
ажиллаг
ааг 
хууль 
журам, 
зааврын 
дагуу 
явуулж, 
албан 
бичиг, 
өргөдөл 
хүсэлтий
г зохих 
журмын 
дагуу 
шийдвэр
лэнэ. 

Архив, албан 
хэрэг 
хөтлөлтийн 
үйл 
ажиллагааг 
хууль журам, 
зааврын 
дагуу явуулж, 
албан бичиг, 
өргөдөл 
хүсэлтийг 
зохих журмын 
дагуу 
шийдвэрлэсэ
н. 
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эрх зүйн 
баримтбичи
гтнэгдсэндуг
ааролгосон. 
Улсынбайца
агчийн  
албаншаард
лага396,  
улсынбайца
агчийнакт 
53, 
улсынбайца
агчийн 
удирдамж  
266, 
танилцууллг
а 15 

7 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.1.7 
Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын  
газрыншуурха
й хурлыг 
зохион 
байгуулах 

Зохион 
байгуулса
н хурлын 
тоо, өгсөн 

үүрэг 
даалгавар

, 
биелэлтий

н тоо 

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. 

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

НМХГ-ын 
удирдах 
ажилтнууды
н шуурхай 
хурлыг 11 
удаа зохион 
байгуулж, 
НУАШЗ, 
МХЕГ, 
УБХЕМ, 
НМХГ-ын 
нийт 38 
удаагийн 
шуурхай 
хурлаас 
өгөгдсөн 
162 үүрэг 
даалгаврын 
биелэлтийг 
хангуулсан. 

Цахим 
шуурхай 
болон 
МХЕГ, 
НЗДТГ-
ын 
удирдлаг
ын 
шуурхай 
хурлыг 
14 хоног 
тутам 
зохион 
байгуулс
ан 
байна. 

НМХГ-ын 
удирдах 
ажилтнуудын 
шуурхай 
хурлыг 11 
удаа зохион 
байгуулж, 
НУАШЗ, 
МХЕГ, 
УБХЕМ, 
НМХГ-ын 
нийт 38 
удаагийн 
шуурхай 
хурлаас 
өгөгдсөн 162 
үүрэг 
даалгаврын 
биелэлтийг 
хангуулсан. 

8 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.1.8 
Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газрын 
даргын 
зөвлөлийн 
хурлыг 
зохион 
байгуулах 

Хурлын 
тоо, 

хэлэлцүүл
сэн 

асуудлын 
тоо 

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

Зөвлөлийн 
хурлыг 
төлөвлөгөөни
й дагуу тухай 
бүр шуурхай 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Газрын 
даргын 
дэргэдэх 
зөвлөлийн 
нэг, 
хоѐрдугаар 
хурлын 
төлөвлөгөөг 
батлуулж, 2 
асуудлыг 
хэлэлцүүлэ
н, хурлын 
шийдвэр, 
тэмдэглэли
йг 
баталгаажуу
лан 
холбогдох 
албан 
тушаалтнуу
дад 
хүргүүлсэн. 

Зөвлөли
йн 
хурлыг 
төлөвлөг
өөний 
дагуу 
тухай 
бүр 
шуурхай 
зохион 
байгуулс
ан 
байна. 

Газрын 
даргын 
дэргэдэх 
зөвлөлийн 10 
хурлын 
төлөвлөгөөг 
батлуулж, 
нийт 29 
асуудлыг 
/ААНБ-дад 
хийсэн 
төлөвлөгөөт 
хяналт 
шалгалт/ 
хэлэлцүүлэн, 
хурлын 
шийдвэр, 
тэмдэглэлийг 
баталгаажуул
ан холбогдох 
албан 
тушаалтнууда
д хүргүүлсэн. 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 
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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  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№4.2.2.1. 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын  
газрынмэдээллийн 
технологийн үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

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

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

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

Сүлжээ, 
серверүү
дийн 
аюулгүй 
байдал, 
хэвийн 
үйл 
ажиллага
аг хангаж 
ажиллана
. 

Дотоод 
болон 
гадаад 
сүлжээ, 
серверүүди
йн аюулгүй 
байдал, 
хэвийн 
ажиллагааг 
ханган 
ажилласан 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 3.ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.3-ийн үр дүн:Гадаад харилцаа-хамтын ажиллагаа, олон нийттэй 
харилцах үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. 

 
 

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

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 оны эхний 
хагаст 

2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

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 

Сургалт, 
семинарт 
хамрагдах 

албан 
хаагчдын 

тоо 

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 3 
улсын 
/ахлах/ 
байцаагч, 
албан 
хаагчид 
гадаад 
оронд 
богино, 
дунд 
хугацааны 
сургалт, 
семинар, 
эрсдэлийн 
үнэлгээ 
хийх 
ажилд 
хамрагдса
н 
байна.Хаг
ас жилийн 
тайлан 
мэдээг 
МХЕГ, 
НЗДТГ-д 
хүргүүлсэн 
байна. 

Гадаад 
сургалтад 3 
улсын 
/ахлах/ 
байцаагчид, 
албан хаагч 
хамрагдсан. 

Мэргэжлийн 
хяналтын 
байгууллагаас 
нийт 20 улсын 
/ахлах/ 
байцаагч, 
албан хаагчид 
гадаад оронд 
богино, дунд 
хугацааны 
сургалт, 
семинар, 
эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх 
ажилд 
хамрагдана. 

Нийт улсын 
3 /ахлах/ 
байцаагч 
гадаад 
сургалтад 
хамрагдсан. 
Бусад 
судлагдаж 
байсан 
гадаад 
сургалтууд 
цар тахлаас 
болж 
цуцлагдсан.    
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Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1. 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.4.1. 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газрын  үйл 
ажиллагаа, 
хяналт 
шалгалтын 
ажил, үр дүнг 
сурталчлан 
таниулах 

Хэвлэл 
мэдээллий

н 
хэрэгслээ

р 
танилцуул

сан 
мэдээний 

тоо 

Чиглэл болон 
дүүрэг дэх МХХ 
үйл ажиллагаа,  
хяналт шалгалтын 
ажил, үр дүнгийн 
талаарх мэдээ, 
мэдээлэл, 
зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлгийг 
телевизэд 1197, 
FM радиогоор 89, 
өдөр тутмын сонин 
хэвлэлээр 191, 
байгууллагын 
вебсайтад – 2000, 
мэдээллийн Вэб 
сайтад – 500  удаа 
нийтэлж, Facebook 
хуудсанд – 2500 
контент нийтэлсэн. 

-Хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 700-
аас дээш удаа 
мэдээ 
мэдээлэл 
түгээнэ. 4 удаа 
хэвлэлийн бага 
хурал зохион 
байгуулсан 
байна. 
-Байгууллагын 
вебсайтад 1000 
удаагийн  
мэдээ 
мэдээлэл 
зөвлөмж 
сэрэмжлүүлэг 
нийтэлсэн 
байна. 
-Байгууллагын 
фэйсбүүк пэйж 
хуудасны 
дагагчийн тоо 
2019 оны 
жилийн эцэст 
55000-д хүргэх  
1200 зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлэг, 
мэдээ 
мэдээлэл 
байршуулсан 
байна. 

-Шинэчилсэн 
вэб сайтыг 
ашиглалтанд 
бүрэн оруулж, 
мэдээллийн 
баазыг 
нэмэгдүүлсэн 
байна. 

Хэвлэл 
мэдээллий
н 
хэрэгслээ
р 929, 
байгуулла
гын вэб 
сайтаар 
1686, 
фэйсбүүк 
пэйж 
хуудсаар 
1700 
мэдээ 
мэдээлэл 
түгээж 100 
хувийн 
биелэлттэ
й 
ажиллала
а. 

Чиглэл 
болон 
дүүрэг 
дэх МХХ 
үйл 
ажиллаг
аа,  
хяналт 
шалгалт
ын ажил, 
үр 
дүнгийн 
талаарх 
мэдээ, 
мэдээлэ
л, 
зөвлөмж
, 
сэрэмжл
үүлгийг 
байгуулл
агын 
вебсайта
д – 2200, 
мэдээлл
ийн Вэб 
сайтад – 
600 удаа 
нийтэлж, 
Faceboo
k 
хуудсанд 
– 3000 
контент 
нийтэлнэ
. 

-Тайлант 
хугацаанд 
278 сэдвийн 
мэдээ 
мэдээллийг 
1736 удаа 
хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
сурталчилса
н. 
Хэвлэлийн 
бага хурлыг 
15 удаа 
зохион 
байгуулж,  
төр 
захиргааны 
байгууллагу
удын 
хамтарсан 
20 удаагийн 
хэвлэлийн 
бага хуралд 
оролцлоо.  
-Вэб сайтад 
3295 мэдээ, 
мэдээлэл 
байршуулла
а. 
-Пэйж 
хуудасны 
дагагчийн 
тоо өмнөх 
оноос 27645 
дагагчаар 
нэмэгдсэн. 
Пэйж 
хуудаст  
3284  мэдээ 
мэдээлэл, 
пост, 
постер, 
видео 
зөвлөмж 
байршиж 
олон нийтэд 
хүрсэн. 

 
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. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1. 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.5.1. 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын газрын  
2021 оны 
төсвийн төслийг 

Батлагдс
ан 

төсвийн 
хэмжээ 

 

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

2021 оны 
төсвийн 
төслийг 
батлуулж, 
холбогдох 
газарт 
хүргүүлсэн 
байна. 2022-

Мэргэжлийн 
хяналтын 
нэгжүүдийн 
цалин болон 
тэтгэмжийн 
төсвийн 
гүйцэтгэл 
хэмнэгдсэн 
байна. 

Санхүүгий
н тайлан, 
мэдээг 
гаргаж, 
холбогдох 
газарт 
хүргүүлсэн 
байна. 

Шилэн 
дансны 
хуулийг 
хэрэгжүүл
эх ажлын 
хүрээнд 
Төсвийн 
гүйцэтгэли
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батлуулах, 
холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлэх 

хувиар 
нэмэгдсэн 
байна. 

2023 оны 
дунд 
хугацааны 
төсвийн 
төлөвлөлтийг 
нэгж бүрээс 
авч 
боловсруулан 
бодитой 
төлөвлөсөн 
байна. 

йн мэдээг 
12 удаа 
гаргаж,  
шилэн 
дансны 
мэдээллий
г нийт 12 
удаа 
байршуул
ж 
ажилласа
н. 

2. 

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 
МХХ-ийн  
төсвийн 
гүйцэтгэл 
хэмнэгдэж,орло
гын  
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 
төлөвлөгөөни
й биелэлтийг 
хангуулж, 
шаардлагата
й хөрөнгө, 
хангамжийн 
материалиар 
хангаж,хөрөнг
ийн 
хөдөлгөөнд 
бүртгэлээр 
хяналт тавьж 
ажилласан 
байна. 

Байгууллагын 

санхүүгийн 

хэвийн үйл 

ажиллагааг 

хангаж, 

шилэн 

дансны тухай 

хууль болон 

холбогдох 

бусад хууль 

тогтоомжийг 

хэрэгжүүлж 

ажилласан.26 

албан бичиг 

ирснийг 

хугацаанд нь 

шийдвэрлэсэ

н.Нийт 35 

албан бичиг 

боловсруулан 

холбогдох 

газарт 

хүргүүлсэн 

2020 онд 
системийн 
хэмжээнд 
батлагдса
н төсвийг 
хэмнэлттэ
й 
зарцуулж,
үйл 
ажиллагаа
ны 
төлөвлөгө
өний 
биелэлтий
г 
хангуулж, 
шаардлаг
атай 
хөрөнгө, 
хангамжий
н 
материали
ар хангаж, 
хөрөнгийн 
хөдөлгөөн
д 
бүртгэлээ
р хяналт 
тавьж 
ажилласа
н байна. 

2020 онд 
системийн 
хэмжээнд 
батлагдса
н төсвийг 
хэмнэлттэ
й 
зарцуулж, 
үйл 
ажиллагаа
ны 
төлөвлөгө
өний 
биелэлтий
г 
хангуулж, 
шаардлаг
атай 
хөрөнгө, 
хангамжий
н 
материали
ар хангаж, 
хөрөнгийн 
хөдөлгөөн
д 
бүртгэлээ
р хяналт 
тавьж 
ажилласа
н. 

 

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  

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1 

Гүйцэтгэли
йн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэ
х 4 .2.6.1-р 
арга 
хэмжээ:Төр
ийн хяналт 
шалгалтын 
тухай, 
Зөрчлийн 
тухай, 
зөрчил 
шалган 
шийдвэрлэ

Хуулийн 
төслүүдэд 
тусгах 
саналыг 
холбогдох 
газар, 
улсын 
байцаагч 
нараар 
хэлэлцүүл
ж санал 
авах 

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 

-Зөрчлийн 
тухай, Зөрчил 
шалган 
шийдвэрлэх 
тухай, Төрийн 
хяналт 
шалгалтын 
тухай 
хуулиудад 
өгсөн 262 
саналыг 
нэгтгэж 
хүргүүлсэн.   
 
 

- - 
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х тухай 
хууль, эрх 
зүйн 
орчныг 
боловсронг
уй болгох, 
бүртгэлээр 
тавих 
хяналтыг 
сайжруулах 

 
 
 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.6.2 

Боловсруул
ж 
хүргүүлсэн 
хууль, 
тогтоолын 
төслийн 
тоо 

Хууль 
тогтоомжи
йн төсөлд 
хүргүүлсэн 
хянасан 
саналын 
тоо 
Боловсруу
лж 
хүргүүлсэн 
хууль, 
тогтоолын 
төслийн 
тоо  

Эрх бүхий 
байгуулла

гын 
шийдвэрэ

эр 
ажилласа
н 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, 

тогтоомжий
н төсөлд 

хүргүүлэхээ
р 

боловсруул
сан саналыг 

тухай бүр 
хянаж 

холбогдох 
байгууллага

, албан 
тушаалтанд 
хугацаанд 

нь 
хүргүүлсэн 

байна. 

Зөрчлийн 
тухай, Зөрчил 

шалган 
шийдвэрлэх 

тухай 
хуулиудад 

нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулах 3 
хуулийн 
төслийн 
саналыг 

нэгтгэн МХЕГ-
т 

хүргүүлсэн.Ху
улид нэмэлт 

өөрчлөлт 
оруулах 

талаар фокус 
бүлгийн 

уулзалтыг 5 
удаа, сургалт 
3 удаа зохион 
байгуулсан. 

- Төрийн 
хяналт 

шалгалтын 
тухай хуулийн 
шинэчилсэн 
найруулгын 
төсөлд өгөх 
213 саналыг 

нэгтгэн МХЕГ-
т хүргүүлсэн. 

Холбогдох 
хууль,тогтоомж

ийн төсөлд 
хүргүүлэхээр 

боловсруулсан 
саналыг тухай 

бүр 
хянажхолбогдо
х байгууллага, 

албан 
тушаалтанд 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн 

байна. 

Нийт 3 хуулийн 
төсөл, 5 дүрэм 
журамд өгсөн 

саналыг нэгтгэн 
боловсруулж 

албан бичгээр 
МХЕГ, НЗДТГ 

болон 
холбогдох 

бусад 
газруудад 
хүргүүлж 

ажилласан. 

3 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.3 

Шинээр 
болон 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулсан 
дүрэм, 
журмын тоо 

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. 

3 журамд 
нэмэлт 

өөрчлөлт 
оруулж, 2 

журам 
шинээр 

батлуулсан 

Тухай бүр 
холбогдох 

хууль 
тогтоомжтой 
нийцүүлэн 

дүрэм журамд 
өөрчлөлт 
оруулж, 

шинэчилсэн 
байна. 

4 журамд 
нэмэлт 

өөрчлөлт 
оруулж, 1 

журам шинээр 
батлуулсан. 

4 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.4 

Сургалтад 
хамрагдаж 
хууль, эрх 
зүйн 
туслалцаа 
үзүүлсэн 
аж ахуйн 
нэгж 
байгууллаг
а, албан 

Сургалтад 
хамрагдаж 

хууль 
эрхзүйн 

туслалцаа 
үзүүлсэн 
аж ахуйн 

нэгж 
байгуулла
га, албан 
хаагчдын 

тоо 

2019 онд 
давхардсан 

тоогоор нийт 50 
орчим 

байгууллагын 
420 орчим 

ажилтан, албан 
хаагчдад 

Төрийн хяналт 
шалгалтын 

тухай, 
Захиргааны 

ерөнхий хууль, 

Сургалтын 
төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрий

н дагуу 
бүрэн 

агуулгаар 
заасан 
байна. 

42 удаагийн 
сургалт 
зохион 

байгуулж 487 
албан 

хаагчдад 
хамрагдсан.3
20 эрх бүхий 

албан 
тушаалтанд 

зөвөлгөө 
мэдээлэл 

өгсөн. 

Сургалтын 
төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрийн 
дагуу бүрэн 
агуулгаар 

заасан байна. 

50 удаагийн 
сургалт зохион 
байгуулж 1045 
/давхардсан 

тоогоор/ албан 
хаагч 

хамрагдсан.410 
эрх бүхий 

албан 
тушаалтанд 

зөвөлгөө 
мэдээлэл 

өгсөн. 
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хаагчдын 
тоо 

Зөрчлийн 
тухай, Зөрчил 

шалган 
шийдвэрлэх 
тухай болон 

бусад 
холбогдох 

хууль 
тогтоомжоор 

сургалт зохион  
байгуулсан. 

5 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.5 

Хууль, эрх 
зүйн 
үндэслэлий
г хянасан 
тушаал, 
албан 
бичиг, 
удирдамж, 
гэрээний 
тоо 

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, 
байгууллага

ас 
боловсруул
агдан гарч 

байгаа 
албан 

бичгүүдийн 
эрх зүйн 
үндэслэл 
зөв хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн, 

зөрчилгүй 
байна. 

Байгууллагын 
үйл 

ажиллагаа 
хуулийн 
хүрээнд 
явагдсан 

Тушаал 
шийдвэр, гэрээ, 
байгууллагаас 
боловсруулагд
ан гарч байгаа 

албан 
бичгүүдийн эрх 
зүйн үндэслэл 

зөв хууль 
тогтоомжид 

нийцсэн, 
зөрчилгүй 

байна 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 

хяналтын 
газрын даргын 

нийт 598 
тушаал, гадагш 
явсан нийт 317 
албан бичиг, 

бусад үйл 
ажиллагаатай 

холбоотой нийт 
29 гэрээний 

хууль, эрх зүйн 
үндэслэлийг 

хянасан 

6 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.6 

Байгууллаг
ад ирсэн 
зөрчлийн 
талаарх 
гомдол, 
мэдээллий
н нэгдсэн 
бүртгэл 
алдаагүй, 
бүрэн 
хөтлөгдсөн 
байна. 

Нийслэли
йн 

Мэргэжли
йн 

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  
газартирсэн 

зөрчлийн 
талаарх 
гомдол, 

мэдээллийн 
нэгдсэн 

бүртгэлийг 
холбогдох 

хууль, 
журмын 

дагуу хийж, 
судалгааг 

прокурорын 
байгууллага
д хугацаанд 

нь 
хүргүүлсэн 

байна.   

Зөрчлийн 
талаарх 759 

гомдол, 
мэдээллийг 

бүртгэн, 
хялбаршуулс
ан журмаар 

шийдвэрлэсэ
н 614 зөрчилд 
дугаар олгож, 
мэдээг тухай 

бүр НПГ-т 
хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 

хяналтын  
газартирсэн 

зөрчлийн 
талаарх 
гомдол, 

мэдээллийн 
нэгдсэн 

бүртгэлийг 
холбогдох 

хууль, журмын 
дагуу хийж, 
судалгааг 

прокурорын 
байгууллагад 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн 

байна.   

Зөрчлийн 
талаарх 1556 

гомдол, 
мэдээллийг 

бүртгэн, 
хялбаршуулсан 

журмаар 
шийдвэрлэсэн 
1234 зөрчилд 
дугаар олгож, 
мэдээг тухай 

бүр НПГ-т 
хүргүүлсэн. 

7 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.7 

Хуулийн 
байгууллаг
ад гаргасан 
хууль зүйн 
үндэслэл 
бүхий 
тайлбар, 
гомдлын 
тоо 

Хуулийн 
байгуулла
гад 
гаргасан 
хууль зүйн 
үндэслэл 
бүхий 
тайлбар, 
гомдлын 
тоо 

Хууль, 
шүүхийн 

2019 онд 
Захиргааны 

болон Иргэний 
хэргийн шүүхэд 
байгууллагыг 

төлөөлж 9, 
улсын 

байцаагчийг 
төлөөлж 3 

хэрэг, маргаанд 
оролцсон. 

Хуулийн 
байгууллага
д хууль зүйн 

үндэслэл 
бүхий 

тайлбар, 
гомдлыг 
гарган 

хүргүүлж, 
шүүх хуралд 
байгууллага

, улсын 

25 шүүх 
хуралд 

оролцож 
шүүхийн 
шийдвэр 

нэхэмжлэгчий
н шаардлагыг 
хэрэгсэхгүй 
болгосон. 

Хуулийн 
байгууллагад 

хууль зүйн 
үндэслэл бүхий 

тайлбар, 
гомдлыг гарган 
хүргүүлж, шүүх 

хуралд 
байгууллага, 

улсын 
байцаагчийг 

төлөөлж  

Давхардсан 
тоогоор 30 

шүүх хуралд 
оролцож 
шүүхийн 
шийдвэр 

нэхэмжлэгчийн 
шаардлагыг 
хэрэгсэхгүй 
болгосон. 
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Хууль, 
шүүхийн 
байгууллаг
ад 
байгууллаг
а, улсын 
байцаагчий
г төлөөлж  
итгэмжлэлэ
эр 
оролцсон 
тоо 

байгуулла
гад 

байгуулла
га, улсын 
байцаагчи

йг 
төлөөлж  

итгэмжлэл
ээр 

оролцсон 
тоо 

байцаагчийг 
төлөөлж  

итгэмжлэлэ
эр оролцож, 
төлөөллийг 

хуулийн 
дагуу бүрэн 
хэрэгжүүлэс

эн байна. 

итгэмжлэлээр 
оролцож, 

төлөөллийг 
хуулийн дагуу 

бүрэн 
хэрэгжүүлэсэн 

байна. 

8 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.8 

Төлөвлөгөө
ний 
биелэлтийг 
нэгтгэн 
удирдлагуу
дад 
танилцуула
н эрх бүхий 
байгууллаг
ад 
хугацаанд 
тайлагнах 

Төлөвлөгө
өнд 

тусгагдсан 
арга 

хэмжээ 

2019 оны 
төлөвлөгөөнд 

нийт 3ажил 
тусгагдаж, 

бүрэн 
хэрэгжсэн 

Төлөвлөгөө
ний 

биелэлтийг 
хугацаанд 

тайлагнасан 
байна. 

Иргэд, ААН 
байгууллагын 

хууль эрх 
зүйн 

мэдлэгийн 
түвшин 

сайжирч, 
эрсдлийн 
түвшин 
буурна. 

 

 

 

Төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 
хугацаанд 

тайлагнасан 
байна. 

2020 оны 
төлөвлөгөөнд 
нийт 3 ажил 
тусгагдаж, 

бүрэн 
хэрэгжсэн 

9 

 
 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт№ 
4.2.6.9 

Төрийн 
болон 
албаны 
нууцын 
тухай хууль 
тогтоомжий
н 
хэрэгжилти
йг 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 

зэрэглэлтэй 
ирсэн 1 албан 

бичгийг 
бүртгэн, 

холбогдох 
албан 

тушаалтнууда
д 

танилцуулж, 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавин 
ажилласан. 

Төрийн болон 
албаны нууцын 

тухай хууль, 
тогтоомж, 
журмын 

хэрэгжилт 
хангагдсан 

байна. 

Төрийн болон 
албаны нууцын 

зэрэглэлтэй 
ирсэн 5 албан 

бичгийг 
бүртгэн, 

холбогдох 
албан 

тушаалтнуудад 
танилцуулж, 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавин 
ажилласан. 

 
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  

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№4.2.7.1 

Бодлогын 
баримт бичиг,  
хууль 
тогтоомж, 
тогтоол 
шийдвэрт 
тусгагдсан 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
байгууллагын 
эрхлэх 

Бодлогын 
баримт 
бичиг,  
хууль 

тогтоомж, 
тогтоол 

шийдвэр, 
тэдгээрт 

тусгагдсан 
арга 

хэмжээний 
тоо, 

биелэлтий

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 

Засгийн 
газарт 
болон 
Нийслэли
йн Засаг 
даргын 
тамгын 
газрын 
Хяналт 
шинжилгэ
э-
үнэлгээни
й хэлтэст 
хугацаанд 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрөөс 
Нийслэлийн 
мэргэжлийн 
хяналтын газрын 
эрхлэх асуудлын 
хүрээнд 
хамаарах 14 
зорилт, арга 
хэмжээнээс 12 нь 
хамааралтай, 2 

МХЕГ 
болон 
Нийслэли
йн Засаг 
даргын 
тамгын 
газрын 
Хяналт 
шинжилгэ
э-
үнэлгээни
й хэлтэст 
хугацаанд 
нь 

Бодлогы
н баримт 
бичиг, 
хууль 
тогтоомж
, тогтоол 
шийдвэр
т 
тусгагдс
ан 
Нийслэл
ийн 
Мэргэжл
ийн 
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асуудлын 
хүрээнд 
хамаарах 
зорилт, арга 
хэмжээний 
хэрэгжилтийн 
үр дүнд хяналт 
шинжилгээ 
үнэлгээ хийх  

н хувь 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 
хэрэгжилтийг 75%-
тай тус тус  
үнэлэгдсэн. 

нь 
тайлагнас
ан байна. 

нь чиг үүрэгт 
хамааралгүй 
асуудал байсан 
бөгөөд хэрэгжилт 
100 хувь, 
Нийслэлийн 
Засаг даргын 
2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрөөс 
Нийслэлийн 
мэргэжлийн 
хяналтын газрын 
эрхлэх асуудлын 
хүрээнд 
хамаарах 9 арга 
хэмжээний 
хэрэгжилтэд 83 
хувь, 
Нийслэлийн 
эдийн засаг 
нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлээс 
Нийслэлийн 
мэргэжлийн 
хяналтын газрын 
эрхлэх асуудлын 
хүрээнд 
хамаарах 9 арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 81 
хувь, 
Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Засгийн 
газрын тогтоол 
нийт 18 заалтын 
хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ 
хийхэд бүрэн 
хэрэгжсэн 8, 
хэрэгжих 
шатандаа 8, 
хэрэгжилт 
хангалтгүй 1, 
гүйцэтгэл 81.1 
хувьтай, 
Нийслэлийн 
мэргэжлийн 
хяналтын газрын 
эрхлэх асуудлын 
хүрээнд 
хамаарах НИХТ 
болон 
Тэргүүлэгчдийн 
тогтоолын 3 
хэрэгжилт 
90хувь, 
тэмдэглэлээр 
өгсөн үүргийн 
хэрэгжилт 85 
хувь, 
Нийслэлийн 
Засаг даргын 13 
захирамжийн 24 
заалтын үр дүнг 
тооцон хяналт 
шинжилгээ 
хийхэд 22 заалт 
100 хувь, 2 заалт 

тайлагнас
ан байна. 

хяналты
н  газрын 
эрхлэх 
асуудлы
н 
хүрээнд 
хамаара
х зорилт, 
арга 
хэмжээн
ий 
хэрэгжил
тийг 
гарган, 
тайлагна
ж 
ажиллас
ан. 
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30 хувь буюу 
гүйцэтгэл 94 
хувь, 
байгууллагын ил 
тод байдлыг 
ханган ажиллах 
үйл ажиллгааны 
төлөвлөгөөний 
14 шалгуур 
үзүүлэлтийн 
биелэлт 100 хувь 
биелэлттэй 11,  
70 хувь 
биелэлттэй  2,  
үнэлэх 
боломжгүй буюу 
байгууллагын чиг 
үүрэгт 
хамааралгүй 1 
арга хэмжээ 
байна 
гүйцэтгэлийн 
хувь 95,3 хувьтай 
тус тус ХШҮ 
хийгдэж НЗДТГ, 
МХЕГ-т 
хүргүүлсэн. 

2 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.2.7.2 

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газрын  2020 
оны үйл 
ажиллагаа, 
байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд, 
хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх. 

Хяналт 
шинжилгэ
э хийсэн 
баримт 
бичгийн 

тоо,  

гарсан 
шийдвэр, 
зөвлөмж 

 

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

Нийслэли
йн 
Мэргэжли
йн 
хяналтын 
газрын  
үйл 
ажиллагаа
, 
байгуулла
гын 
гүйцэтгэли
йн 
төлөвлөгө
ө тайлан, 
хяналт-
шинжилгэ
э, үнэлгээ 
хийж 
хугацаанд 
нь 
тайлагнас
ан байна. 

Тайлан, мэдээг 
тухай бүр нэгтгэн 
боловсруулж, 
холбогдох газарт 
хүргүүлж 
ажилласан. 

Нийслэли
йн 
Мэргэжли
йн 
хяналтын  
газрын 
үйл 
ажиллагаа
, 
байгуулла
гын 
гүйцэтгэли
йн 
төлөвлөгө
ө, тайланг 
нэгтгэж,  
хяналт-
шинжилгэ
э, үнэлгээ 
хийж 
хугацаанд 
нь 
тайлагнас
ан байна. 

Тайлан, 
мэдээг 
тухай 
бүр 
нэгтгэн 
боловср
уулж, 
холбогдо
х газарт 
хүргүүлж 
ажиллас
ан. 

 

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

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст жилийн эцэст 

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. 

1 

Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.2.8.1 
Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газрын  үйл 
ажиллагаа 
болон улсын 
байцаагчдын 
хяналт 
шалгалтын 

Хамрагдах 
нэгжийн 
тоо  

2019 онд 2 
чиглэлийн 
хэлтэс, 2 
дүүрэг дэх, 
МХХ-ын үйл 
ажиллагаанд 
болон улсын 
байцаагчдын 
хяналт 
шалгалтын 
баримт бичгийн 

Сүхбаатар 
дүүрэг дэх 
мэргэжлийн 
хяналтын 
хэлтэс, 
Хүнсний 
аюулгүй 
байдал, 
хөдөө аж 
ахуйн 
хяналтын 

Сүхбаатар 
дүүрэг дэх 
мэргэжлийн 
хяналтын 
хэлтсийн үйл 
ажиллагаа болон 
улсын 
байцаагчдын 
хяналт 
шалгалтын 
баримт бичгийн 

Дотоод 
хяналт 
шалгалт 
хийгдсэн 
Чиглэл, 
Дүүрэг дэх 
мэргэжлий
н 
хяналтын 
хэлтэс 
дотоод 

2 хэлтэст 
гүйцэтгэли
йн 
шалтгалт, 
2 хэлтсийн 
үйл 
ажиллагаа
нд дотоод 
хяналт 
шалгалт 
хийж,  
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баримт бичгийн 
стандартын 
хэрэгжилтийн 
байдалд 
дотоод хяналт 
шалгалт хийх 

стандартын 
хэрэгжилтийн 
байдалд 
дотоод хяналт 
шалгалт 
хийсэн. 

хэлтсийн үйл 
ажиллагаа 
болон улсын 
байцаагчдын 
хяналт 
шалгалтын 
баримт 
бичгийн 
стандартын 
хэрэгжилтийн 
байдалд 
дотоод 
хяналт 
шалгалт 
хийж, 2019 
онд хийгдсэн 
хяналт 
шалгалтын 
зөвлөмжийг 
бүрэн 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

стандартын 
хэрэгжилтийн 
байдалд 
гүйцэтгэлийн 
шалгалт хийхэд 
өмнөх 
шалгалтаар 
илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулахаар 
өгсөн 
зөвлөмжийн 25 
үүрэгдаалгаврын
хэрэгжилт 70% 
“Хэрэгжих 
шатанд” 
гэсэнүнэлгээтэйб
уюу зорилтдоо 
бүрэн  хүрээгүй 
боловч зохион 
байгуулалтын 
арга хэмжээ 
авсан байна.  
Үүнд:“Бүрэн 
хэрэгжсэн” 100 
хувь 
хэрэгжилттэй 8 
арга хэмжээ, 
“Хэрэгжих 
шатанд”  70 хувь 
хэрэгжилттэй 13 
арга хэмжээ, 
“Хэрэгжилт 
хангалтгүй” 30 
хувь 
хэрэгжилттэй 2 
арга хэмжээ, 
“Хэрэгжээгүй” 0 
хувьтай 2 арга 
хэмжээ байна. 
Шалгалтын дүнг 
хариуцсан дэд 
даргыг 
байлцуулан тус 
хэлтсийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлж 
зөрчил давтан 
гаргасан 9 албан 
хаагчдад 
байгууллагын 
дотоод журмын 
заалтаар 
“Анхааруулга” 
өгч ажиллав. 

хяналт 
шалгалт 
хийсэн 
ажлын 
тайланд 
дүн 
шинжилгэ
э хийсэн 
байна. 
Сонгиноха
йрхан 
дүүрэг дэх 
Мэргэжли
йн 
хяналтын 
хэлтэс, 
Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгаалл
ын 
хяналтын 
хэлтсийн 
үйл 
ажиллагаа 
болон 
улсын 
байцаагчд
ын хяналт 
шалгалты
н баримт 
бичиг 
стандарты
н 
шаардлаг
а 
хангасан, 
зөрчилгүй 
болсон 
байна. 

хяналт 
шалгалты
н баримт 
бичиг 
стандарты
н 
шаардлаг
а 
хангасан, 
зөрчилгүй 
болсон. 

2 

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 

Өргөдөл, 
гомдол, 
хүсэлтийн 
тоо 
 

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 

Удирдах дээд 
байгууллага, 
албан 
тушаалтнаас 
өгсөн үүрэг 
даалгавар 
болон иргэд, 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагаа
с ирүүлсэн 
өргөдөл 
гомдол, 
хүсэлтийг 
хуулийн 
хүрээнд 

-Удирдах албан 
тушаалтнаас 
өгсөн 20 
удаагийн үүрэг 
даалгавраар 
давхардсан 
тоогоор 587 
албан хаагчын 
үйл ажиллагаанд 
шалгалт хийж  

2020 оны 2 
дугаар улирлын 
байдлаар  албан 
бичиг 42, 
өргөдөл гомдол 
44 нийт 86 албан 

Удирдах 
дээд 
байгуулла
га, албан 
тушаалтна
ас өгсөн 
үүрэг 
даалгавар 
болон 
иргэд, аж 
ахуйн 
нэгж, 
байгуулла
гаас 
ирүүлсэн 
өргөдөл 

Удирдах 
албан 
тушаалтна
ас өгсөн 
28 
удаагийн 
үүрэг 
даалгавра
ар 
давхардса
н тоогоор 
593 албан 
хаагчын 
үйл 
ажиллагаа
нд 
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холбоотой 
болон ѐс зүйн 
асуудлаар 
ирүүлсэн 
өргөдөл 
гомдол, 
хүсэлтийг 
хуулийн 
хүрээнд 
хугацаанд нь 
бүрэн 
шийдвэрлэх 

шийдвэрлэж, 
байгууллагын 
өс зүйн 
зөвлөлд 22 
байцаагчийг 
шилжүүлэв.Уди
рдах дээд 
байгууллага, 
албан 
тушаалтны 
шийдвэрээр 22 
байцаагчийн 
үйл 
ажиллагаанд 
шалгалт 
хийсэн. 

тогтоосон 
хугацаанд 
хүндрэл 
чирэгдэлгүй 
бүрэн 
шийдвэрлэсэ
н байна. 

бичиг, өргөдөл 
гомдол ирсний 
77 хариутай, 9 
хариугүй бичиг 
байсан. 

-Албан хаагчдын 
үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой 71 
өргөдөл гомдлыг 
хуулийн 
хугацаанд хянаж, 
шийдвэрлэсэн. 

гомдол, 
хүсэлтийг 
хуулийн 
хүрээнд 
тогтоосон 
хугацаанд 
хүндрэл 
чирэгдэлгү
й бүрэн 
шийдвэрл
эсэн 
байна. 

шалгалт 
хийсэн. 
Иргэн, аж 
ахуйн 
нэгж, 
байгуулла
гаас албан 
бичиг 83, 
өргөдөл 
гомдол 72, 
нийт 155 
албан 
бичиг, 
өргөдөл 
гомдол 
ирсний 
140 
хариутай, 
15 
хариугүй 
бичиг 
байсан. 
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