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НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ  

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

№ Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон 

үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, хууль 

тогтоомж 

 

Төсөв 

 

Шалгуур үзүүлэлт 

 
Суурь түвшин 

 
Зорилтот түвшин 

 

 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/  

 
Хариуцах 

нэгж 

Нэг.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.1. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг дээшлүүлэх. 

1 1.1.1 Эрсдэлд суурилсан хяналт 

шалгалтыг хэрэгжүүлэх, 

төлөвлөх,  ажлыг нэгдсэн 

бодлого, арга зүй, зохион 

байгуулалтаар хангаж, 

гүйцэтгэл үр дүнг тооцож 

ажиллах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

- Эрсдэлийн үнэлгээний 
мэдээллийн сан,  
- Цахим системийн 
бүртгэл мэдээлэл, 
гүйцэтгэл, тайлан 
- 2021 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, хяналт 
шалгалтын төлөвлөгөө 

-Хяналт шалгалтын объектын 
эрсдэлийн ангилалд 
хамааруулах 46 шалгуур 
үзүүлэлтээр  давхардсан 
тоогоор 41299 объектод 
эрсдэлийн үнэлгээг хийж, 
эрсдэлийн үнэлгээний 
мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.   
Үүнээс их эрсдэлтэй 6658 
(16.1%) , дунд эрсдэлтэй 
28710 (69.5%), бага эрсдэлтэй 
5931 (14.4%) үнэлэгдсэн. 
-2020.12.09-ний өдрийн 
байдлаар 2020 оны хяналт 
шалгалтын гүйцэтгэл үр дүнг 
тооцож дүн шинжилгээ хийсэн. 
Төлөвлөсөн хяналт шалгалтын 
98.2%, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний 98.4%-ийг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

- “Шилэн хяналтын цахим 
систем”-д 2021 оны 
эрсдэлийн үнэлгээг бүртгэж, 
эрсдэлийн ангилалд 
хамаарах объектын 
жагсаалтаар нэгдсэн цахим 
сан бүрдүүлсэн байна. 
- Хяналт шалгалтын 
гүйцэтгэл, үр дүнг тооцсон 
байна. 
- НМХГ-ын 2021 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө,  
хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулсан 
байна.  

2021 

онд, 

жилдээ 

Тамгын 

газар 

/ЭУТХ/, 

Чиглэл 

болон 

дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

2 1.1.2 Хяналт шалгалтыг оновчтой, 
үр дүнтэй гүйцэтгэх баримт 
бичгүүдийг боловсронгуй 
болгох 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

- Хяналтын хуудсыг 
шинээр болон шинэчлэн 
боловсруулахад өгсөн 
саналын тоо  

- Объектын эрсдэлийн 
ангилалд хамааруулах 
шалгуур, үзүүлэлтэд 
өгсөн саналын тоо 
 

         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 тоот тушаалаар 
батлагдсан хяналтын хуудас, 

Хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлэх баримт бичгийг 
боловсронгуй болгосноор 
хяналт шалгалтыг илүү 
оновчтой, үр дүнтэй хийх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
байна.  
 

2021 

онд, 

жилдээ 

Тамгын 

газар 

/ЭУТХ/, 

Чиглэл 

болон 

дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 



 

  

тушаалыг олон нийтэд 
 http://ub.inspection.gov.mn/ вэб 
сайтын Хяналт 
шалгалт/Хяналтын хуудас 
цэсэнд байршуулсан.  

3 1.1.3 Объектын эрсдэлийн 

ангиллыг үндэслэн их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

4028 объектод 26 хяналтын 

чиглэлээр 5533 шалгалт хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Шалгалт хийсэн 

объектын тоо, илрүүлсэн 

зөрчил, арилгуулалтын 

хувь, улсын байцаагчийн 

гаргасан шийдвэрийн 

биелэлт, эрсдэлийн 

түвшин буурсан 

объектын тоо 

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын хэмжээнд 
2020 онд  төлөвлөсөн 
объектуудын 98.2%-ыг 
хамруулсан байна.Хяналт 
шалгалтын хүрээнд хууль 
тогтоомж, дүрэм журам, 
стандартыг хангуулж 
ажиллаагүй 1290 объектод 
/давхардсан тоогоор/ арга 
хэмжээ авч ажилласан бөгөөд 
төрлөөр нь харуулбал: 
- Нөхөн төлбөр 9 объектод 
27.14 сая төгрөг ногдуулж 99% 
барагдуулсан, 
- Торгох шийтгэл 449 объектод 
426.7 сая төгрөг ногдуулж 
86.7%-ийн барагдуулсан. 
- Албан шаардлага 685 
объектод нийт 4506 заалттай 
хүргүүлж, 44.0%-ийн 
биелэлттэй, 
- Дүгнэлт 138 объектод, 
- Үйл ажиллагаа бүр зогсоосон 
0, түр зогсоосон 9 объект; 
- Гүйцэтгэлийн шалгалт 28.9%;  
Хяналт шалгалтад хамрагдсан 
объектуудад хийсэн хяналтын 
хуудасны үнэлгээ:  
- Хууль сахин мөрдөлтийн 
түвшин 62.01%  
- Эрсдэл үүсэх магадлал 
27.27%  
- их эрсдэлтэй объект 5.4%  
- дунд эрсдэлтэй объект 42.9%  
- бага эрсдэлтэй объект 51.6%  
- зөрчлийн тоо 56.579 
/Эх сурвалж: ШХЦС-ийн 4.25, 
4.26, 5.50, 5.54, 6.75 модуль/ 

Шалгалтаар их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна.                             

Хяналтын хуудсаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулсан 

байна.                                           

Торгууль, нөхөн төлбөрийг 

бүрэн барагдуулсан байна. 

1-11 

дүгээр 

сард  

Чиглэл 

болон 

дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

4 1.1.4 Эрсдэлээс урьдчилан Батлагдсан Зөвлөн туслах үйлчилгээ Нийслэлийн Мэргэжлийн Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 1-11 Чиглэл 

http://ub.inspection.gov.mn/


сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх 

зорилгоор нийт 2584 объектод 

24 хяналтын чиглэлээр 3206  

зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэх   

төсвийн 

хүрээнд 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин 

буурсан объектын тоо 

хяналтын газрын хэмжээнд 

зөвлөн туслах үйлчилгээнд 

хамруулахаар төлөвлөсөн 

нийт объектын 98.4%-ийг 

хамруулсан. 253 объектод 

нийт 3179 заалттай  зөвлөмж 

хүргүүлсэн байна.  

/Эх сурвалж: ШХЦС-ийн 5.54, 

6.75 модуль/ 

хангуулж, их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

дүгээр 

сард 

болон 

дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

5 1.1.5 Болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, зөрчил, 
дутагдал, хууль бус үйл 
ажиллагааг таслан зогсоох 
зорилгоор 32 асуудлаар 
урьдчилан сэргийлэх 
шалгалтыг хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Илрүүлсэн зөрчил, 
арилгалтын хувь  
 

Урьдчилан сэргийлэх 
шалгалтыг 36 сэдвээр 
төлөвлөснөөс 36 сэдвээр нийт 
9052 объектод гүйцэтгэсэн 
байна. 

Шалгалтаар илрүүлсэн 
зөрчлийг 100 хувь 
арилгуулсан байна.   

1-11 

дүгээр 

сард 

Чиглэл 

болон 

дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

6 1.1.6 Хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
хүрээлэн буй орчинд хор, 
хөнөөл учруулж болзошгүй 
хүчин зүйлс байгаа эсэх, 
түүний шалтгааныг судлан 
тодорхойлох зорилгоор 12 
асуудлаар тандалт судалгаа 
хийх   

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

-Тухайн асуудлаар аюул 
эрсдэл байгаа эсэхийг 
тодорхойлох.  
-Суурь үзүүлэлт, 
судалгаа, мэдээллийн 
сан үүсгэх.  
-Тандалт судалгааний 
дүнг дэд даргын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, хурлын 
шийдвэрийг МХЕГ-т 
хүргүүлсэн байх. 

Тандалт судалгааг 21 сэдвээр 
хийхээр төлөвлөснөөс 19 
сэдвээр нийт 747 объектод 
хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Тандалт судалгааг 
нийслэлийн хэмжээнд 
зохион байгуулж, дүнг дэд 
даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, хурлын 
шийдвэрийг МХЕГ-
тхүргүүлсэн байна. 
Тухайн асуудлаар аюул 
эрсдэл байгаа эсэхийг 
тодорхойлж, суурь үзүүлэлт, 
судалгаа, мэдээллийн 
сантай болсон байна.  

1-11 

дүгээр 

сард 

Чиглэл 

болон 

дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

7 1.1.7 Хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
хүрээлэн буй орчинд учруулж 
буй хор, хөнөөлийг  хянах, 
бууруулах зорилгоор 18 
асуудлаар хяналт шинжилгээ 
хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Тухайн асуудлын чанар, 
аюулгүй байдалд 
үнэлэлт дүгнэлт гаргаж 
холбогдох арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх.  
- Суурь үзүүлэлт, 
судалгаа, мэдээллийн 
сан үүсгэх.  
-Хяналт шинжилгээнд 
хамрагдсан 
бүтээгдэхүүн, 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний  тоо 

Хяналт шинжилгээг 12 сэдвээр 
төлөвлөснөөс 12 сэдвээр нийт 
687 объектод гүйцэтгэсэн 
байна. 

Үр дүнг дэд даргын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, хурлын 
шийдвэр гаргуулсан байна. 
Суурь үзүүлэлт, судалгаа, 
мэдээллийн сантай болсон 
байна.  
 

1-11 

дүгээр 

сард 

Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

8 1.1.8 Үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ 
эхлэхээс өмнө аюул, 
эрсдэлийг хянах зорилгоор 
хянан баталгаажуулах үйл 
ажиллагааг 20 чиглэлээр 
явуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

- Хянан баталгаажуулж 
олгосон зөвшөөрөл, 
дүгнэлт, гэрчилгээний 
тоо 
-стандартын шаардлагад 
нийцсэн бүтээгдэхүүн, 

Хянан баталгаажуулах үйл 
ажиллагааг 
16сэдвээртөлөвлөснөөс 16 
сэдвээр нийт 681 объектод 
гүйцэтгэсэн байна. 

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

1-11 

дүгээр 

сард 

Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 



 

  

үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.1. Байгалийн нөөц баялагийг нөхөн сэргээх, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулах замаар хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, ашиглалтын нөөцийг бий болгоно. 

9 2.1.1 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.1.1, хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

1.1 – 1.9  

Шаардлага хангасан үнс 

баригчтай усан болон уурын 

халаалтын зуухны тоог 

нэмэгдүүлж агаарт хаягдах 

тоосонцорын хэмжээг 

нийслэлд 20 хувь бууруулах 

зорилтын хүрээнд 7 арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Бүрэн ажиллагаатай үнс 

баригчтай халаалтын 

зуух,  агаарт хаягдах 

тоосонцорын хэмжээ 

нийслэлд РМ10 156 мкг/м3 Нийслэлд 20%,                                    

РМ10-ийг  бууруулж,  148 

мкг/м3-д хүргэнэ. 

I-IV 

улиралд 

БОГУУХХ, 

АЧХХ,  

Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

10 2.1.2 ЗГҮАХХАХТ-ний 5.1.4.2 
/МХЕГ, НЗДТГ-т хамаарах/ 
Аялал жуулчлалын бааз 
болон  худалдаа, 
үйлчилгээний 
байгууллагуудын ариун 
цэврийн байгууламжийг 
стандартын шаардлага 
хангуулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Стандартын шаардлага 
хангасан ариун цэврийн 

байгууламжийн тоо 

Улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутагт стандартын 
шаардлага хангаагүй ариун 
цэврийн байгууламжийг 2018 
онд хориглосон. 

Аялал жуулчлалын бааз болон 
худалдаа, үйлчилгээний бусад 
байгууллагуудын жорлонг үе 
шаттайгаар стандартын 
шаардлагад нийцүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

БОГУУХХ,  
ЭМХХ, 

Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

11 2.1.3 ЗГҮАХХАХТ-ний 5.1.9.2 
Химийн хорт болон аюултай 
бодисын цахим бүртгэл, 
мэдээллийн системийг бий 
болгоход хамтран ажиллах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Химийн бодисын  
бүртгэл, мэдээллийн 

нэгдсэн систем 

Химийн бодисын  бүртгэл, 
мэдээллийн нэгдсэн систем 
бий болгох төслийг 
эхлүүлсэн. /2020 он/ 

Химийн бодисын мэдээллийн 
цахим системийн хөгжүүлэлт 
хийгдэж эхэлсэн байна. 

I-IV 
улирал 

БОГУУХХ 

12 2.1.4 ЗГҮАХХАХТ-ний 5.1.8.1 

/МХЕГ, НЗДТГ-т хамаарах/,  

Байгууллагын  стратеги 

төлөвлөгөөний 2.1.8, хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

2.1 – 2.9  

Уул уурхайн үйл ажиллагааны 

улмаас эвдэрч, олон жил 

орхигдсон 2 мянган га 

талбайд нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх 

зорилтын хүрээнд 4 арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Нөхөн сэргээлт  хийсэн 

талбайн хэмжээ 

Техникийн нөхөн сэргээлт 

162.39 га талбай, биологийн 

нөхөн сэргээлт 72.28 га 

талбайд хийгдсэн.    

Уул уурхайн үйл ажиллагааны 

улмаас эвдэрсэн 100 га 

талбайд нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг хийж гүйцэтгүүлнэ. 

I-IV 

улиралд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд  



13 2.1.5 ЗГҮАХХАХТ-ний 5.1.10.1 
/МХЕГ, НЗДТГ-т хамаарах/ 
Туул голын хамгаалалтын 
бүсэд хяналт тавьж, түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал 
олборлох үйл ажиллагааг 
таслан зогсоож, аж ахуйн 
нэгжээр нөхөн сэргээлт 
хийлгэх  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Зөрчил арилгуулалт, 
нөхөн сэргээлт хийсэн 

талбайн хэмжээ 

ХУД-ийн хэмжээнд голын 
хайрга, элсний ордын үйл 
ажиллагаанаас эвдэрсэн 320 
га талбай байна.  
/2020 оны 9 сарын байдлаар/ 
 

Туул голын хамгаалалтын 
бүсэд түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал олборлох үйл 
ажиллагааг таслан зогсоож, 
нөхөн сэргээлтийг 20-с 
доошгүй хувиар хийлгэсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

БОГУУХХ,  
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

14 2.1.6 Байгууллагын  стратеги 

төлөвлөгөөний 2.1.5, хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

3.1 – 3.3 

Газар эзэмшигч, ашиглагчийн 

эрхийн гэрчилгээг улсын 

бүртгэлд бүртгүүлэх, газрын 

талбайн хэмжээ, байрлалд 

гарч байгаа зөрчлийг 10%-ийг 

бууруулах зорилтын хүрээнд 

3 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Газар эзэмшигч, 

ашиглагчийн  эрхийн 

гэрчилгээ,  

газрын талбайн хэмжээ,  

байрлалд гарч байгаа 

зөрчил арилгалт   

Хяналт шалгалтаар 293 

объектыг хамруулж, 230  

объектод753 зөрчил 

илрүүлснээс  20%-ийг 

арилгуулсан. 

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектуудын 

илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгана.  

I-IV 

улиралд 

БОГУУХХ 

15 2.1.7 НХТЖҮЧ-ийн 6.3.1-2, 
НЗДҮАХХАХТ- 5.3.5.1. 
Ундны усны хамгаалалтын 
бүсийн газар ашиглалтын 
байдалд хяналт тавих 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Ундны усны эх 
үүсвэрийн хамгаалалтын 
бүсэд чөлөөлсөн газар 

Ундны усны эх үүсвэрийн 
хамгаалалтын бүсээс 3,698 
иргэн, аж ахуйн нэгжийг 
нүүлгэн шилжүүлэх 
шаардлагатай байна. 

Ундны усны эх үүсвэрийн 
хамгаалалтын бүсийн газар 
ашиглалтын байдалд хяналт 
тавьж, холбогдох газарт санал 
хүргүүлсэн байна. 

II-IV  
улиралд 

БОГУУХХ, 
ЭМХХ,  

Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

16 2.1.8 НЗДҮАХХАХТ-1.1.1.1. 
Авто тээврийн шалган 
нэвтрүүлэх товчоодоор 
нэвтэрч байгаа тээврийн 
хэрэгсэлд хяналт шалгалтын 
ажлыг зохион байгуулж, 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, 
хяналт шалгалтын нэгдсэн 
цэгийг Эмээлт, Ар гүнт, Таван 
толгой, Багахангай дүүрэгт 
шинээр байгуулж, болзошгүй 
эрсдэлээс хамгаална. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Товчоодод хяналт 
шлагалтын ажлын 
хийсэн байдал 

Ариутгал, халдваргүйтгэл, 
хяналт шалгалтыг Өлзийт, 
Баруун түрүү нэгдсэн төв 
ажиллуулсан. 

Нийслэлийн авто тээврийн 
шалган нэвтрүүлэх товчоодод 
бүрэлдэхүүн томилон, хяналт 
шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

I-IV 
улиралд 

АЧХХ 

17 2.1.9 НЗДҮАХХАХТ-5.2.1.7. 
Уурын болон 100кВт-аас дээш 
хүчин чадалтай усан 
халаалтын зуух ашиглагч, 
дулаан, цахилгаан 
үйлдвэрлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хяналт шалгалт 
хийж, үйл ажиллагааг 
сайжруулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хяналт шалгалт хийсэн 
объектын тоо 

160 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хяналт 
шалгалт хийсэн. 

160 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хяналт шалгалт 
хийсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

АЧХХ 



 

  

18 2.1.10 НЗДҮАХХАХТ- 5.2.1.8. 
Авто тээврийн шалган 
нэвтрүүлэх товчоо, хяналтын 
цэгүүдэд түүхий нүүрсний 
хяналтыг тавих ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Илрүүлсэн зөрчлийн тоо Түүхий нүүрсний хяналтыг 9 
товчоонд хийсэн байна. 

Түүхий нүүрсний хяналтыг 9 
товчоонд хийсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

АЧХХ 

19 2.1.11 НЗДҮАХХАХТ- 5.3.7.1. 
5.3.7.1.Уул уурхай, элс, 
хайрганы олборлолтын 
улмаас эвдрэлд орсон  
талбайд хяналт шалгалт 
хийж, нөхөн сэргээлт хийнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайн хэмжээ 

65 га талбайд нөхөн сэргээлт 
хийсэн. 

20 га талбайд нөхөн сэргээлт 
хийсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

БОГУУХХ 

20 2.1.12 НЗДҮАХХАХТ- 5.2.3.1. 
Агаарын бохирдлын хүний 
эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 
орчинд үзүүлэх хор уршиг, 
түүнийг бууруулах, угаарын 
хий, угаарын хийн хордлогоос 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд 
авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаар иргэн, 
хуулийн этгээдэд сургалт 
зохион байгуулж, зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлэг хүргүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Олон нийтэд хүргэсэн 
зөвлөмж, мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлгийн тоо 
 

Цэвэр агаартай хот олон 
улсын эрдэм шинжилгээний 
цахим хурал, Зөвлөмжийг 
дагая, зөв хийе орон тооны 
бус ажилтнуудын зөвлөгөөн 
зохион байгуулсан. 

Агаарын бохирдлыг бууруулах 
чиглэлээр олон нийтийн 
оролцоог хамарсан 2 арга 
хэмжээг зохион байгуулсан 
байна. 

I-IV 
улиралд 

АЧХХ 

21 2.1.13 НЗДҮАХХАХТ-5.3.3.4. 
Ойн түймрийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, амьтан, 
ургамлыг хамгаалах, ойн 
дагалт баялгийн ашиглалтад 
хяналт тавьж, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь Ойн дагалт баялгийн 
ашиглалтад төлөвлөгөөт 
хяналт, шалгалт 100 хувийн 
хэрэгжилттэй зохион 
байгуулагдсан. 

Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт 
100 хувийн хэрэгжилттэй 
зохион  байгуулагдсан байна. 

I-IV 
улиралд 

БОГУУХХ, 
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

22 2.1.14 НЗДҮАХХАХТ- 5.3.5.6. 
Төвийн бохир усны шугам 
болон урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжид бохир усаа 
нийлүүлж буй бохирдуулагч 
үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт 
хийх зөрчил арилгуулах. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хяналт шалгалтын тоо,  
Дээжийн тоо 

263 бохирдуулагч үйлдвэрт 
хяналт шалгалт хийсэн. 

263  бохирдуулагч үйлдвэрт 
хяналт шалгалт хийсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

БОГУУХХ, 
ЭМХХ, 

Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.2.  Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах замаар хүний аюулгүй 
байдлыг хангана. 

23 2.2.1 ЗГҮАХХАХТ-ний 5.1.4.2,  

Байгууллагын  стратеги 

төлөвлөгөөний 2.2.1, хяналт 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Эрүүл ахуйн норм, 

дүрэм, стандартын 

шаардлага хангасан ус, 

ЕБС-ийн нийслэлд 5% дотор, 

гаднах бие засах газрыг 

хавсран, дотуур байрны 

Эрүүл ахуйн норм, дүрэм, 

стандартын шаардлага 

хангасан ус, ариун цэврийн 

I-IV 

улиралд 

ЭМХХ, 

АЧХХ 
Дүүрэг дэх 



шалгалтын төлөвлөгөөний 

11.1 – 11.21 

Хүн амын болон үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

байгууллагуудын ус, ариун 

цэврийн байгууламжийн эрүүл 

ахуйн норм, дүрэм, 

стандартын шаардлагыг 10 

хувиар нэмэгдүүлэх зорилтын 

хүрээнд 20 арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

ариун цэврийн 

байгууламжийн тоо  

 

нийслэлд 5% гадна бие 

засах газрыг ашигладаг.                                                                            

Бусад үйл ажиллагааны 

чиглэлээр суурь судалгаа 

хийгдээгүй байна.  

байгууламжийг 10%-иар 

нэмэгдүүлнэ.   

 

МХХ-үүд 

24 2.2.2 Байгууллагын  стратеги 

төлөвлөгөөний 2.2.5, 2.2.6, 

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 12.1-12.5 

Урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх эрүүл мэндийн 

үзлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний хүртээмж, чанар, 

аюулгүй байдлыг 20%-иар 

нэмэгдүүлэхзорилтын хүрээнд 

5 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Урьдчилан сэргийлэх, 

эрт илрүүлэх эрүүл 

мэндийн үзлэг, 

оношилгоо, эмчилгээний  

хүртээмж 

 

232 эмнэлгийн 10 (4.6%) их, 

85 (39.7%) дунд, 119 (55.6%) 

бага эрсдэлтэй,  эмч, 

сувилагчийн харьцаа1:1.2, 

тоног төхөөрөмжийн хангалт 

77.3%, стандартын мөрдөлт 

71.8%-тай байна. 

Эмнэлгийн тусламжийн чанар, 

хүртээмжийг 20%-иар 

нэмэгдүүлнэ. 

 

I-IV 

улиралд 

ЭМХХ,  
Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

25 2.2.3 Байгууллагын  стратеги 

төлөвлөгөөний 2.2.7, хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

13.1 – 13.5 

Хуурамч, бүртгэлгүй, 

стандартын шаардлага 

хангахгүй, эм, эмнэлгийн 

хэрэгслэл, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний илрүүлэлтийг 

нэмэгдүүлэхзорилтын хүрээнд 

5 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хамрагдсан 

байгууллагын тоо, 

илрүүлсэн болон  

арилгуулсан зөрчлийн 

хувь  

 

220 объектыг шалгалтад 

хамруулж, 207 объектод 

1992 зөрчил илрүүлснээс534 

(27%)-ийг арилгуулсан 

байна. 

 

 

Хяналт шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг 100 хувь арилгуулна. 

 

I-IV 

улиралд 

ЭМХХ,  
Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

26 2.2.4 НХТЖҮЧ-ийн 6.3.1-2, 
НЗДҮАХХАХТ- 5.3.5.4. 
Нийслэлийн төвлөрсөн ус 
хангамжийн эх үүсвэрүүдийн 
усны чанарт хяналт шалгалт 
хийж, зөрчлийг арилгуулна. 
/Ундны усны чанар, аюулгүй 
байдалд хяналт шинжилгээ 
хийх/ 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт хувь 

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 
шинжлүүлсэн.  7 эх 
үүсвэрийн насос станц дээр 
хяналт хийх явцад усны 
дээжинд үлдэгдэл хлор 
тодорхойлоход 0.14-0.4 мг/л 

Ус хангамжийн 7 эх үүсвэрт 
хяналт шалгалт хийсэн байна. 

II-IV  
улиралд 

ЭМХХ,  
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 



 

  

агууламжтай байв. 

27 2.2.5 НЗДҮАХХАХТ-5.2.6.2. 
Хөрсний бохирдлыг бууруулах 
арга хэмжээ боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.Нийслэлийн 
хөрсний бохирдлын түвшинд 
хяналт шинжилгээ хийнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Шинжилгээнд 
хамруулсан дээжийн тоо 

Улаанбаатар хотын хөрсний 
бохирдлын байдалд үнэлгээ 
өгөх зорилгоор 2020 оны  
хавар, намар  нийт 119 
цэгээс дээж авч дээж авч 
шинжлүүлсэн. 

Стандартын шаардлага 
хангахгүй дээжийг шаардлагад 
нийцүүлнэ. 

II-IV  
улиралд 

ЭМХХ,  
БОГУУХХ 
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

28 2.2.6 НЗДҮАХХАХТ- 1.1.1.3. 
Худалдаа үйлчилгээний 
байгууллага, зах, томоохон 
худалдааны төвүүдийн эрүүл 
ахуй, халдвараас сэргийлэх 
дэглэмийн мөрдөлт, 
халдваргүйжүүлэлтэд хяналт 
тавина. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Аж ахуйн нэгжийн тоо Хүнсний худалдаа, 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
6,435 аж ахуйн нэгж 
байгууллага байна. 

Хүнсний худалдаа, 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
6,435 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, 
халдвар хамгааллын 
дэглэмийг сахиулан 
ажилласан байна. 

I-IV 
улиралд 

ЭМХХ, 
ХАБХААХ
Х, Дүүрэг 
дэх МХХ-

үүд 

29 2.2.7 НЗДҮАХХАХТ- 1.1.1.4. 
Ариутгал халдваргүйтгэл хийх 
бодисын нөөц бүрдүүлэх,  
нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбай, нийтийн тээврийн 
хэрэгсэлийн цэвэрлэгээ, 
халдваргүйтгэлийн ажилд 
тогтмол хяналт тавина.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Халдваргүйтгэл хийсэн 
талбайн хэмжээ 

8,000 км авто замд 
машинаар, 400,000 м2 
талбайд явганаар, 400 
автобусны буудалд 
ариутгал, халдваргүйтгэл 
хийсэн. 

Аж, ахуйн нэгж байгууллагад 
халдвар хамгааллын дэглэм 
сахиулж, 8,000 км авто замд 
машинаар, 400,000 м2 
талбайд явганаар, 400 
автобусны буудалд ариутгал, 
халдваргүйтгэл хийсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

ЭМХХ,  
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

30 2.2.8 НЗДҮАХХАХТ- 1.1.1.5. 
Нөхцөл байдлын мэдээллийг 
олон нийтэд үнэн зөв хүргэх, 
коронавируст халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмжийг олон нийтийн 
хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр тогтмол хүргэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Зөвлөмж, мэдээ, 
мэдээллийн тоо 

Олон нийтийн мэдээллийн 
болон дуут хэрэгсэл ашиглан 
зөвлөмж мэдээллийг хүргэж 
байна. 

Иргэд, олон нийт халдвар 
хамгааллын талаар мэдлэгтэй 
болж, дэглэмийг мөрддөг 
болсон байна. 

I-IV 
улиралд 

ЭМХХ,  
ОНХХ, 

Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

31 2.2.9 НЗДҮАХХАХТ- 1.1.2.3. 
Хөл хорионы үед үйл 
ажиллагаа явуулах төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллага, хуулийн 
этгээдийн үйл ажиллагааг 
хязгаарлах, хяналт тавих 
ажлыг зохион байгуулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хяналт тавьж ажилласан 
байдал 

11 төрлийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг 
хязгаарлалттайгаар 
үргэлжлүүлсэн. 

Халдвар хамгааллын 
дэглэмийг чанд сахиж, иргэд 
олон нийтийг мэдээ, мэдээлэл, 
үйлчилгээгээр тасралтгүй 
хангаж ажиллуулна. 

Бэлэн 
байдлын 

зэрэгт 
шилжсэн 
хугацаан

д 

ЭМХХ,  
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 



32 2.2.10 НЗДҮАХХАХТ- 1.1.2.4. 
“Ковид-19” цар тахлын голомт, 
ойрын болон дам хавьтагчдыг 
илрүүлж тухайн бүсэд 
хязгаарлалт тогтоон 
тархалтыг зогсоох арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллана.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хяналт шалгалтын тоо Нийслэлийн хэмжээнд 2 
голомт, 53 тохиолдлыг 
илрүүлэн хяналтад авсан. 

Цар тахлын голомт, ойрын 
болон дам хавьтагчдыг 
илрүүлж, тусгаарлалтад авч, 
шинжилгээнд бүрэн 
хамруулсан байна. 

Бэлэн 
байдлын 

зэрэгт 
шилжсэн 
хугацаан

д 

ЭМХХ,  
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.3 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үндэсний болон олон улсын батлагдсан арга, аргачлалын дагуу  чанарын өндөр түвшинд 
хийж, хэрэглэгчдийг үнэн зөв шинжилгээний үр дүнгээр хангана. 

33 2.3.2 ХБАБХТХ-ийн 15.2.2,  
ХАБХСДС-ийг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 63 
 
Хүнсний шинжилгээний үр 
дүнгийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

-Хяналтын 
итгэмжлэгдсэн 
лабораторийн нэгдсэн 
сүлжээнд шинжлэгдсэн 
шинжилгээний дүнгээр 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлнэ. 
 
 

Лабораторийн шинжилгээний 
үр дүнгээр мэдээллийн сан 
бүрдэж, үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. 

2021 оны хүнсний 
шинжилгээний үр дүнгээр 
мэдээллийн сан бүрдэж, дүн 
шинжилгээ хийсэн байна.  

II, IV 
улирал 

Төв 
лаборатор

и 

34 2.3.4 ХБАБХТХ-ийн 15.2.5 
Шинжилгээний арга, аргачлал 
боловсруулах 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Лабораторийн 
шинжилгээнд ашиглах 
шинжилгээний арга 
аргачлал туршсан 
байдал 

Төв лабораторийн хими, хор 
судлал микробиологи, 
ургамал хорио цээрийн 
лабораториуд нь 2020 онд 
15 шинжилгээний  аргуудыг  
туршиж ажиллалаа. 

Лабораторийн шинжилгээнд 
ашиглах 6-өөс доошгүй арга, 
аргачлалыг туршсан байна. 

 
II, IV 

улирал 

Төв 
лаборатор

и 

35 2.3.5 ХБАБХТХ-ийн 15.2.6 
ХАБҮЛЛ-т мэргэжлийн 
чиглэлээр сургалт зөвөлгөөнд 
хамрагдах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Төв лабораторийн 
шинжээч нар  мэдлэг ур 
чадвараа дээшлүүлсэн 
байна. 

2020 онд  Төв лабораторийн 
нийт 33 шинжээч мэргэжлийн 
чиглэлээр 30 төрлийн 
сэдвээр давхардсан тоогоор 
312 шинжээч, лаборант нар 
хамрагдаж, мэдлэг ур 
чадвараа дээшлүүлж 
ажиллалаа. 

Төв лабораторийн шинжээч 
нар ХАБҮЛЛ-т сургалт, 
зөвөлгөөнд хамрагдаж мэдлэг 
ур чадвараа дээшлүүлсэн 
байна. 

IV 
улирал 

Төв 
лаборатор

и 

36 2.3.7 ХБАБХТХ-ийн15.2.8 
Лабораторийн шинжилгээний 
аргын үндэсний 
стандартуудад үзлэг хийж, 
стандартад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах, саналыг хүргүүлэх  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Лабораторийн 
шинжилгээний аргын 3-
аас доошгүй нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах 
стандартын санал 
 

Тус ажлын хүрээнд нэг 
стандартыг шинээр орчуулж, 
3 стандартад нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж СХЗГ-т 
хүргүүлэн техникийн 
хорооны хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. 

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

IV 
улирал 

Төв 
лаборатор

и 

37 2.3.8 Иргэн, аж ахуйн нэгж, улсын 
байцаагчийн ирүүлсэн 
дээжинд үндэсний болон олон 
улсын батлагдсан арга, 
аргачлалыг ашиглан 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Лабораторид хүсэлтээр 
ирсэн иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын 
болон Улсын 
байцаагчийн ирүүлсэн 

2020 оныжилийн эцсийн 
байдлаар нийт 21483 
сорьцонд 64527 үзүүлэлтээр 
шинжилгээ хийснээс  1181 
сорьц  буюу 5,5% нь эрүүл 

Шинжилгээг тухай бүр түргэн 
шуурхай гүйцэтгэж, хариуг 
хүлээлгэн өгсөн байна.  

I-IV 
улиралд 

Төв 
лаборатор

и 



 

  

шинжилгээг үнэн бодитой 
гүйцэтгэх 

дээжийн тоо  ахуйн шаардлага хангаагүй 
гарсан байна. Энэ нь өмнөх 
оныхоос 588 сорьц буюу 
2,3%-иар эрүүл ахуйн 
шаардлага хангаагүй сорьц 
буурсан байна. 

38 2.3.9 Сорилтын болон шалгалт 
тохируулгын лабораторийн 
чадавхад тавих ерөнхий 
шаардлага MNS ISO/IEC 
17025-2018 стандартын 
шаардлагыг хангах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Төв лабораторийн 
батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 
дотоод аудитыг хийх 

Төв лаборатори болон 
Багануур болон Налайх 
дүүрэг дэх МХХ-ын салбар 
лабораториудад тус бүр нэг 
удаа дотоод аудитыг хийж, 
холбогдох залруулах, 
сэргийлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлсэн.  

Дотоод аудитын 
төлөвлөгөөний дагуу аудит 
хийгдсэн байна. 

II 
улиралд 

Төв 
лаборатор

и 

39 2.3.15 ХАБХСДС-ийг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 93: Цэвэр 
өсгөврийн санг бүрдүүлэх, 
бэхжүүлэх. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Лабораторийн 
шинжилгээнд 
шаардлагатай 3-аас 
доошгүй цэвэр 
өсгөвөрөөр хангах 

Лабораторид  хадгалагдаж 
буй 12 стандарт өсгөвөр, 
бүтээгдэхүүнээс ялгасан 5 
нийт 17 өсгөвөрийг PCR-аар 
баталгаажуулах  шинжилгээг  
хийлээ. 

Төв лаборатори нь цэвэр 
өсгөврийн сангаа 3-аас  
доошгүй цэвэр өсгөвөрийн 
сангаар нэмэгдүүлсэн байна. 

IV 
улирал 

Төв 
лаборатор

и 
 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.4. Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг бууруулах замаар хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулна. 

40 2.4.1 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.4.6,  хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

16.1 – 16.9 

Уламжлалт аргаар мал 

төхөөрөх цэг, газарт мал 

эмнэлэг ариун цэврийн 

шаардлагыг хангуулах 

зорилтын хүрээнд  хүрээнд8 

арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

"Мах, махан 

бүтээгдэхүүний эрүүл 

ахуй, аюулгүй байдлын 

шаардлага" MNS 

5023:2011 стандарт 

Мал төхөөрөх газруудын 

50% нь мал эмнэлэг, ариун 

цэврийн шаардлагыг хангаж 

байна. 

 

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан уламжлалт аргаар 

мал төхөөрөх цэг, газарт мал 

эмнэлэг ариун цэврийн 

шаардлагыг 100% хангуулна. 

I-IV 

улиралд 

ХАБХААХ

Х, Дүүрэг 

дэх МХХ-

үүд 

41 2.4.2 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.4.7,  хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

17.1 – 17.5 

Ургамал, ургамлын гаралтай 

түүхий эд бүтээгдэхүүний 

гарал үүсэл, баталгаажилтыг 

20%-иар нэмэгдүүлэх 

зорилтын хүрээнд 4 арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Гарал үүслийн гэрчилгээ 

олгох журмын хэрэгжилт   

Гарал үүслийн гэрчилгээ 

олголт 50% 

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектуудын 

гарал үүслийн гэрчилгээ, 

баталгаажилтыг 100% 

хангуулна. 

I-IV 

улиралд 

ХАБХААХ

Х, Дүүрэг 

дэх МХХ-

үүд 



42 2.4.3 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.4.7,  хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

18.1 – 18.5 

Таримлын тарих үрийн 

стандартын чанарын 

үзүүлэлтийг 5 хувиар 

нэмэгдүүлэх зорилтын 

хүрээнд 2 арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Стандартын шаардлага 

хангасан таримлын үр 

Тарих үрийн 66% нь 

стандартын шаардлага 

хангаж байна. 

Таримлын тарих үрийн 

стандартын чанарын 

үзүүлэлтийг 5 хувиар 

нэмэгдүүлнэ. 

I-IV 

улиралд 

ХАБХААХ

Х, Дүүрэг 

дэх МХХ-

үүд 

43 2.4.4 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3  хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 19.1 – 19.11 

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

сахарын агууламжийг 

бууруулж,  хэрэглэгчдэд зөв 

сонголт, хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

замаар чанар, аюулгүй 

байдлыг хангуулах зорилтын 

хүрээнд 9 арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Ундаа, шүүс, сүүн болон 

гурилан бүтээгдэхүүний 

сахарын агууламж, 

чанар, аюулгүй байдлын 

түвшинг тодорхойлох 

Суурь судалгаа, нэгдсэн 

тоон үзүүлэлт байхгүй 

Сахарын агууламж өндөртэй 
5-аас доошгүй хүнсний 
бүтээгдэхүүний сахарын 
агууламжийг нийт объектын 
15%-д бууруулж, хэрэглэгчдэд 
зөв зохистой сонголт хийх 
зөвлөмж боловсруулж 
хүргүүлнэ.  
 

II-IV 

улиралд 

ХАБХААХ

Х, Дүүрэг 

дэх МХХ-

үүд 

44 2.4.5 ЗГҮАХХАХТ-ний 3.3.3.1 
 /МХЕГ-т хамаарах/ 
Нийслэл болон томоохон 
хотуудын хүн амын махны 
нөөцийг бүрдүүлэх, аж ахуйн 
нэгжид тавигдах шаардлага, 
журмыгхолбогдох 
байгууллагатай хамтран 
боловсруулж, махны бэлтгэл, 
хадгалалт, худалдаалалт, 
чанар аюулгүй байдалд 
хяналт тавих  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

1 журам,  
Хяналт шалгалтын үр 
дүн, авсан арга хэмжээ,  
Махны нөөц бүрдүүлсэн 
хэмжээ  
 

10.5 мянган тонн махны нөөц Хяналт шалгалтын дүнг 
холбогдох байгууллагад 
тавьж, шийдвэр гаргуулсан 
байна.   
Махны 20 мянган тонн хүртэл 
нөөц бүрдүүлсэн байна. 
 

III-IV 
улиралд 

ХАБХААХ
Х, Дүүрэг 
дэх МХХ-

үүд 

45 2.4.6 ЗГҮАХХАХТ-ний 3.3.3.3,  
Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.4.1 
Хүнсний үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газруудад 
зохистой дадлыг нэвтрүүлэх 
аргачлал боловсруулахад 
санал хүргүүлэх, угтвар 
нөхцөл, удирдлагын 
тогтолцооны стандартын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хүнсний сүлжээнд  
зохистой дадал, угтвар 
нөхцөл, удирдлагын 
тогтолцооны стандартыг 
хэвшүүлэхэд хяналт 
тавьж санал хүргүүлэх 

-Журам аргачлал байхгүй 
эрх зүйн орчин бүрдээгүй. 
 
-Дэмжлэгт хамрагдсан 
байгууллагын тоо 0 

-Хүнсний үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газруудад 
зохистой дадлыг нэвтрүүлэх 
аргачлал боловсруулахад 
санал хүргүүлэх, угтвар 
нөхцөл, удирдлагын 
тогтолцооны стандартын 
хэрэгжилтэд хяналт тавина. 
 
-Баталгаажсан байгууллагын 
тоо 2 /өссөн дүнгээр/ 

II-IV 
улирал 

ХАБХААХ
Х, Дүүрэг 
дэх МХХ-

үүд 



 

  

ажиллах  

46 2.4.8 СББҮХХТ-ний 1.7.8 дахь 
заалт 
“Хоол, хүнсний үйлдвэрлэл, 
худалдаа, үйлчилгээний 
газруудад ашиглаж, худалдан 
борлуулж буй хуванцар болон 
нийлэг материалтай сав 
баглаа, боодол, аяга, таваг, 
хэрэгслийн чанар, аюулгүй 
байдалд тандалт судалгаа 
хийх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хоол, хүнсний 
үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээний үе шатанд 
зориулалт-ын бус 
хуванцар сав, нийлэг 
уутны хэрэглээнд хяналт 
тавьж зөрчлийг 
бууруулах, зөвлөмж 
мэдээлэл түгээж, 
сурталчилсан арга 
хэмжээний тоо  

Xоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний 473 аж ахуйн, 
иргэнд хяналт шалгалт хийж 
9 аж ахуйн нэгж, 13 иргэний 
8 нэр төрлийн 1029 ширхэг 
хуванцар аяга таваг халбага 
сэрээ,  2 аж ахуйн нэгж, 4 
иргэний шаардлага 
хангаагүй 3 нэр төрлийн 242 
ширхэг, 29.1 мянган 
төгрөгийн нэг удаагийн 
нийлэг хальсан уутыг хоол 
үйлдвэрлэлд ашиглахыг 
хориглон, хэрэглээнээс 
хасуулж 32 аж ахуйн нэгж 
иргэнд 40 заалт бүхий улсын 
/ахлах/ байцаагчийн албан 
шаардлагаар хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч, 
биелэлтэд хяналт тавьж 
ажилласан. 4 ААНБ-д 
хэрэглэгдэж байсан 
шинжилгээний дүн, 
баталгаажилтгүй 6 нэр 
төрлийн  хуванцар, бусад 
савнаас 13 дээж авч 
шинжилгээнд хамруулахад  
хуванцар саванд агуулагдаж 
буй будгийн тогтворжилт, pH, 
формальдегид, кадьми, хар 
тугалгын үзүүлэлтүүд 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 
байна. 

Хүнсний үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний үе шатанд 
зориулалтын бус хуванцар 
сав, нийлэг уутны хэрэглээг 
бууруулна. Зөвлөмж мэдээлэл 
хүргүүлж сурталчилна. 

 
 
II-IV 
улирал 

ХАБХААХ
Х, Дүүрэг 
дэх МХХ-

үүд 

47 2.4.9 ХАБХСДС-ийг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 77   Ургамлын 
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал үүслийг 
тодорхойлоход хяналт тавих 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Таримлын тарих үрийн 
чанарыг сайжруулах, 
гарал үүслийг 
тодорхойлох  

Хүнсний ногооны үр, үрийн 
төмс, хүнсний улаан 
буудайны чанар, аюулгүй 
байдал, гарал үүсэлд үрийн 
худалдаа эрхэлдэг 10, 
гурилын үйлдвэр 6, хүнсний 
ногооны тариалан эрхэлдэг 
16, нийт 31 аж ахуйн нэгж, 
иргэн хамрагдсан. 58 нэр 
төрлийн хүнсний ногоо, жимс 
жимсгэний үрнээс 195 дээж, 

Төмс, хүнсний ногоо 
тариалсан иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын таримлын 
үрийн гарал үүслийг тодорхой 
болсон байна.  

II-IV 
улирал 

ХАБХААХ
Х, Дүүрэг 
дэх МХХ-

үүд 



үрийн төмснөөс 6 
дээж,хүнсний улаан 
буудайнаас 287 дээж, үрийн 
улаан буудайнаас 2 нийт 521 
дээж авч шинжилгээнд 
хамруулахад шаардлага 
хангаж байсан бөгөөд улсын  
байцаагчийн 10 дүгнэлт 
гаргасан. 

48 2.4.11 “Малын эмийн үлдэгдлийн 
хяналт” үндэсний 
хөтөлбөрийн 4.4.65-67 
Малын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнд эмийн 
үлдэгдлийг тандах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Малын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүн дэх 
эмийн үлдэгдэл 

2020 онд гүний 13 хяналтын 
талбайгаар импортолсон 
нийт 10 аж ахуйн нэгж, 35 
нэрийн 69793  кг 
бүтээгдэхүүнд хяналт 
шалгалт хийж, лабораторийн 
шинжилгээний дүнгээр 
эмийн үлдэгдэл илрээгүй. 

ҮХААЯ-ны сайдын 2013 оны 
А/31 дүгээр тушаал 
“Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
тогтоох тухай”, Хүнсний 
бүтээгдэхүүн дэх малын эмийн 
үлдэгдлийн CAC/MRL 2015 
стандартад нийцсэн эсэхэд 
үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна.  

II-IV 
улирал 

ХАБХААХ
Х, 

ЭИХХЦХХ, 
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.5.  Хилийн хорио цээрийн хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчилж, бизнесийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлнэ. 

49 2.5.1 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.5.1, хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний 

21.1 – 21.2 

Хилийн нэвтрэх цэгийн 

коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/ болон бусад 

халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, хариу арга хэмжээ 

авах бэлэн байдлын чадавхыг 

сайжруулах зорилтын хүрээнд 

2 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Тандалт, хариу арга 

хэмжээний төлөвлөлт,   

нөөцийг бүрдүүлсэн 

байдал,   

90% Халдвар, хамгааллын дэглэм, 

журмын хэрэгжилтийг гүний 

гаалийн хяналтын бүсэд  100 

хувь хангуулсан байна. 

I-IV 

улиралд 

ЭИХХЦХХ 

50  

2.5.2 

Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.5.2-2.5.5, 

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 22.1 – 22.21 

Хилээр нэвтэрч буй барааны 

аюулгүй байдлыг хангуулах 

зорилтын хүрээнд 13 арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ.   

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Зөрчлийг бууруулах 

чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, нийт  импорт, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалт   

Экспортын хяналтаар 

илэрсэн зөрчлийн тоо-2,                                                            

Импортын хяналтаар 

илэрсэн зөрчлийн тоо- 76 

Хил дамжуулан тээвэрлэх 

үеийн хяналтаар илэрсэн 

зөрчлийн тоо- 0 

Устгасан барааны тоо 

хэмжээ- 9 ААНБ-ын 16 

нэрийн 722.8 сая төгрөгийн 

бүтээгдэхүүн 

Хураасан барааны тоо 

хэмжээ-3.5 тн, 212945 

ширхэг бүтээгдэхүүн 

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна. 

I-IV 

улиралд 

ЭИХХЦХХ 

Стратеги төлөвлөгөөний  зорилго 2.6. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн цөмийн болон цацрагийн 



 

  

аюулгүй байдлыг хангуулах, хүн ам, нийгэм, байгаль орчныг ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, цацрагийн болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлнэ. 

51 2.6.1 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.6.1-2.6.7,  

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 20.1 – 20.19 

Хүн ам болон цацрагтай 

ажиллагчийг нэмэгдэл 

шарлагад өртүүлэхгүй байх 

нөхцөлийг хангуулах 

зорилтын хүрээнд 12 арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Үндэслэлгүй болон 

нэмэгдэл шарлагад 

өртөхөөс урьдчилан 

сэргийлсэн хүний тоо 

1089 цацрагтай 

ажиллагчдын хувийн тунд 

сар бүр хяналт тавьж, 

нэмэгдэл шарлагад 

өртүүлээгүй. 

Хүн ам болон цацрагтай 

ажиллагчдын шарлагын тунг 

Цацрагийн аюулгүйн нормд 

заасан хэмжээ (1 мЗв/жилд, 

20мЗв/жилд)-нээс 

хэтрүүлэхгүй байна. Өвчтөн, 

үйлчлүүлэгчдийн авах  

шарлагын тунг Цацрагийн 

аюулгүйн нормд заасан  

"Рентген оношилгооны үеийн 

Зөвлөх түвшин"-ээс 

хэтрүүлэхгүй байна. 

I-IV 

улиралд 

ЦЦАБХХ 

52 2.6.2 Цөмийн энергийн тухай 
хуулийн 111.1.3, Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулийн 
10.4.1, Засгийн газрын 347-р 
тогтоол: 
“Цацрагийн ослоос хамгаалах 
улсын төлөвлөгөө”-ний ослын 
үеийн бэлэн байдлыг хангах, 
хариу арга хэмжээ авах 
зааврыг боловсруулах, 
байгууллагын үүргийг 
нарийвчлан тодорхойлох, 
харилцан ажиллагааг 
тодотгоход санал өгөх 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

Санал өгсөн эсэх Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, Цөмийн энергийн 
комиссын Ажлын албатай 
хамтран “Цацрагийн ослоос 
хамгаалах улсын 
төлөвлөгөө”-г боловсруулж 
ЗГ-аар 2020 оны 12 дугаар 
сарын 23-ны өдөр 
батлуулсан. 

-Ослын үеийн бэлэн байдлыг 
хангах, хариу арга хэмжээний 
заавар боловсруулагдаж 
байгууллагуудын харилцан 
ажиллагаа, уялдаа холбоо 
сайжирсан байна. 
-Холбогдох саналыг 
хүргүүлсэн байна.  

I-IV 
улиралд  

ЦЦАБХХ/х
амтрах 
ЦЭКАА, 
ОБЕГ/ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.7. Аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх, үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөр 

эрхлэлт болон даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулна. 

53 2.7.1 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.7.1.1,  

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 4.1 – 4.9 

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын эрсдэлийн 

үнэлгээг 2021 онд 10 хувиар 

нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд 

8 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Ажлын байрны 

хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдлын эрсдэлийн 

үнэлгээ хийсэн объектын 

тооны өсөлт 

692 объектыг шалгалт, зөвлөн 

туслах үйлчилгээнд хамруулж 

3өрчил арилгуулалт 97.7%, 

нөхөн төлбөрийн 

барагдуулалт 98.6%, албан 

шаардлагын биелэлт 96.9%, 

хууль сахин мөрдөлт 84.4% 

гүйцэтгэлийн хяналт 85.6%,     

2020 онд 155 үйлдвэрлэлийн 

осол бүртгэгдсэн. 

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектуудын 

эрсдэлийн үнэлгээг 100% 

хийлгэнэ.Хууль сахин 

мөрдөлт, улсын байцаагчийн 

гаргасан шийдвэрийн 

биелэлт, гүйцэтгэлийн 

хяналтын 5 пунктээр 

нэмэгдүүлнэ. Их, дунд 

эрсдэлтэй обьектын эзлэх 

хувийг 3 хүртэл пунктээр 

бууруурна.   Үйлдвэрлэлийн 

ослын түвшинг 10000 хүнд 

I-IV 

улиралд 

ХНХХХ, 

АЧХХ 

Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 



оногдох коэффициентийг 

0.03 пунктаар бууруулна. 

54 2.7.2 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.7.1.2,  
хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний 5.1 – 5.5 
Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэсэн 

аж ахуйн нэгж байгууллагын 

тоог  2021 онд 10 хувиар 

нэмэгдүүлэх  зорилтын 

хүрээнд 4 арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн 

үнэлгээ хийлгэсэн аж 

ахуйн нэгжийн тооны 

өсөлт 

59 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад шалгалт 

хийснээс 12 буюу 21 хувь нь 

хөдөлмөрийн нөхцөлийн 

үнэлгээг мэргэжлийн 

байгууллагаар хийлгэсэн. 

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн хэмжилт, үнэлгээ 

хийлгэсэн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тоог 35%-д 

хүргэнэ.   

I-IV 

улиралд 

ХНХХХ, 

АЧХХ 

Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

55 2.7.3 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.7.1.2 
Үйлдвэрлэлийн осол, гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор Япон Улсын Олон 
улсын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг Жайка /JICA/-гаас 
“Барилгын салбарын 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлын менежментийн 
чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-
ийн хүрээнд 2021 онд 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн хамгаалах 
хэрэгслийн туршилт 
тохируулгын лабораторид 
өндрийн бүс, ажлын гутал, 
хамгаалалтын тор, хамгаалах 
хэрэгслийг турших тоног 
төхөөрөмжүүдийг бүрэн 
хүлээн авах, 2021 оноос 
ХАБЭА-н хамгаалах 
хэрэгслийн туршилт 
баталгаажуулалтын үйл 
ажиллагааг  өргөжүүлж, бүрэн 
хэмжээгээр 
ажиллуулахадхамтран 
ажиллах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Лаборатори, тоног 
төхөөрөмжийн тоо 

Лабораторигүй, тоног 
төхөөрөмжгүй, хамгаалах 

хэрэгслийн баталгаажилт хийх 
стандартгүй.  

ХНШТ-с  баталгаажуулах, 
турших  лабораторийг бүрэн 
хэмжээгээр ажиллуулж 
үйлдвэрлэлийн ослоос 
урьдчилан сэргийлж, аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, 
ажил олгогч стандартын 
шаардлага хангасан 
хамгаалах хэрэгсэл, ажлын 
хувцас нийлүүлж, хөдөлмөр 
хамгаалал аюулгүй 
ажиллагааны шаардлага 
хангагдах нөхцөл боломж 
бүрдэж байна.   

I-IV 
улиралд 

 
ХНХХХ 

56 2.7.4 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.7.4.1,   
хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний 6.1 – 6.5 
Ажилгүйдлийн даатгалын 

сангаас хууль бусаар олгосон 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Сангаас хууль бусаар 

тэтгэмж авсан зөрчлийн 

илрүүлэлт, арилгуулалт   

Суурь үзүүлэлт байхгүй. Ажилгүйдлийн даатгалын 

сангаас хууль бусаар 

олгосон тэтгэмжийг санд 

буцаан бүрэн төвлөрүүлсэн 

байна. 

I-IV 

улиралд 

ХНХХХ,  

Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 



 

  

тэтгэмжийг таслан зогсоож, 

сангийн хөрөнгийн үр ашгийг 

дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд 

4 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

57 2.7.5 Осол, гэмтлээс сэргийлэх 
үндэсний хөтөлбөрийн 3.1.3.4. 
“Хурдан морины унаач 
хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 
хүүхэд болон уяач нарт 
зориулан мэдээлэл, зөвлөгөө 
өгөх хэмжээг хэрэгжүүлэн үр 
дүнг тооцох 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

- Мориноос унаж гэмтэж 
бэртсэн хүүхдийн тоо 
- Даатгалд даатгалд 
даатгуулсан хүүхдийн 
тоо. 
- Шалгалтын явцад хууль 
бус үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээлэл 
нотлогдсон тохиолдолд 
олон нийтэд мэдээлж, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 
авсан байх. 

2020 онд “Монголын морин 
спорт уяачдын холбоонд”   
НМХГ-ын 02-01/2327 тоот 
мэдэгдлийг   хүргүүлсэн.  
2018 онд  Морь унаач 
хүүхдийн аюулгүй байдалд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалтаар 31 объектод 
шалгалт хийсэн.    

2019 оны дүнтэй 
харьцуулахад хурдан морь 
унаач хүүхдүүдийн осол 
гэмтлийн тоо  буурсан 
байна.  
Осол, гэмтлээс сэргийлэх 
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлтийг гаргаж холбогдох 
газарт хүргүүлсэн байна. 

 
 

7-11 
дүгээр 

сар 

ХНХХХ,  

Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

Стратеги төлөвлөгөөний 2.8. Барилга байгууламж, техник, технологи, тоног төхөөрөмж, барилгын материал, зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг 

сайжруулах замаар нийтийн аюулгүй байдлыг хангуулна. 

58 2.8.1 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.8.5, 2.8.7, 
хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний 7.1 – 7.4 
Газрын тос, шатахуун, 

шингэрүүлсэн шатдаг хийн 

тээвэрлэлт, тээврийн 

хэрэгслийн   техникийн 

аюулгүй байдал, 

баталгаажуулалтыг хангуулах  

зорилтын хүрээнд 3 арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Техник ашиглалт, 

аюулгүй байдлын  

шаардлага хангасан 

тээврийн хэрэгсэл, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгалтын хувь 

Аюултай ачаа тээвэрлэлтийн 

тандалт судалгаанд 

хамрагдсан 31 аж ахуйн 

нэгжийн 334 тээврийн 

хэрэгсэлд 101 зөрчил илэрсэн. 

Техник ашиглалт, аюулгүйн 

байдлын  шаардлага 

хангаагүй аюултай ачаа 

тээврийн хэрэгсэлд илэрсэн 

зөрчлийг 100 хувиар 

арилгуулна.   

I-IV 

улиралд 

ДБХХ, 

АЧХХ 

 

59 2.8.2 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.8.1, 2.8.2, 
2.8.6,   хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний 8.1, 8.2, 8.3 
- Шаардлага хангасан 

арматурын үйлдвэрлэл, 

хадгалалт, борлуулалт, 

хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 

- Соёлын барилга 

байгууламж,  тайзны өргөх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Шаардлага хангасан 

арматурын үйлдвэрлэл, 

хадгалалт, 

борлуулалтын эзлэх 

хувь 

252 каркасан барилгыг 

шалгалтад хамруулж, 26 

объект буюу 8%-д шаардлага 

хангаагүй арматур хэрэглэсэн 

зөрчил илэрснийг 

арилгуулсан.   

Шаардлага хангасан 

арматурын үйлдвэрлэл, 

хадгалалт, борлуулалт, 

хэрэглээний тоо хэмжээг 

улсын хэмжээнд бүрэн 

хангуулна. 

I-IV 

улиралд 

ДБХХ 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Аюулгүй байдлыг 

хангасан соёлын 

барилга байгууламжийн 

тоо 

Суурь үзүүлэлт байхгүй Соёлын 10 барилгын 

ашиглалт, тайзны өргөх 

байгууламжийн аюулгүй 

байдлыг хангуулсан байна. 

I-IV 

улиралд 

ДБХХ 

 



байгууламжийн техникийн 

аюулгүй байдлыг хангуулж,  

ашиглалтын түвшинг 

дээшлүүлнэ. 

- 2021 онд улсын болон орон 

нутгийн төсөв, гадаадын зээл 

тусламж, төсөл хөтөлбөр, 

бусад эх үүсвэрээр баригдаж 

байгаа барилга 

байгууламжуудын угсралтыг 

сайжруулж,  хөрөнгө 

оруулалтын үр ашиг, 

ашиглалтын түвшинг 

дээшлүүлэх зорилтуудын 

хүрээнд 9 арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ.  

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Монгол Улсын 2021 оны 

төсвийн тухай хуулиар 

батлагдсан объектын 

тоо 

Шалгалтаар 290 барилга, 

байгууламжийн зураг төсөл, 

угсралт, ашиглалт, материал, 

тоног төхөөрөмжийн чанар, 

аюулгүй байдалд шалгалт 

хийсэн. 

Шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна. 

I-IV 

улиралд 

ДБХХ 

 

60 2.8.3 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 2.8.8,  хяналт 
шалгалтын төлөвлөгөөний 
9.1 – 9.3 
Улс, хот хооронд, сум суурин 

газрын харилцаа холбооны 

дамжуулах сүлжээний 

хамгаалалтын зурваст гарч 

буй техникийн гэмтэл, 

зөрчлийг 20 хувиар бууруулж, 

тасралтгүй найдвартай 

ажиллагааг хангуулах хүрээнд 

3 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Шаардлага хангасан 

дамжуулах сүлжээний 

тоо 

 

40 объектыг шалгалтад 

хамруулж, 6 объектод 14 

зөрчил илрүүлснээс 94%-ийг 

арилгуулсан. 

 

Нийт гэмтэл, зөрчлийг 20%-

иар бууруулсан байна. 

 

I-IV 

улиралд 

ДБХХ 

 

61 2.8.4 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.8.3, 2.8.4,   

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 10.1 – 10.6 

- Шаардлага хангасан усан 
халаалтын зуухны  
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.          
- 6 кВ ба түүнээс дээш 
хүчдэлийн түвшинтэй 
цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамын 
ашиглалтын зурвасын 
дэглэмийг сахиулж, 
ашиглалтын түвшинг 
дээшлүүлэх  зорилтуудын 
хүрээнд 6 арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

- Стандартын 

шаардлага, тохирлын 

баталгаанд хамруулсан 

зуух үйлдвэрлэгчийн 

тоо 

- Цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамын 

ашиглалтын үйл 

ажиллагааны зөрчил  

- Халаалтын зуух үйлдвэрлэгч 

5 аж ахуйн нэгж,  

- 2018 онд хяналт шалгалтаар 

цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам эзэмшигч 8 аж ахуйн 

нэгж байгуулагуудад 1040 

зөрчил илрүүлж, 31 буюу 

3.0%-ийг арилгуулсан. 

Хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектод 

илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулж, ашиглалтын 

түвшинг дээшлүүлсэн байна. 

 

I-IV 

улиралд 

ДБХХ,  

АЧХХ 

 

 



 

  

62 2.8.5 ЗГҮАХХАХТ-ний 2.6.1.11 
Барилга байгууламжийг 
хүчитгэх эрх зүйн орчинг 
шинэчлэн сайжруулж, улсын 
хэмжээнд байгаа түүх соёлын 
дурсгалт барилга 
байгууламжийг үе шаттайгаар 
бэхэлж, хүчитгэх ажлыг 
эхлүүлэх  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Ашиглалтад оруулсан 
барилга байгууламжийн 
тоо 

Суурь түвшин байхгүй. Эрх зүйн орчныг шинэчлэн 
сайжруулах санал хүргүүлнэ. 

I-IV 

улиралд 

ДБХХ 

 

63 2.8.6 ЗГҮАХХАХТ-ний 3.7.3.7 
/МХЕГ, НЗДТГ-т хамаарах/ 
Улсын хэмжээнд ашиглагдаж 
буй барилга, байгууламжийн 
паспортжуулалт,  тэдгээрийн 
чанар, насжилтыг 
тодорхойлж, цахим 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
үнэлгээг оруулах  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Барилга байгууламжийн 
паспортжуулалтад 

хамрагдсан тоо 

Суурь түвшин байхгүй. Барилга байгууламжийг 
паспортжуулах ажлыг аймаг, 
нийслэлд үргэлжлүүлэн 
хийнэ. /200 барилга/ 

I-III 
улиралд 

ДБХХ 

 

64 2.8.7 ЗГҮАХХАХТ-ний 4.3.17.1 
Газрын тосны бүтээгдэхүүн, 
тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
хадгалалт, хамгаалалт, 
тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй 
байдал, хяналтыг сайжруулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Авсан арга хэмжээний 
тоо, үр дүнгийн хувь 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй 
ажиллагааны журам”-ын 
шинэчлэн боловсруулж, 
журмын төсөлд олон нийтийн 
саналыг тусгах зорилгоор 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулсан. 

-“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
тээвэрлэлтийн үеийн 
аюулгүй ажиллагааны 
журам”-д санал өгсөн байна. 
-Газрын тосны бүтээгдэхүүн, 
тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
хадгалалт, хамгаалалт, 
тээвэрлэлтийн үеийн 
аюулгүй байдал, хяналтыг 
сайжруулна. 

I-II 
улирал 

ДБХХ, 

БОГУУХХ 

 

65 2.8.8 НЗДҮАХХАХТ-6.1.11.1.  
2000 оноос өмнө баригдсан 
орон сууц болон олон нийтийн 
зориулалттай барилга, 
байгууламжийн бат бэх, 
найдваржилтын төлөв 
байдалд мэргэжлийн дүгнэлт 
гарган, паспортжуулах ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Дүгнэлтийн тоо 2000 оноос баригдсан 840 
барилгад дүгнэлт гаргаж, 
паспортжуулсан. 

40 барилгад дүгнэлт гаргаж, 
паспортжуулсан байна. 

I-IV 
улиралд 

ДБХХ 

66 2.8.9 НХТЖҮЧ-8.1.7-8 
Улаанбаатар хотод сөрөг 
нөлөө  үзүүлж байгаа 
үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт 
хийж, хотоос шилжүүлэх 
бодлого боловсруулахад 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Санал хүргүүлсэн 
байдал 

0 1 I-IV 

улиралд 

ДБХХ, 
БОГУУХХ, 
ХАБХААХ

Х, 
ХНХХХ 



санал хүргүүлэх 

67 2.8.10 ЗГҮАХХАХТ-ний  3.7.13-2 
Барилгын хавтгай шилний 
үйлдвэр байгуулж ашиглалтад 
оруулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь 0 Барилгын материалын 
үйлдвэрүүдэд хяналт тавьж 

ажиллана. 

I-IV 
улиралд 

ДБХХ 

68 2.8.11 НЗДҮАХХАХТ -6.3.20.1. 
Нийслэлийн эрсдэлтэй 
бүсүүдэд гидрогеологийн 
хэмжилт хийж, хяналтын 
цооног байгуулж, үерийн 
хамгаалалтын барилга 
байгууламжийг үе шаттай 
төлөвлөх, ажлын зураг төсөл 
боловсруулахад санал 
хүргүүлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Санал хүргүүлсэн 
байдал 

Инженерийн бэлтгэл арга 
хэмжээний бодлогын баримт 

бичгийн боловсруулалтын 
ажлын явц 10 хувь 

Инженерийн бэлтгэл арга 
хэмжээний бодлогын баримт 

бичгийн боловсруулалтын 
ажлын явц 70 хувьд хүрсэн 

байна. 

I-IV 
улиралд 

ДБХХ, 
БОГУУХХ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.9.  Иргэнийг сурч боловсрох тэгш боломж, чанартай боловсрол эзэмших нөхцөлийг хангуулж, соёлын өвийн хадгалалт 
хамгаалалтыг сайжруулна. 

69 2.9.1 Алсын хараа-2050-ийн ....., 

Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.9.1, 2.9.2,   

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 14.1 – 14.5 

"Чадварлаг багш” хөтөлбөр, 

цахим сургалтын 

хэрэгжилтийг 30 хувиар 

нэмэгдүүлж, илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулах зорилтын хүрээнд 

4 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангуулсан сургууль, 

цэцэрлэгийн тоо   

 

205 боловсролын сургалтын 

байгууллагад шалгалт хийхэд 

багштай холбоотой зөрчил 

нийт зөрчлийн 27хувийг эзэлж 

байна. 

 

“Чадварлаг багш” хөтөлбөр, 

цахим сургалтын 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийнхувийг 30%-иар 

нэмэгдүүлж, илэрсэн 

зөрчлийг арилгуулна.  

I-IV 

улиралд 

 

БСХХ,  

Дүүрэг дэх 

МХХ-үүд 

 

70 2.9.2 Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 2.9.8, 2.9.9  

хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөний 15.1 – 15.3 

Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн соёлын 

үнэт зүйлс, үндэсний өвийн 

цахим бүрдүүлэлтийг 10%-иар 

нэмэгдүүлж, илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулах зорилтын хүрээнд 

3 арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн 

RCH программын 

бүртгэл 

 

76% 

 

Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн RCH 

программын бүртгэлийг 80%-

д хүргэнэ.  

 

I-IV 

улиралд 

БСХХ 

71 2.9.3 ЗГҮАХХАХТ-ний 2.6.3.7 
Соёлын хяналтын чиглэлээр 
Нийслэл мэргэжлийн 
хяналтын газрын бүтэц орон 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Үнэлгээ хийсэн 
хяналтын газрын тоо, 
улсын байцаагчийн тоо 

Хууль хүчний болон хяналтын 

байгууллагад соёлын өвийн 

эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй 

Хууль сахиулах 

байгууллагын соёлын өвийн 

эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй 

I-IV 

улирал 

БСХХ 



 

  

тоо, хүний нөөц, тоног 
төхөөрөмж, үйл ажиллагаанд 
үнэлгээ хийх 

 тэмцэх нэгж байхгүй. тэмцэх чадавхид үнэлгээ 

хийнэ. 

72 2.9.4 “Монгол бичгийн үндэсний 
хөтөлбөр-III”-ыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 2.7 

Монгол Улсад сургалтын үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
өмчийн бүх хэлбэрийн 
сургуульд монгол хэл, бичгийн 
хичээлийг заавал судлах эрх 
зүйн зохицуулалтыг бүрэн 
хангах, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сургалтын 
төлөвлөгөөний цагийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

Хяналт шалгалтад 
хамрагдсан сургуулийн 
тоо 

Монгол хэлний хичээлийн 
стандартын хэрэгжилтийн 
гүйцэтгэл 75 хувьтай 
шалгагдсан. 

Ерөнхий боловсролын 65 
сургуулийн монгол хэл, 
бичгийн хичээлийн 
сургалтын цагийн төлөвлөлт, 
хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

I-IV 
улиралд 

БСХХ, 
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

73 2.9.5 “Монгол бичгийн үндэсний 
хөтөлбөр-III” 
Монгол бичгээр уламжлан 
ирсэн түүх соёлын үнэт 
дурсгалуудыг хамгаалах, 
бүртгэх үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

Соёлын өвийн RCH 
мэдээллийн санд 
бүртгэсэн бичиг, 
соёлын дурсгалын тоо 

Шинээр батлагдсан. Соёлын өвийн RCH 
мэдээллийн санд бүртгэсэн 
бичиг, соёлын дурсгалыг 
бүртгэсэн байгууллагын тоог 
30%-д хүргэнэ. 

I-IV 
улиралд 

БСХХ 

74 2.9.6 “Монгол бичгийн үндэсний 
хөтөлбөр-III” 
Телевиз, сонин, сэтгүүлийн 
мэдээ, нэвтрүүлэг, 
нийтлэлийн бичвэрийн 30-аас 
доошгүй хувийг монгол 
бичгээр хөтлөх эрх зүйн 
зохицуулалт, хэрэгжүүлэх 
дүрэм, журам, зөвлөмжид 
санал өгч хамтран ажиллах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

Эрх зүйн зохицуулалт 
/дүрэм, журам, 
зөвлөмж/-д өгсөн санал  

Шинээр батлагдсан. Эрх зүйн зохицуулалт 
/дүрэм, журам, зөвлөмж/-д 
санал хүргүүлсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

БСХХ, 
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

75 2.9.7 “Монгол бичгийн үндэсний 
хөтөлбөр III”-ыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөө 
/2021-2024/-ний хавсралтын 
2.10, 2.11, 2.14 заалтуудын 
хэрэгжилтийг шалгах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

-Ажлын явц, батлагдсан 
хөтөлбөр 

-Шалгалт өгсөн төгсөгч 
элсэгчийн тоо 

-Монгол бичгийн хичээл 
судалдаг их дээд 
сургууль, коллеж, 
МСҮТ-ийн тоо 

Шинээр батлагдсан. “Монгол бичгийн үндэсний 
хөтөлбөрIII”-ыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөө 
/2021-2024/-ний 
хэрэгжилтийн явцад дүн 
шинжилгээ хийнэ. 6.4, 6.3 
кодтой хяналтын хуудасны 
үнэлгээгээр хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг дүгнэнэ. 

I-IV 
улиралд 

БСХХ, 
Дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 



Гурав. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 1. “Дижитал шилжилт-хэрэглэгчтэй хамтарсан хяналт”-ыг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай хүртээмжтэй хүргэх нөхцлийг 
бүрдүүлнэ. 

76 3.1.4 ЗГҮАХХАХТ-ний 4.1.1.1, 

Байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөний 1.1.6    

Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагаас  үзүүлж буй 
төрийн үйлчилгээг 
цахимжуулж, “E-Mongolia” 
төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
системээр үзүүлдэг болоход 
хамтран ажиллах, 
хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

Төрийн үйлчилгээний e-
Mongolia системд 
холбогдсон эсэх, МХБ-
аас цахим хэлбэрээр 
үзүүлж байгаа 
үйлчилгээний тоо,  
Цахим үйлчилгээ авсан 
иргэний тоо 

Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагаас  үзүүлж буй 
54 төрийн үйлчилгээг 
www.igov.mn хаяг бүхий 
цахим системээр  иргэн, аж 
ахуйн нэгжид үзүүлэх суурь 
тавьсан. Цацрагийн 
хяналтын чиглэлээс бусад 
хяналтын чиглэлийн 
үйлчилгээ цахимаар хүргэж 
эхлээгүй.  

Зарим  үйлчилгээг цахимаар 
хүргэдэг болсон байна.  
Хилийн хорио цээр, 
хөдөлмөр, геологи уул 
уурхай, хүнс, барилга, 
байгаль орчны хяналтын 
чиглэлийн үйлчилгээг иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагад 
цахимаар хүргэдэг болж, “E-
Mongolia” төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн 
системээр холбосон байна.  

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/, 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
хэлтсүүд 

 

77 3.1.9 Бизнес эрхлэгч, иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудад  
мэргэжлийн болон хууль эрх 
зүйн мэдлэг мэдээлэл өгөх 
зорилгоор 26 сургалтыг 
зохион байгуулах  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

Зохион байгуулсан 
сургалтын тоо 
Сургалтад хамрагдсан 
иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
тоо 
- Зөвлөмж, гарын авлага, 
сэрэмжлүүлгийн тоо 
АЧХХ-1, БОГУУХХ-4,  
ДБХХ-2, ХНХХХ-3, ЭМХХ-
5,  БСХХ-2, ХАБХААХХ-4, 
ЦЦАБХХ-1, ЭИХХЦХХ-4,  

Салбарын сургалтыг 18 
сэдвээр хийхээр 
төлөвлөснөөс 18  сэдвээр 
нийт 653 объектод 
гүйцэтгэсэн байна. 

Сургалтыг төлөвлөгөөнд 
заасан хугацаанд чанартай, 
үр дүнтэй зохион байгуулж 
байгуулсан байна 

II-IV 
улиралд 

Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 

78 3.1.10 НЗДҮАХХАХТ-4.1.1.1.   
"Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд 
санал хүргүүлэх, хамтран 
ажиллах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Санал хүргүүлсэн байдал "Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн үйл ажиллагааны 
журам" батлагдсан. 

Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн үйл 
ажиллагааны журмыг 
шинэчлэн боловсруулахад 
санал хүргүүлсэн байна.  

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 

79 3.1.11 НЗДҮАХХАХТ- 4.1.1.2. 
Төрийн  мэдээлэл 
солилцооны "ХУР" системийг 
нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
хэрэглээнд бүрэн 
нэвтрүүлэхэд хамтран 
ажиллах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь Иргэний үнэмлэх 
шаардахгүйгээр иргэний 
бүртгэлийн мэдээллийг тоон 
гарын үсгээр 
баталгаажуулан ХУР 
системээс татан ашиглах 
боломжийг бүрдүүлсэн. 

Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
мэдээллийг  ХУР системтэй 
холбох ажлыг эхлүүлнэ. 

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 

80 3.1.12 НЗДҮАХХАХТ-4.1.1.3.  
Тоон гарын үсгийг хэрэглээнд 
бүрэн нэвтрүүлж, албан 
бичгийн харилцааг бүрэн 
цахимжуулна.  
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь НМХГ-ын нийт удирдах 
ажилтнуудад тоон гарын 
үсгийн е-токен төхөөрөмж 
олгосон. МХБ-ын “Шилэн 
хяналтын цахим систем”-д  
тоон гарын үсгээр удирдамж 
батлах үйл ажиллагааг 

Тоон гарын үсэг ашиглах 
талаар сургалт, мэдээллээр 
албан хаагчдыг хангасан 
байна.  

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 



 

  

цахимжуулж хэвшсэн.  

81 3.1.13 НЗДҮАХХАХТ-4.1.2.2. 
Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвөөр үйлчлүүлж буй 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд 
нийцүүлэн үйлчилгээний 
стандарт бүхий хүртээмжтэй 
орчныг бүрдүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн салбаруудад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнд үйлчлэх стандарт 
орчинг бүрдүүлсэн эсэх 
үнэлгээ хийлгэсэн. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
үйлчлүүлэх стандарт орчинг 
бүрдүүлэх ажлуудыг 
эхлүүлнэ. 

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 

82 3.1.14 НЗДҮАХХАХТ-4.2.1.2. 
Нийслэл хотод үйл ажиллагаа 
явуулж буй ААНБ-ын үйл 
ажиллагааны зөвшөөрлийн 
тоог цөөрүүлж, зөвшөөрөл 
олгох нөхцөл журмыг 
тодорхой ойлгомжтой болгон 
цахимжуулж, хяналт 
шалгалтыг цөөрүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь - Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл 
ажиллагааг цахимжуулах 
ажлын хэрэгжилт 5 хувьд 
хүрсэн байна. 

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/, 
Чиглэлийн 
хэлтсүүд 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 1.3 Мэргэжлийн хяналт, аж ахуйн нэгж байгууллага, хэрэглэгчийн хамтын хяналтын тогтолцоог төлөвшүүлэх 

83 3.2.1 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 1.3.1 
Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулинд хэрэглэгч олон 
нийтийн хяналт, дэмжлэг, 
оролцоог бий болгох болон аж 
ахуйн нэгж байгууллагын 
дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх 
эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд 
санал хүргүүлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хууль тогтоомжийн тоо  ААНБ-ын дотоод хяналтыг 
ЗГ-ын тогтоолоор 
зохицуулдаг,  хэрэглэгч олон 
нийтийн хяналтыг 
хэрэгжүүлэх зохицуулалтгүй.  

Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулинд хэрэглэгч 
олон нийтийн хяналт, 
дэмжлэг, оролцоог бий 
болгох болон аж ахуйн нэгж 
байгууллагын дотоод 
хяналтыг төлөвшүүлэх эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэхэд 
хамран ажиллаж, санал 
хүргүүлнэ.  

II-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/, 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 

84 3.2.2 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 1.3.2 
Хэрэглэгчийн бараа, 
бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авахад эрсдэлийг 
тооцох, аюулгүй байдлын 
талаарх мэдлэг, чадвар, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлж, соён 
гэгээрүүлн 
э.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний үр дүн, тоо 

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 
сурталчилах, таниулах 
зорилгоор зөвлөгөө 
мэдээллийн төв (бичиг 
хэрэг)-д байршуулсан.Мөн 

Хэрэглэгч, олон нийтэд  
сошиалаар лайв, подкаст, 
контент хүргэдэг болсон 
байна.  

II-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ЭУТХ, 
ОНХХ/ 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 
 



байгууллагын сайт, фэйсбүүк 
хуудас, байршуулсан. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 3.Үйл ажиллагааны болон хяналт шалгалтын үр дүнг удирдах дээд байгууллагуудад болон олон нийтэд тайлагнах, танилцуулах, 
шуурхай мэдээллэх.  

85 3.3.2 ҮАБЗ, Засгийн газар, МУ-ын 
Шадар сайд болон дээд 
шатны байгууллагуудад  
тайлагнах ажлыг шинэчилж, 
үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

Тайлангийн загвар, 
аргачлал 

ТХШТХ-д заасны дагуу хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт, 
биелэгдэхгүй байгаа 
асуудлын шалтгааныг 
Засгийн газарт 
танилцуулдаггүй. Тайлагнах 
ажил тогтмолжоогүй, үр 
дүнгээ томъёолох чадвар 
хангалтгүй.  

ТХШТХ-д заасны дагуу 
Засгийн газарт танилцуулах 
ажлыг жил бүр 
тогтмолжуулна. Дээд шатны 
байгууллагад тайлагнах 
ажлыг үр дүн талаас нь 
оновчтой томъёолох загвар, 
аргачлалтай болж, 
шийдвэрийн биелэлтийг 
хангуулж ажилладаг болсон 
байна.    

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газрын 
нийт 
хэлтсүүд, 

 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 

86 3.3.3 Хяналт шалгалтын үр дүнг 
дарга нарын Зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргах, холбогдох газруудад 
хүргүүлж шийдвэрлүүлэх 
ажлыг тогтмолжуулж,  үр дүн, 
үр нөлөөг нэмэгдүүлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

Хяналт шалгалтын үр 
дүнг хэлэлцүүлсэн 
Зөвлөлийн хурлын тоо, 
шийдвэрийн биелэлтийн 
хувь 

2020 онд Газрын даргын 
болон дэд дарга нарын 
Зөвлөлийн хурлаар хяналт 
шалгалтын үр дүнг 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргаагүй.  

Хяналт шалгалтын үр дүн, 
тулгамдсан асуудлыг 
Зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэр 
гаргаж, холбогдох газруудад 
хүргүүлж шийдвэрлүүлэх 
ажлыг тогтмолжуулж,  үр 
дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/, 
Чиглэлийн 
хэлтсүүд 

 

87 3.3.4 Цаг үеийн шинжтэй ажлуудыг 
тайлагнах ажлыг шинэ арга 
хэлбэрээр хүргэж, үр дүн, үр 
нөлөөг нэмэгдүүлэх  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

Шинэ арга, аргачлал 
нэвтрүүлсэн байдал 

Цаг үеийн шинжтэй 
ажлуудыг байгууллагын вэб 
сайтаар хүргэдэг.  

Цаг үеийн шинжтэй 
ажлуудыг олон нийтэд  
шуурхай мэдээлэх, 
тайлагнах үйл ажиллагааг 
тухай бүр автоматаар 
шуурхай мэдээлдэг болсон 
байна. 

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газрын 
нийт 

хэлтсүүд, 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 

88 3.3.5 Олон нийтэд шуурхай 
мэдээлэх, тайлагнах ажлыг  
шинэ арга хэлбэрээр хүргэх 
ажлын үр дүн, үр нөлөөг 
нэмэгдүүлэх  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

Шинэ арга, аргачлал 
нэвтрүүлсэн байдал 

Хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөг khyanalt.gov.mn 
олон нийтийн порталд ил тод 
байршуулдаг.  

Олон нийтэд шуурхай 
мэдээлэх, тайлагнах үйл 
ажиллагааг тухай бүр 
автоматаар шуурхай 
мэдээлдэг болсон байна.  

I-IV 
улиралд 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ/, 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 

Дөрөв. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

Төрийн захиргааны удирдлага зохион байгуулалтаар хангах 

4.1  Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

89 4.1.1 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 4.1.1 

Батлагдсан 
төсвийн 

Бүтэц, орон тоог 
шинэчлэн баталсан 

МУ-ын Засгийн газрын 2019 
оны 236 дугаар тогтоолын  6 

Хууль тогтоомж, хяналт 
шинжилгээ, нэгжийн санал, 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 



 

  

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын бүтэц, орон 
тоог оновчтой болгох 

хүрээнд байна. дахь заалт дагуу МХЕГ-ын 
даргын “Бүтэц, орон тоо, 
зохион байгуулалт шинэчлэн 
батлах” тухай 2020 оны А/5 
тушаал, НМХГ-ын даргын Б/16 
тушаалаар бүтэц, орон тоог 
шинэчлэн баталсан. 

чиг үүрэгт тулгуурласан 
бүтэц, зохион байгуулалт 
хийгдсэн байна.   

/ЗХНХ/ 

90 4.1.3 Байгууллагын хүний нөөцийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах, 
хэрэгжилтийг хангуулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд 
хүний нөөцийн үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулсан байна. 

Хүний нөөцийн өдөр тутмын 
үйл ажиллагааг Төрийн 
албаны тухай, Хөдөлмөрийн 
тухай, Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хууль 
тогтоомжийн дагуу зохион 
байгуулж байна. 

Сул орон тоог тухай бүр 
нөхөж, хөдөлмөрийн 
харилцаатай холбоотой өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлсэн байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 

91 4.1.4 Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлд үйл 
ажиллагаагаа тайлагнах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Холбогдох мэдээ 
тайланг  тухай бүр 
гаргаж өгсөн байна. 

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. 

Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдаж,холбогдох мэдээ 
тайланг  тухай бүр гаргаж 
өгнө. 
 
 
 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 
 

92 4.1.5 Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль тогтоомжид заасан чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хуулийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна.  

Авилгаас ангид байх, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
хууль тогтоомжийн хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн.  

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын төрийн 
захиргааны ажилтнуудын 
ХАСХОМ-ийг хүлээн авч, 
тайланг Авилгатай тэмцэх 
газарт хүргүүлсэн байна. 
Авилгатай тэмцэх Үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
тайлагнасан байна.   

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ДХШМХ/ 

93 4.1.7 НЗДҮАХХАХТ-4.2.3.1. 
Албан тушаалын мэргэшүүлэх 
багц, богино, дунд хугацааны 
сургалтад албан хаагчдыг 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Сургалтад хамрагдсан 
албан хаагчдын тоо 

Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц сургалтад 
19 албан хаагчийг хамруулсан.  

Мэргэшүүлэх багц сургалтад 
хамрагдах ажилтны судалгаа 
гаргаж, саналыг холбогдох 
байгууллагад хүргүүлж, 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ/ 
 



хамруулах сургалтад хамруулсан 
байна. 

94 4.1.8 Байгууллагаас 2021 онд 
зохион байгуулах сургалтын 
төлөвлөгөө, Ажилтнуудын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангуулах  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Сургалтад хамрагдсан 
албан хаагчдын тоо 

Сургалтын болон ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах төлөвлөгөөг батлан 
хэрэгжүүлсэн.  

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 95 
хувиар хангагдсан байна.  

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ, 
ЗХНХ/ 

 

95 4.1.9 Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах, холбогдох 
тайлан мэдээллээр зохих 
төрийн байгууллага, албан 
тушаалтныг хангах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл 
ажиллагааг хууль журам, 
зааврын дагуу явуулж, 
албан бичиг, өргөдөл 
хүсэлтийг зохих журмын 
дагуу шийдвэрлэх ажлыг 
зохион байгуулж 
ажилласан байна. 
Тайлан мэдээг 
холбогдох газарт 
тайлагнасан байна. 

2020 оны жилийн эцсийн 
байдлаар 14964 албан бичиг,  
7559 өргөдөл, гомдол хүлээн 
авч шийдвэрлэсэн. 

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагааг 
хууль журам, зааврын дагуу 
явуулж, албан бичиг, 
өргөдөл хүсэлтийг зохих 
журмын дагуу шийдвэрлэнэ. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 

96 4.1.10 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын цахим болон 
дотоодын ээлжит, ээлжит бус 
шуурхай хурлыг зохион 
байгуулах, хурлаас өгсөн 
үүрэг даалгаврыг 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавьж 
ажиллах  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Зохион байгуулсан 
хурлын тоо,  
Өгсөн үүрэг даалгавар, 
биелэлтийн хувь 

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. 

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

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 
 

97 4.1.11 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын даргын 
зөвлөлийн хурлыг зохион 
байгуулж, биелэлтэд хяналт 
тавьж ажиллах  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хурлын төлөвлөгөө,  
Зохион байгуулсан 
хурал,  
хурлын шийдвэрийн 
биелэлтийн тоо, хувь 
 

Даргын зөвлөлийн 10 хурлын 
төлөвлөгөөг батлуулж, 29 
асуудлыг хэлэлцүүлэн, тухай 
бүр шуурхай зохион байгуулж, 
биелэлтэд хяналт тавьж 
ажилласан. 

Зөвлөлийн хурлыг 
төлөвлөгөөний дагуу тухай 
бүр шуурхай зохион 
байгуулж, хурлын 
шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/ 

98 4.1.12 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын даргын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Даргын өдөр тутмын 
хэвийн үйл ажиллагаа, 
цохсон албан бичиг, 
өргөдөл, гомдлын тоо 

Даргын өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 

Даргын өдөр тутмын хэвийн 
үйл ажиллагаа хангагдсан 
байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 

99 4.1.13 НЗДҮАХХАХТ-4.2.2.1. 
Төрийн албан хаагчийг гэмт 
хэрэг үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авч, 
авлига, хээл хахууль авахаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хуулийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна.  

Гэмт хэрэг үйлдсэн 193 төрийн 
албан хаагч байна. Хээл 
хахууль авсан 29 гэмт хэрэг 
бүртгэгдсэн байна. Авлигын 
170 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн 
байна. 

Урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр арга хэмжээ 
зохион байгуулсан байна.  

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ДХШМХ, 
ХЭЗХ/ 



 

  

4.2 Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

100 4.2.1 Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын мэдээллийн 

технологийн үйл ажиллагааг 

зохион байгуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Дотоод, гадаад сүлжээ, 

серверт доголдол 

гараагүй байх. 

Дотоод болон гадаад сүлжээ, 

серверүүдийн аюулгүй 

байдал, хэвийн ажиллагааг 

ханган ажилласан. 

Сүлжээ, серверүүдийн 

аюулгүй байдал, хэвийн үйл 

ажиллагааг хангаж 

ажиллана. 

 

I-IV 

улирал 

Тамгын 
газар 

/ЗХНХ/ 
 

4.3 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,  хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах ажлыг зохион байгуулах 

101 4.3.1 Гадаад орны болон олон 
улсын санхүүжилттэй  төсөл, 
хөтөлбөртэй хамтран ажиллах    
 
 
 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд Албан хаагчдын ажиллах 

нөхцөлийг сайжруулахад 
төсөл, хөтөлбөрийн хувь 
нэмэр орсон байна. 

Суурь түвшин байхгүй. 

Гадаадын болон олон улсын 
байгууллагын санхүүжилттэй 
1 төсөл, хөтөлбөртэй 
хамтран албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөлд дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ/ 

102 4.3.2 
Гадаадын байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

- Хамтран ажилласан 
олон улсын 
байгууллагын тоо 
 -Хяналтын газруудын 
үйл ажиллагаанд 
үзүүлсэн дэмжлэг  

Суурь түвшин байхгүй.  

Гадаад хамтын 
ажиллагаатай 
байгууллагуудтай  хамтран 
ажиллаж эхэлсэн байна. 
 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ/ 

103 4.3.3 Олон улсын хурал, семинар, 
сургалтад Мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагын албан 
хаагчдыг хамруулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Олон улсын хурал, 
семинар, сургалтад 
хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо 

Дэлхий дахинаа дэгдээд буй 
Ковид-19 цар тахлын улмаас 3 
албан хаагч гадаад улсад 
сургалтад хамрагдсан. 

Хамтын ажиллагааны 
хүрээнд сургалтуудыг цахим 
хэлбэрээр зохион 
байгуулсан байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ/ 

104 4.3.4 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын үйл 
ажиллагаа, хяналт шалгалтын 
ажил, үр дүнг хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагаар 
дамжуулан олон нийтэд 
сурталчлан таниулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын үйл 
ажиллагааны талаарх 
мэдээлэл цаг алдалгүй 
олон нийтэд хүрсэн 
байна. 

-2020 онд 278 сэдвийн мэдээ 
мэдээллийг 1736 удаа хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилсан.  
-Вэб сайтад 3295 мэдээ, 
мэдээлэл байршууллаа. 
 

Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа, хяналт 
шалгалтын ажил, үр дүнг 
олон нийтэд ойлгомжтой 
байдлаар хүргэсэн байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ОНХХ/, 
Чиглэл 
болон 

дүүрэг дэх 
МХХ-үүд 

 

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

105 4.4.1 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 1.2 
Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулахад санал өгөх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд 
санал хүргүүлсэн байдал 

Зөрчлийн тухай, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай, 
Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулиудад өгсөн 342 
саналыг нэгтгэж хүргүүлсэн.   

Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд тусгах 
саналыг нэгтгэн  МХЕГ-т 
хүргүүлсэн байна.  

 
 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/, 
Чиглэлийн 
хэлтсүүд 

106 4.4.2 Холбогдох салбарын хууль, 
УИХ, Засгийн газрын 

Батлагдсан 
төсвийн 

Холбогдох хууль, 
тогтоомжийн төсөлд 

Зөрчлийн тухай, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай 

Холбогдох хууль, 
тогтоомжийн төсөлд 

 
I-IV 

 
Тамгын 



тогтоолын төсөлд санал 
хүргүүлэх, төсөл боловсруулж 
холбогдох эрх бүхий 
байгууллагад хүргүүлэх, 
мэргэжлийн хяналтын төв, 
орон нутгийн байгууллага, 
ажилтнуудад хууль хэрэглэх 
арга зүйгээр хангах сургалтыг 
зохион байгуулж, эрх зүйн 
туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлэх, 
зөрчлийн талаарх гомдол, 
мэдээллийн нэгдсэн бүртгэл 
хөтлөнө. 
 

хүрээнд хүргүүлэхээр 
боловсруулсан саналыг 
тухай бүр хянаж 
холбогдох байгууллага, 
албан тушаалтанд 
хугацаанд нь хүргүүлсэн 
байна. 

хууль, Захиргааний ерөнхий 
хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах 4 хуулийн төслийн 
саналыг нэгтгэн МХЕГ-т 
хүргүүлсэн. Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд өгөх саналыг нэгтгэн 
МХЕГ-т хүргүүлсэн.  

- Хот, тосгоны эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд өгөх саналыг нэгтгэн 
НЗДТГ-т 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. 

-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. 

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

улирал газар 
/ХЭЗХ/ 

107 4.4.3 Холбогдох дүрэм, журмыг 
шинэчлэх, шинээр 
боловсруулах,  нэмэлт 
өөрчлөлтийг оруулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Шинээр болон, 
шинэчлэгдсэн, нэмэлт 
өөрчлөлт орсон дүрэм 
журам 

“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-
д Газрын даргын 2020 оны 
А/27, А/32 дугаар 
тушаалуудаар тус тус нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан. 
Тус газрын төрийн захиргааны 

Холбогдох журамд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж, шинээр 
батлуулсан байна. 

 
 

 
I-IV 

улирал 

 
Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/ 



 

  

болон үйлчилгээний албан 
хаагчдын баримтлах ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, төрийн 
албан хаагчийн ёс 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 
дугаар тушаалаар батлуулж, 
нийт албан хаагчдад 
танилцуулав. 

108 4.4.4 Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрээр МХБ-д 
үүрэгжүүлэн өгсөн зүйл, 
заалтын биелэлтийг нэгтгэн 
гаргаж тайлагнах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

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 

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, 

Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн биелэлтийг 
нэгтгэн, холбогдох газарт 
хугацаанд нь тайлагнасан 
байна. 

 
 

I-IV 
улирал 

 
Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/ 



холбогдох газарт хүргүүлж 
ажиллалаа. 

4.5 Санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, гүйцэтгэлд тавих хяналтыг чангатгаж, үр дүнг тайлагнах, шилэн дансны бүртгэлийн хөтлөлт, үнэн зөв байдлыг хангах  

109 4.5.1 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 4.2.1 
Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын 2022 оны 
төсвийн төслийг батлуулах, 
2023-2024 оны дунд 
хугацааны төсвийн 
төлөвлөлтийг  боловсруулан, 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлэх   

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Төсвийн төслийг 
хүргүүлсэн эсэх  

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын 2021 оны 
батлагдсан нийт төсөв 8769 сая 
төгрөг. 

Дунд хугацааны төсвийн 
төлөвлөлтийн саналыг 
МХЕГ-т хүргүүлэх, 2022 оны 
төсвийг өмнөх оныхоос 
бууруулахгүйгээр батлуулах 
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Тамгын 
газар 

/СААХ/ 

110 4.5.2 Санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хэмнэлтийн горимыг чанд 
сахин, үйл ажиллагааны 
орлогын төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангуулж, төсөвт 
төвлөрүүлэлтийн байдалд 
хяналт тавих 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

1/ Нэгжүүдээс өр , авлага, 
орлогын гүйцэтгэлийн 
мэдээг сар бүр авч нэгтгэх 
2/ Касс, харилцахын 
баримтыг боловсруулж 
төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг сар бүр гаргах 

Төсвийн гүйцэтгэл 346 сая 
төгрөг буюу 3,9 хувиар 
хэмнэгдсэн. Үйл ажиллагааны 
орлогын төлөвлөгөөг 108,5%-
иар биелүүлсэн. 

Батлагдсан төсвийг 
хэмнэлттэй зарцуулж, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлтийг бүрэн хангуулж 
ажилласан байна. 

 
 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/СААХ/ 

111 4.5.3 Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулан 
сайтын хөтлөлтөд тогтмол 
бүртгэлээр хяналт тавьж, 
санхүүгийн ил тод байдлыг 
ханган ажиллах. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Байгууллагын 
батлагдсан төсөв болон 
дараа жилийн төсвийн 
төслийн мэдээллийг 
тухай бүрт, тухайн 
жилийн төсөвт орсон 
нэмэлт, өөрчлөлтийн 
талаарх мэдээлэл, 
төсвийн гүйцэтгэл 
зэргийг сар бүр, 5 сая 
төгрөгөөс дээш  мөнгөн 
болон хөрөнгийн 
шинжтэй худалдан 
авалтын гүйлгээг тус тус 
шилэн дансанд 
мэдээлнэ. 

Сар бүрээр төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ гаргаж, 
холбогдох дээд шатны 
байгууллага МХЕГ-т хүргүүлэн 
байгууллагын мэдээллийн 
самбарт мөн шилэн дансны 
www.shilendans.gov.mn сайтад 
байршуулан ажиллаж байна. 

Шилэн дансны сайтын 
хөтлөлтөд сар бүр хяналт 
тавьж, хугацаа хоцроож 
мэдээлсэн тоог урьд оны 
тоон үзүүлэлтээс 50 хувиар 
бууруулж зөрчилгүй 
ажилласан байна. 
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112 4.5.4 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын худалдан 
авах ажиллагааг хууль 
тогтоомжийн дагуу цахим 
хэлбэрээр хэрэгжүүлэх. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

2021 онд улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалт болон 
урсгал зардлын төсвөөс 
санхүүжих ажлуудын 
худалдан авах 
ажиллагааг 100 хувь 
цахимаар зохион 
байгуулна. 

2021 оны батлагдсан төсвийн 
хүрээнд  Эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл, шатахуун, бичгийн 
цаас, принтерийн хор, албан 
бичиг хэвлэмэл хуудасны 
худалдан авах ажиллагааг 
www.tender.gov.mn цахим 
сайтаар  2021 оны 01 дүгээр 
сарын 18-ны өдөр зарлан 
тендер хүлээн авах шатандаа 
явж байна. 

Худалдан авах ажиллагааг 
хууль тогтоомжийн дагуу 100 
хувь цахим хэлбэрээр 
хэрэгжүүлсэн байна. 

I-IV 
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Тамгын 
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/СААХ/ 

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


 

  

113 4.5.5 НЗДҮАХХАХТ-3.1.4.5  
Төрийн худалдан авах 
ажиллагаагаар дамжуулан 
дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний худалдан 
авалтыг дэмжинэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Дотоодын үйлдвэрлэлээ 
дэмжсэн худалдан авах 
ажиллагааны тоо, эзлэх 
хувь 

Нийслэлийн худалдан авалтад 
дотоодын үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүн 3 хувийг эзэлж 
байна. 

Нийслэлийн худалдан 
авалтад дотоодын 
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн 
4 хувьд хүрсэн байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/СААХ/ 

114 4.5.6 НЗДҮАХХАХТ-4.1.4.1. 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагуудын 
"Шилэн дансны тухай хууль"-
ийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
төсөв, санхүүгийн ил тод 
байдлыг хангуулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагуудын 
шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилт бүрэн хангагдсан 
байна. 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагуудын шилэн 
дансны хуулийн хэрэгжилт 
бүрэн хангагдсан байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/СААХ/ 

115 4.5.7 НЗДҮАХХАХТ-4.2.2.2. 
Ногоон худалдан авалтын 
эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтийн хувь - Ногоон худалдан авалтыг 
нийт худалдан авалтын 3 
хувьд хүргэсэн байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/СААХ/ 

4.6 Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаатай хамааралтай зорилт, арга хэмжээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж, гүйцэтгэл үр дүнг хангуулах 

116 4.6.1 Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 4.5.1 
Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газарт хамааралтай 
бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрт 
тусгагдсан зорилт арга 
хэмжээний биелэлт, 
нэгжүүдийн  гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, зөвлөмж чиглэл өгч, 
гүйцэтгэл үр дүнг хангуулах 
 
 
 
 
 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

1/ Бодлогын баримт 
бичиг,хууль тогтоомж, 
төсөл хөтөлбөр, 
байгууллагын үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтэд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  
2/ Үнэлгээний дүнгийн 
тайлан, хурлын шийдвэр 
3/ Хяналт- шинжилгээ, 
үнэлгээний дүнд 
үндэслэн нэгжүүдэд 
хүргүүлсэн зөвлөмжийн 
тоо, гүйцэтгэлийн 
хэрэгжилт   
 

1/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 нь чиг 
үүрэгт хамааралгүй асуудал 
байсан бөгөөд хэрэгжилт 98%-
тай үнэлэгдсэн. 
2/Нийслэлийн Засаг даргын 
2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд 
Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газарт хамааралтай 
8 арга хэмжээний хэрэгжилт 
96%-тай үнэлэгдсэн. 
3/Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн 19 зорилт арга 
хэмжээний хэрэгжилт 90%-тай 
үнэлэгдсэн. 
4/НИХТ болон Тэргүүлэгчдийн 
тогтоолоор 2 арга хэмжээ, 2 

1/ Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газарт  
хамааралтай бодлогын 
баримт бичиг, хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрт 
тусгагдсан  зорилт арга 
хэмжээний биелэлт, 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
зөвлөмж чиглэл өгсөн байна. 
2/ Үнэлгээний дүнгийн 
тайланг газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, дүнг холбогдох 
дээд шатны байгууллагуудад 
тогтоосон хугацаанд 
хүргүүлсэн байна. 
3/ Зөвлөлийн хурлаар гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, ажлын явц, үр дүнг 
сайжруулахад нөлөөлсөн 
байна. 
5/ Бүрэн хангагдаагүй арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг 
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хурлын тэмдэглэлээр 5 
заалтын хэрэгжилт 96%-тай 
үнэлэгдсэн. 

5/Нийслэлийн эдийн засаг 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлээс Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газрын 
эрхлэх асуудлын хүрээнд 
хамаарах 9 арга хэмжээний  
хэрэгжилт 93%-тай 
үнэлэгдсэн. 

6/Ил тод” байдлыг хангаж 
ажиллах 2020 оны жилийн 
эцсийн байдлаар 2  шалгуур 
үзүүлэлт, 14 заалтын биелэлт 
90%-тай үнэлэгдсэн. 

7/Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 4 зорилтын 67 
арга хэмжээний биелэлт 
93,6%-тай үнэлэгдсэн. 

хангуулах ажлыг 
эрчимжүүлсэн байна. 

117 4.6.2 Улсын Ерөнхий байцаагчийн 
гаргасан албан даалгаврууд, 
шуурхай хурал болон сарын 
ажлын тайланд  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтэд тогтоосон 
хугацаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
удирдлагуудыг тухай бүр 
бодит  мэдээллээр 
хангасан эсэх 

 

1/ Улсын Ерөнхий байцаагчийн 
гаргасан 2 албан даалгаврын 
хэрэгжилт 90%-тай 
үнэлэгдсэн. 
2/ 2020 онд хэрэгжилтийг 
тооцох үүрэг даалгаврын 
биелэлт дунджаар 98%-тай 
үнэлэгдсэн. 
3/ НМХГ-ын сарын ажлын 
тайланд сар бүр хяналт-
шинжилгээ хийж байгууллагын 
сайтад хугацаанд нь 
байршуулж ажилласан. 

1/ Үүрэг даалгавруудын 
хэрэгжилтэд тухай бүр 
үнэлгээ хийн удирдлагуудыг 
мэдээллээр ханган 
гүйцэтгэлийг хангуулах арга 
хэмжээ авч ажилласан 
байна.  
2/ Байгууллагын сарын 
ажлын тайланг сайтад 
хугацаанд нь байршуулж 
ажилласан байна. 
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4.7 Чиглэл болон дззрэг дэх хэлтсүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит, дотоод хяналт шалгалт хийх 

118 4.7.1 Чиглэл болон дүүрэг дэх 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
болон улсын байцаагчдын 
хяналт шалгалтын баримт 
бичгийн стандартын 
хэрэгжилтийн байдалд  
дотоод хяналт шалгалт хийж, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах, мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

1/ Байгаль орчин, 
геологи, уул уурхайн 
хяналтын хэлтэс, Налайх 
дүүрэг дэх Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтсийн үйл 
ажиллагаанд дотоод 
хяналт хийсэн дүн, 
танилцуулга, санал, 
дүгнэлт,  хурлын 
шийдвэр  
2/ хурлын шийдвэрийн 

1/ Сонгино хайрхан дүүрэг дэх 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын хяналтын 
хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалт хийж 
илэрсэн алдаа дутагдлыг 
арилгуулахаар зөвлөмж 
боловсруулан хүргүүлэн 
ажилласан. 
2/Байгууллагын албан 

Сонгогдсон хэлтэст дотоод 
хяналт шалгалтыг хийж, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний санал, 
зөвлөмжийг хүргүүлж, 
гүйцэтгэлд хяналт хийсэн 
байна. 
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хэрэгжилт 
3/ Өмнөх шалгалтын 
мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд хийсэн 
гүйцэтгэлийн хяналт 
/ХНХХХ, СХД дэх МХХ/ 

хаагчдын улирлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээнд дүн 
шинжилгээ хийж 
удирдлагуудад 2 зөвлөмж 
хүргүүлсэн. 

119 4.7.2 Удирдах дээд байгууллага, 
албан тушаалтнаас өгсөн 
үүргийн дагуу болон иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагаас 
ирүүлсэн өргөдөл гомдол, 
хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

1/Удирдлагаас өгсөн 
үүрэг даалгаврын дагуу 
хийсэн хяналт 
шалгалтын тоо, ажлын 
танилцуулга, шийдвэр,  
2/ Өргөдөл, гомдол, 
хүсэлтийн дагуу хийсэн 
хяналт шалгалт, 
шийдвэрлэлт    

 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 18 
албан 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 ёс зүйн зөвлөлд 4 
улсын байцаагчийг шилжүүлэн 
2 албан хаагчид байгууллагын 
дотоод журмын дагуу 
анхааруулга өгч ажилласан.  

Удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгавар болон иргэдээс 
ирсэн өргөдөл гомдол, 
хүсэлтийг хүндрэл 
чирэгдэлгүй хугацаанд нь 
бүрэн шийдвэрлэж 
ажилласан байна. 

I-IV 
улирал 

Тамгын 
газар 

/ДХШМХ/ 
 

4.8 Бусад 

120 4.8.1 НЗДҮАХХАХТ-1.1.2.1. 
Нийслэлийн Гамшгаас 
хамгаалах албадад “Шуурхай 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Хэрэгжилтын хувь Гамшгаас хамгаалах бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлсэнтэй холбогдуулан 

Тухай бүр Нийслэлийн 
Гамшгаас хамгаалах 
албадад “Шуурхай штаб” 

Бэлэн 
байдлын 

зэрэгт 

Тамгын 
газар 

/ХЭЗХ/ 



 

---оОо--- 

 

 

 

 

 

 

штаб” байгуулж,  тохиолдлын 
голомтод үүрэг гүйцэтгэх 
шуурхай арга хэмжээний 
багийн бэлэн байдлыг ханган 
ажиллана. 

Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын Шуурхай 
штаб байгуулан ажиллаж 
байна. 

байгуулан ажиллана. шилжсэн 
хугацаан

д 
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ТАВ . БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

Хавсралт №1. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 

Хавсралт №2. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2021 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №3. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2021 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №4. Байгууллагын 2021 оны төсөв 

 

 


