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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 

2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь 2019 оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөнд нийт 3 зорилт, 31 ажил, үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 2019 оны  

жилийн эцсийн байдлаар гүйцэтгэл 100 хувьтай хэрэгжлээ. 

Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 онд үйл ажиллагааны зардал, хяналт 

шалгалтын давхардлыг бууруулах зорилгоор бүсчилсэн байдлаар нэгдсэн хяналт 

шалгалтыг 3,4,5 дугаар саруудад, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 9 сард тус тус зохион 

байгуулан, 17 сум 6 тосгоныг төлөвлөгөөт болон зөвлөн туслах, гүйцэтгэлийн хяналт 

шалгалтанд бүрэн хамруулан ажиллалаа. 

 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд хяналтын 20 чиглэлээр давхардсан 

тоогоор 611 төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 235 төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ нийт 

846 обьектыг хяналт шалгалтанд хамруулж /үйл ажиллагаа зогссон 59/, 2019 оны жилийн 

эцсийн байдлаар хяналт шалгалтын гүйцэтгэл 100 хувьтай, зөвлөн туслах үйлчилгээний 

гүйцэтгэл 100 хувьтай тус тус хангуулан ажиллалаа. 

 МХЕГ-ын даргаас ирүүлсэн болон аймгийн МХГ-ын даргын баталсан удирдамжийн 

дагуу 1248 объектыг урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтанд, 202 объектыг тандалт 

судалгаанд, 170 объектыг хяналт шинжилгээнд, 486 удаагийн 1000 гаруй хуулийн 

этгээдийг салбарын сургалтанд, баталгаажуулах үйл ажиллагаанд 82 объектыг тус тус 

хамруулж, 38 удаагийн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж ажиллалаа. 

1.2.Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа: 

 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний байдлаар нийт 274 гомдол, мэдээлэл 

бүртгэгдсэнээс Зөрчлийн хэрэг нээж ЗШША явуулсан 10 хэргийг шийдвэрлэж, харьяаллын 

дагуу шилжүүлсэн 5, харьяаллын дагуу шилжиж ирсэн 4, хялбаршуулсан журмаар 

шийдвэрлэсэн 256, хүлээн авахаас татгалзасан 3 хэргийг тус тус шийдвэрлэн ажиллаж 

байна. 

2019 онд зонхилон гарч буй хэрэг бүртгэлтийг ангилвал:  

-Байгаль орчны эсрэг зөрчил 106 хэрэг, 

-Авто зам, тээврийн хяналтын чиглээрх зөрчил 91 хэрэг, 

-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомж зөрчсөн 12 хэрэг, 

-Эмбиобэлдмэлийн зөрчил 6 хэрэг 

-Мал эмнэлэгийн хяналтын зөрчил 9 хэрэг, 

-Газрын хууль тогтоомжийн зөрчил 6 хэрэг,  

-Геологи, уул уурхайн зөрчил 13 хэрэг, 

-Хүнсний чанар, стандартын зөрчил 4 хэрэг, 

-Стандарт, хэмжилзүйн зөрчил 6 хэрэг,  

-Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын зөрчил 10  

-Барилга техникийн хяналтын зөрчил 5  

-Таримал, ургамалын үр хорио цээрийн зөрчлийн хэрэг тус тус гарсан байна. 

 

 ХОЁР. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР: 

 2.1 Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: 

 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 

өдрийн А/05 тоот тушаалаар Мэргэжлийн хяналтын газрыг Төрийн захиргаа, эрсдэлийн 

удирдлагын хэлтэс, Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс, Байгаль орчин, дэд 

бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс, итгэмжлэгдсэн Лаборатори гэсэн үндсэн 4 бүтэц, 

төрийн захиргааны 31, төрийн үйлчилгээний 15 ажилтан  нийт 46 албан хаагчийн орон 



тоотой ажиллахаар баталсан боловч Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 29 дүгээр 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, тэтгэвэрт гарч чөлөөлөгдсөн 6 албан хаагчийн оронд хүн 

томилоогүй тул 41 ажилтан, албан хаагчтай  ажиллалаа. 

 2019 онд байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, дотоод бүтэц, зохион 

байгуулалт, төлөвлөлтийг оновчтой үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, ажилтан албан хаагчдын 

сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор А тушаал 32, Б тушаал 38 тус тус батлан 

гаргалаа. 

 Тухайлбал: Ажилд томилох, түр томилох тухай 7, Ажлаас чөлөөлөх тухай 6, Цалин 

хөлс шинэчлэн батлах тухай 1, Илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай 2, 

Цалинтай чөлөө олгох тухай 3, Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай 6, Туслам, шагнал 

урамшуулал олгох тухай 6, Ажлын хэсэг болон зөвлөл, комисс байгуулах байгуулах тухай 

10, Үнэт цаас хүчингүй болгох тухай 6, Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай, 

Хөдөлмөрийн дотоод журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Цалингийн нэмэгдэл олгох 

тухай гэм мэт тушаал, шийдвэрийг тус тус батлан гаргаж, дотоод зохион байгуулалтыг 

ханган ажиллалаа. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 01 тоот албан даалгаварын хүрээнд МХЕГ-

ын даргын үүрэг чиглэлийн дагуу байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдын 2019 оны 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хөдөлмөрийн гэрээнд сахилга хариуцлага, хувийн зохион 

байгуулалт, эмх цэгцийг сайжруулах, ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах талаар тусгай заалт 

оруулж, үр дүнг тооцон дүгнэхээр тусгалаа. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг 

чангатгах тухай” 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолыг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 7 заалт 13 арга хэмжээ 

бүхий 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80 хувьтай ханган ажиллаж байна. 

 Мөн 2019 онд “Хууль зөрчихгүй, сахилга ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах тухай” баталгаа 

гаргуулж гарын үсэг зуруулж, õÿíàëò øàëãàëòын үед îëæ ìýäñýí Àâëèãàòàé õîëáîîòîé 

àëèâàà àñóóäëûã ÀÒÃ-ò ìýäýýëж байх ¿¿ðýã ºãч,  хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор 

сар, улирал бүрийг тодорхой ажлыг хэрэгжүүлэхээр эрх зүйн акт, тушаалууд гаргасан. 

 Тухайлбал: “Дотоод зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай”, “Байгууллагын өмч 

хамгаалах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай”, “Ёс зүйн зөвлөл шинэчлэн батлах тухай”, 

“Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийг сайжруулах тухай”, “Байгууллагын спортын 

зөвлөл байгуулах тухай”,  “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”, Байгууллагын эрх зүйн баримт 

бичиг шалгах ажлын хэсэг” зэрэг тушаал, шийдвэрийг батлан гаргаж байгууллагад дагаж 

мөрдөх бодлого зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 Мөн сар бүрийг байгууллагын дотооддоо тодорхой ажил хэрэгжүүлэхээр сарын аян 

зарлаж хэрэгжүүлэн ажиллалаа.Үүнд: 1 дүгээр сарыг дотоод ажлыг сайжруулах сар, 2 

дугаар сарыг Able программ болон шилэн хяналтын цахим системийг ашиглаж сурах сар, 3 

дугаар сарыг ажилтан, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сар, 4 дүгээр 

сарыг дотоод ажлын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх сар, 5 дугаар сарыг шилэн хяналтын цахим 

сисмтемийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, 7,8,9 саруудыг хувь хүний хандлага сайжруулах 

сар, 10,11 сарыг бодит эрсдэлийг тооцолох сар болгон хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг хамт 

олны хурлаар хэлэлцэн танилцуулж ажиллалаа. 

 2019 онд нийт 37 удаагийн байгууллага, хамт олны хурал, 13 удаагийн “Зөвлөлийн 

хурал”-ыг хуралдуулж сар, улирал бүрийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл Мэргэжлийн хяналтын 

Ерөнхий газраас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, хяналт шалгалтын явц, үр дүн, цаг 

үеийн шаардлагатай асуудлуудыг хэлэлцэн шуурхай шийдвэрлэж ажиллалаа. Мөн 7 

бүрийн 1 өдрийн өглөө 8:30 цагт байгууллагын албан хаагчдын сонсгол мэдээллийг цагийн 

хуваарийг батлан хэрэгжүүлж ажилладаг бөгөөд тус мэдээллийн цагаар холбогдох сургалт 

мэдээллийг үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллалаа. 



 Мөн Архивын Улсын үзлэг 2019 оны 09 дүгээр сард Сэлэнгэ аймагт ажилласантай 

холбогдуулан газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан шалгалтын удирдамжийн 

заалт тус бүрээр тодорхой ажил зохион байгуулж, байгууллагын архивын үйл ажиллагааг 

бүрэн шинэчлэн засвар үйлчилгээ болон баримт бичгийг 2015-2018 он хүртэл цахим 

архивын сан үүсгэж ажилласны үр дүнд МХГ нь шалгалтад 93 хувьтай үнэлэгдлээ. 

Мөн 2019 оны 02 дугаар сарын 14,15-ны өдрүүдэд улсын байцаагч, албан хаагчдын 

нэгдсэн XI дүгээр зөвлөгөөнийг “ХУУЛЬ САХИН МӨРДӨЛТИЙН СОЁЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЬЕ” 

уриатайгаар нийт 70 улсын байцаагч, ажилтнуудыг хамруулан зохион байгууллаа. 

Тус 2 өдрийн арга хэмжээний эхний өдрийн үйл ажиллагааг сумдын улсын 

байцаагчдын 2018 онд байгуулсан Хариуцлагын гэрээг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 

улсын байцаагч тус бүрээр хэлэлцэн дүгнэж, үр дүнг тооцож, зөвлөмж чиглэл өглөө. 

2 дахь өдөр буюу 02 дугаар сарын 15-нд үндсэн зөвөлгөөнийг Мэргэжлийн 

хяналтын газрын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүн, 2019 оны бодлого зорилт, 

цаашид хэрхэн ажиллах үйл ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлох зорилгын хүрээнд зохион 

байгууллаа. 

  

  
  

 

 2.2 Хүний нөөц, албан хаагчдын нийгмийн баталгааны талаар: 

 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн баталсан 2018-2024 он 

хүртэл хэрэгжүүлэх “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оны 01 

дүгээр сайрн 15-ний өдрийн “Хүний нөөцийн хөгжил, сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн 

баталгааг хангах” ажлын төлөвлөгөөг 3 бүлэг, 21 заалттайгаар батлан хэрэгжүүлэн 

ажиллаж, хэрэгжилтийг  100 хувьтай хангалаа. 

  Мөн Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч, Авто тээврийн хяналтын 

улсын байцаагч, Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч, Хүнсний чанар, 

стандартын хяналтын улсын байцаагч, Мал эмнэлэгийн хяналтын улсын байцаагч, Эрүүл 

ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч нийт 6 ажлын байрны сул орон тоо 

гарсантай холбогдуулан Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 

байгууллагын сул орон тооны 2019 оны захиалгыг газрын даргын албан тоотоор 

хүргүүлээд байна. 

 Байгууллагын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн 

баталгааг хангах зорилгоор дараах тушаал, шийдвэрүүдийг гаргалаа. 

 Тухайлбал: Ажилд томилох, түр томилох тухай 7, Тусламж, шагнал урамшуулал 

олгох тухай 6, Цалин хөлс шинэчлэн батлах тухай 1, Илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай 2, Цалинтай чөлөө олгох тухай 3, Хөдөлмөрийн дотоод журманд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай, Цалингийн нэмэгдэл олгох тухай гэм мэт тушаалууд батлөн 

гаргалаа. 

 Мөн албан хаагчдынхаа нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор аймгийн Засаг 

даргын санаачлан хэрэгжүүлж буй төрийн албан хаагчдын орон сууцанд байгууллагын 4 

албан хаагчийг хамрууллаа. 



 Хамт олныхоо ажиллах орчныг сайжруулах, иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх 

нөхцөлийн хангахад анхаарч байгууллагын дотор, гадна орчны бүрэн засвар, тохижилтыг 

аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр хийлээ.   

 2.3 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр: 

 Мэргэжлийн хяналтын газар нь аймгийн хэмжээнд хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, 

хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Иргэд, ААН, төрийн 

байгууллагуудтай хамтран дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа.Үүнд: 

-Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд байгаль орчныг хамгаалах тухай багц хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, ой хээрийн түймэр болон хууль бусаар ашигт 

малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих 

зорилгоор аймгийн Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар, Прокурорын газартай хамтарсан 4 удаагийн хяналт шалгалтыг хийж, 

аймгийн Засаг даргын 2019.03.20-ны өдрийн “Хяналтын цэг ажиллуулах тухай” А/86 тоот 

захирамжийн дагуу Мандал, Ерөө, Хүдэр, Баянгол сумдын нутагт эгзэгтэй цэгүүдэд дээрх 

байгууллагуудтай хамтран орон нутгийн чанартай хяналтын 4 цэг, Алтанбулаг-

Улаанбаатарын чиглэлийн төв зам дагуу хяналт шалгалтын аймгийн чанартай 2 цэгийг  тус 

тус ажиллуулж хяналт тавьж ажиллалаа. 

-Мэргэжлийн хяналтын газраас санаачлан Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд уул уурхайн 

ашиглалт, олборлолтын явцад эвдэрсэн газрын хэмжээг багасгах, нөхөн сэргээлтийг 

эрчимжүүлж хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019.04.25-2019.11.05-ныг хүртэлх хугацаанд 

тус аймгийн Цагдаагийн газар, ГХБХБГ, БОАЖГ-уудтай хамтран “Нөхөн сэргээлт” аяныг 

зарлан хэрэгжүүлж, аяны хүрээнд нөхөн техникийн нөхөн сэргээлтийг 111.6 га талбайд 

хийж гүйцэтгэснээр 2018 оныхоос 55 хувиар, биологийн нөхөн сэргээлтийг 88.3 га талбайд 

хийж гүйцэтгэснээр 2018 оныхоос 2.6 дахин нэмэгдүүллээ.  

-Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Газар, Эрүүл 

Мэндийн Газартай хамтран жил бүрийн эхний улиралд Хоол, хүнсээ сонгох, хэрэглэх, 

хадгалах хандлага, дадал төлөвшүүлэх сургалтыг иргэд аж ахуй нэгжүүдэд зохион 

байгуулдаг бөгөөд 2019 оны 03 дугаар 20-оос 04 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд 17 сумдын 

250 гаруй аж ахуйн нэгж иргэдийг хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа. 

  Сургалтын үеэр “Хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, 

тээвэрлэлтийн арга технологи”-оор 550 ширхэг гарын авлагыг бэлтгэн  тарааж, мэргэжил 

арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

-ХХААХҮЯ,  аймгийн ХХААГ-тай хамтран "Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

зохистой дадал сургалт", “Сэлэнгэ аймгийн махны нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч 

талуудын уулзалт”, “Хоол үйлдвэрлэл, үйчилгээний салбарт хүнсний аюулгүй байдлыг 

сайжруулах нь” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг 17 сумдын 127 гаруй худалдаа үйлчилгээ 

эрхлэгчдийн төлөөллийг оролцуулан зохион байгууллаа. 

-Монгол Улсын Засгийн газрын “Сав баглаа боодол үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2017-

2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 2015 оны 496 

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг шалгах, чанар аюулгүй байдалд үнэлгээ дүгнэлт хийх, 

сургалт сурталчилгаа, зөвлөгөө өгөх зорилгоор хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 

нийт 200 иргэд, ААН-дэд хяналт шалгалт, тандалт судалгаа, хяналт шинжилгээ, зөвлөн 

туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа. 

  Хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн 

газартай хамтран “Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөн”-ийг өрнүүлэх уриалгыг 

гарган иргэдэд сурталчилж, “Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөн”-ийг өрнүүлэх 

тухай аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 сарын 23-ны А/293 тоот захирамжийн 

хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллалаа. 

-Сэлэнгэ аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг “Дашваанжил” ХХК-тай хамтран 

шингэрүүлсэн шатдаг хийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 8 аж ахуйн нэгж, 200 гаруй 

иргэдэд мэдээлэл хийж, сургалт зохион байгуулан ажиллалаа. 



-Мөн МХГ нь Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго 

чиглэлийг таниулах, хяналт шалгалттай холбоотой бизнес эрхлэгчдэд тулгамдаж буй 

асуудал, улсын байцаагчийн ёс зүй, харилцаа,  хууль эрх зүйн орчин дахь зарим асуудалд 

нэгдсэн ойлголтод хүрэх, харилцан ойлголцох, тайлбар өгөх, хамтран ажиллах, санал 

солилцох зорилгоор 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Шударга өрсөлдөөн 

хэрэглэгчийн төлөө газрын Сэлэнгэ аймаг дахь улсын байцаагч, Монголын Үндэсний 

Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Сэлэнгэ салбарын төлөөлөгч, Ажил олгогч эздийн 

холбооны төлөөлөгч, иргэд, бизнес эрхлэгчид түүний эрх ашгийг хамгаалах төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, холбоодын нийт 250 гаруй төлөөллийг хамруулсан уулзалтыг 

зохион байгууллаа. 

Уулзалт ярилцлагаас гарсан санал, хүсэлт, шүүмжлэлийг хүлээн авч аль аль талдаа 

харилцан ойлголцсон уулзалт, ярилцлага болж, гарсан санал, хүсэлт, шүүмжлэлийн 

мөрөөр дотооддоо шийдвэрлэх асуудлыг нэгтгэн холбогдох хэлтэс, нэгжийн дарга эрхлэгч 

нарт газрын дарга үүрэг чиглэл өгч, дээд шатны байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлүүлэх 

асуудлыг нэгтгэн албан тоот хүргүүлэн ажиллалаа.  

 2.4 Байгууллагын ил тод байдлын талаар: 

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж цахим хуудсанд 

/http://se.inspection.gov.mn// цаг үеийн шинжтэй 41 мэдээ мэдээлэл, нүүр хуудсанд /Selenge 

Mhg Hynalt/ 390 удаагийн сэрэмжлүүлэг, мэдээ мэдээллийг байршуулж, хяналт шалгалтын 

талаар шууд лайв 3 удаа, Орон нутгийн телевизтэй хамтран 5 удаагийн нэвтрүүлэг, 4 

удаагийн шторк мэдээлэл бэлтгэн түгээж, байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээллийн самбарыг тогтмол шинэчлэн сайжруулан иргэд, олон нийтэд нээлттэй хүргэж 

ажиллалаа. 

 Аймгийн Засаг даргаас баталсан хуваарийн дагуу “Иргэдээ сонсоё” телевизийн 

нэвтрүүлэгт газрын дарга оролцож иргэдээс ирүүлсэн хяналт шалгалттай холбоотой 

асуудлаар мэдээлэл хийж, тавигдсан 14 асуултанд хариулт өгсөн.  

 2.5 Албан бичиг,өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар: 

 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар байгууллагын хэмжээнд 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон бусад төрийн байгууллага, аж ахуй нэгжээс 

нийт 1309 бичиг ирсэнээс 69,2 % буюу 906 хариутай бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 26 

хариутай бичиг шийдвэрлэх шатандаа  байна. 

 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт 

хамаарал бүхий асуудал мөн эсэхийг нягтлан үзэж нийт 101 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, 

шийдвэрлэх шатандаа 7, бусад 94 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн 

ажиллалаа. 

 МХЕГ болон аймгийн 11-11 төвд хандаж манай байгууллагад шилжүүлсэн 1 иргэний 

өргөдлийн хүлээн авч, хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн, хариуг хүргүүлэн ажиллалаа. 

 
Ирүүлсэн өргөдөл гомдлын агуулга 

 
 

№ 
Нийт 

өргөдлийн 
тоо 

Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал / тоо 
Эзлэх 
хувь% 

1 101 Өргөдөл 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ  

30,6% 

Хүнсний аюулгүй  байдал 5 

Барилга байгууламж 2 

Боловсрол  

Эрүүл ахуйн тухай 6 

Үйлчилгээнийбайгууллага 4 

http://se.inspection.gov.mn/


Эмнэлэг сувилал 1 

Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан 
тухай 

6 

Өрхийнаж ахуйтай холбоотой  2 

Албан хаагчдад олгодог чөлөө  1 

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай  4 

  БҮГД   31 

2 Хүсэлт 

Мал хорогдсон тухай 1 

48,4% 

Ажлын байрны зөвшөөрөл авах 4 

Ажил үйлчилгээний талаар 3 

Байгууллагын ажилтнууд 27 

Бусад 13 

  БҮГД   48 

3 Гомдол 

Хүнсний аюулгүй  байдал 2 

3,3% 
Эрүүл ахуйн тухай 3 

Бусад 7 

  БҮГД   12 

4 
Нээлттэй утсаар 

ирсэн гомдол 

Хүнсний аюулгүй  байдал 1 

 10,1
% 

Барилга 1 

Авто замын тухай  

Эмийн бүтээгдэхүүний тухай 1 

тоолуур  

Эрүүл ахуйн тухай 3 

Бусад 1 

  БҮГД   10   

  

 2.6 Сургалтын үйл ажиллагаа: 

 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс баталсан 2018-2022 он 

хүртэл хэрэгжүүлэх “Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” хөтөлбөр, 

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан 2019 оны Сургалтын 

төлөвлөгөөний хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, ур 

чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж 3 бүлэг,  24 

заалттайгаар батлан хэрэгжилтийг 100%-тай ханган ажиллалаа. 

 МХГ-ын ажилтан, албан хаагчдыг байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнөөс гадна 

МХЕГ-аас зохион байгуулсан цахим хэлбэрийн 18 удаагийн сургалт, бусад байгууллагатай 

хамтран болон албан хаагчдаас зохион байгуулсан танхимын хэлбэрийн 50 удаагийн 

сургалтанд тус тус хамруулж, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэн 

ажиллалаа.Үүнд: 

-Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар 4 удаа, 

-Захиргааны ерөнхий хуулийн сургалт 2 удаа, 

-Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт 3 удаа, 

-Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалт 2 удаа 

-Бусад сургалт 7 

-Албан хаагчдын Ёс зүй, харилцаа хандлага, эрүүл мэнд, ажлын байрны дасгал 

хөдөлгөөний талаар гэх мэт сургалтууд зохион байгууллаа. 

 Мөн МХГ-аас иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад чиглэсэн сургалтыг: 

 -Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналт  чиглэлээр нийт 82 удаагийн 

сургалтыг давхардсан тоогоор 730 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэд, байгууллагад,  



 -Байгаль орчин, геологи уул уурхай, дэд бүтэц, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

хяналтын чиглэлээр нийт 73 удаагийн сургалтыг 630 гаруй ААН, иргэдэд тус тус зохион 

байгуулж ажиллалаа. 

 МХГ-ын албан хаагчдаас магистрийн сургалтанд 4 улсын байцаагч, Мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтанд 2 албан хаагч суралцаж байгаа бөгөөд гадаад улсад буюу 

Германд 1, Францад 1, Италид 1, БНХАУ-д 2 албан хаагчийг богино хугацааны сургалтанд 

хамрууллаа. 

 2.7. Санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, гүйцэтгэл үр дүнгийн талаар: 

Мэргэжлийн хяналтын газар нь 2019îíû 11 дүгээр сарын байдлаар áàòëàãäñàí 

òºñâèéí  äàãóó 701314,1  ìÿíãàí òºãðºãèéí  ñàíõ¿¿æèëòийг  àâ÷, çîðèóëàëòûí   äàãóó 

зардлын зүйл тус бүрээр çàðöóóëан  ажиллалаа. 

 2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаар санхүүгээс нийт 494 ширхэг  шийтгэлийн   

хуудас улсын байцаагчдад тарааснаас 646819.1 мянган төгрөгийн  378 ширхэг шийтгэлийн 

хуудас бичиж, 285050.8 мянган төгрөгийг орон нутгийн санд төвлөрүүлж, 52 ширхэг  

шийтгэлийн хуудсаар 384168.3 мянган төгрөгийн авлагатай  байна. 

Мөн  шилэн   дансны   хуулийг   хэрэгжүүлэн сар бүр мэдээллийг шинэчлэн 

байгууллагын вэб хуудас болон мэдээллийн самбарт 130 мэдээллийг байршуулан 

ажиллаж, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Төсвийн тухай хууль болон 

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг хангалттай сайн биелүүлж “Зөрчилгүй” 

дүгнэлттэй гарлаа.   

 2020 îíû  òºñâèéí õ¿ðýýíèé  ìýäýãäýë болон 2021, 2022îíû òºñâèéí òºñлийг 

боловсруулан  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий  газарт хүргүүлсэн. 

2019 оны 11 сарын байдлаар торгууль, шийтгэвэрийн хуудасны зарцуулалтын 

талаар:                                                                                                                      /График-2/ 

 
 

ГУРАВ. СТРАТЕГИ, БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЛААР: 

 3.1.“Шилэн хяналт” системийн хэрэгжүүлсэн үр дүнгийн талаар: 

 2019 оны хяналт шалгалтад хамруулахаар Сэлэнгэ аймагт бүртгэлтэй 5403 

объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийн шалгуураар их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

829 обьектод хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөн ажиллаж, 2019 онд шалгалт, зөвлөн 

туслах үйлчилгээний гүйцэтгэлийг  100 хувьтай хэрэгжүүлэн, шилэн хяналтын цахим 

системд бүрэн бүртгэж ажиллалаа. 

 МХГ-ын 2020 оны эрсдэлийн үнэлгээг нийт 5649 объектод хийж, их 927, дунд 3112, 

бага 1610 объект үнэлэгдлээ. 

 2020 оны төлөвлөлтийг нийт 477 объект буюу шалгалт 362, зөвлөн туслах 

үйлчилгээг 115 объектод хийхээр төлөвлөлөж шилэн хяналтын цахим системд 100 

оруулан ажиллалаа.  

 Шилэн хяналтын цахим системийг давхардсан тоогоор 1000 гаруй иргэд, ААН 

нэгжүүдэд сурталчлан, мэдээ мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүллээ. 
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 Мөн хяналт шалгалт, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, хууль сахин мөрдөлтийн хувь, 

аливаа иргэн ААН–ийн маргаантай асуудлыг шилэн хяналтын цахим системээс 

мэдээллийг тухай бүр шинэ тайлан цэснээс боловсруулалт хийж ажиллаж байна. 

 

 3.2.Эрсдэлийг тодорхойлж урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд эрсдэл өндөртэй салбар болон обьектыг судлан 

тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийж дараах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.Үүнд. 

-Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 60 дугаар зарлигийн хүрээнд хүүхдийн 

хөгжил, хамгааллын чиглэлээр 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 4 бүлэг 38 

заалттай боловсруулан батлан бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж, мэдээ тайланг холбогдох 

дээд шатны газруудад хүргүүллээ.  

-Ундны усны эх үүсвэр, эх үүсвэрийг тэжээгч гол мөрний ус, эх үүсвэрийн барилга 

байгууламжийн эргэн тойрны хөрсний бохирдолтын хэмжээг тодорхойлох, усаар дамжих 

гэдэсний халдварт өвчин гарах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2019 оны 05 

дугаар сарын 6-10-ны өдрүүдэд 17 сум, 6 тосгоны ундны ус, хөрснөөс дээж авч, 

итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэхээр шилжүүлж, Шинжилгээний дүнг үндэслэн 

холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

- Дэд бүтцийн хяналтыг сайжруулах, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, үерийн 

далан шуудууг засварлах, барилга угсралтын ажлын хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй 

ажиллагааг хангуулахзорилгоор аймгийн болон сумын Засаг дарга нарт “Ажил 

эрчимжүүлэх тухай” албан бичгийг хүргүүлж, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллалаа. 

-Хүрээлэн буй байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, уул уурхайн 

ашиглалт, олборлолтын улмаас эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлтийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор  аймгийн Цагдаагийн газар, Прокурор, Байгаль орчны газартай хамтран зөрчил 

ихээр гардаг онцлог 3 сумдаар хяналт шалгалт хийж, техникийн нөхөн сэргээлтийг 111.6 га 

талбайд хийж гүйцэтгэснээр 2018 оныхоос 55 хувиар, биологийн нөхөн сэргээлтийг 88.3 га 

талбайд хийж гүйцэтгэснээр 2018 оныхоос 2.6 дахин нэмэгдүүллээ.  

-Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын Сэлэнгэ аймаг дахь улсын байцаагч, 

Монголын Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Сэлэнгэ салбарын төлөөлөгч, 

Ажил олгогч эздийн холбооны төлөөлөгч, иргэд, бизнес эрхлэгчид түүний эрх ашгийг 

хамгаалах төрийн болон төрийн бус байгууллага, холбоодтой хамтран хяналт шалгалттай 

холбоотой хүндрэл бэрхшээл, тулгамдаж буй асуудал, Сэлэнгэ аймагт гарч болзошгүй 

эрсдэлийн талаар ярилцаж, 2020 оны төлөвлөлтөндөө тусган анхаарч ажиллахаар 

боллоо. 

-Мөн 2020 оны хяналт шалгалтыг оновчтой хэрэгжүүлэх зорилгоор сумдын улсын 

байцаагч нар болон иргэдээс тухай орон нутагт хамгийн их эрсдэлтэй обьектын талаар 

тандалт судалгааг сошиалаар болон цаасан хэлбэрээр авч нэгтгэн хяналт шалгалтаа 

төлөвлөн ажиллаж байна.  

 

ДӨРӨВ. ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ,ХҮНСНИЙХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

4.1.Ерөнхий мэдээлэл: 

 Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд Эрүүл мэнд, боловсрол, 

хүнсний хяналтын чиглэлээр 374 объектыг хяналт шалгалтанд хамруулахаар тусгаснаас 

359 объектыг /15 объект татан буугдсан/  хамруулж, гүйцэтгэл 100 хувьтай,  

 Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 128 объектыг хамруулахаар тусгаснаас124 объектыг /4 

обьект татан буугдсан/ хамруулж, гүйцэтгэл 100 хувьтай тус тус ханган ажиллалаа. 

/График-1/ 



 

 4.2.Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар:  

 2019 онд хэлтсийн хэмжээнд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу нийт 34 зөрчлийг 

хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, 22.072.0 мян/төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээ 

авч, шийтгэлийн төлбөрийг 100 хувьтай барагдууллаа. 

/График-2/ 

 

 Хяналт шалгалтын явцад давхардсан тоогоор нийт 2651 зөрчил, дутагдал 
илрүүлснээс 1792 зөрчил, дутагдал буюу 67.5 хувийг нь арилгууллаа. 
 Улсын  байцаагчид давхардсан тоогоор 2823 заалттай 362 хугацаатай албан 
шаардлагыг иргэд, ААН-дэд өгч албан шаардлагын биелэлт 82.9 хувьтай,  зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг 90 хувьтай тус тус хангуулан ажиллалаа. 

/График-3/ 

 

 2019 онд хяналт шинжилгээнд 173 обьектыг, тандалт судалгаа 132 обьектыг, 

урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтанд  887 обьектыг,  баталгаажуулах үйл ажиллагаанд 

10 асуудлаар 45 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг тус тус хамруулж, нийт 82 удаагийн 

сургалтыг давхардсан тоогоор 730 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэд, байгууллагад зохион 

байгууллаа. 

 4.3.Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр: 
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Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2019 оны 01/270 тоот 

удирдамжийн дагуу аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэг, Сайхан сум 

дундын эмнэлэгт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг 

арилгуулах чиглэлээр улсын ахлах байцаагчийн 24 заалттай 3 албан шаардлагыг 

хүргүүлж, биелэлтийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний дотор гүйцэтгэлийн хяналт 

шалгалт хийж биелэлтийг тооцохоор шийдвэрлэн ажиллалаа. 

  4.4.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр: 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 153, зөвлөн туслах үйлчилгээнд 39 

объектыг тус тус хамрууллахаар төлөвлөж, /6 объектын үйл ажиллагаа зогссон/ биелэлт 

100 хувьтай хэрэгжүүллээ. 

Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 542 обьектод, тандалт судалгааг 51 

обьектод, хяналт шинжилгээг 104 обьектод, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 14 удаа тус 

тус хийж, хууль сахин мөрдөлтийг 78.5 хувьтай хангууллаа.  

 

             Шалгалтын явцад нийт 1186 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, үүнээс 988 буюу 83.3 

хувийг нь арилгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар улсын байцаагчийн 1388 

заалттай 140 албан шаардлагыг хугацаатай өгч, албан шаардлагын биелэлт 79.4 хувьтай, 

зөвлөн туслах үйлчилгээний зөвлөмжийн биелэлт 91.4 хувьтай тус тус хангуулан 

ажиллалаа. 

Салбарын чиглэлийн хяналт шалгалт үр дүн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар 

байгууллагын веб сайт  болон Facebook, орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, телевизид нийт 

16 удаагийн мэдээллийг байршуулж, 42 гарын авлага, 82 зөвлөмж сэрэмжлүүлгийн тараан 

ажиллалаа. 

Тайлангийн хугацаанд нийт 140 албан бичиг хүлээж авсанаас 29 албан бичиг 

хариугүй, 8  албан бичгийн хугацаа болоогүй, 121 албан бичгийн хариуг холбогдох газарт 

хүргүүллээ. 

            Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн 10 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжид  
хялбаршуулсан журмаар 12 хэрэг нээж 6.022.0 мян/төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээ авч, 
шийтгэлийн төлбөрийг 100 хувьтай барагдууллаа. 

 4.5.Эм биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр: 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд 23 /1 объект татан буугдсан/, зөвлөн 

туслах үйлчилгээнд 4, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад 448, тандалт судалгаанд 5, 

хяналт шинжилгээнд 1,  гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтад нийт 23 объектыг тус тус 

хамруулж, хэрэгжилтийг 86.5 хувьтай ханган ажиллалаа. Мөн салбарын сургалтыг 2 удаа, 

байууллагын сургалтыг нийт 27 удаа хийлээ. 
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Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 

улсын байцаагчийн 255 заалттай 31 албан албан шаардлага, 51 заалттай 4 зөвлөмжийг 

хугацаатай хүргүүлж албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг 90 хувьтай хангуулан 

ажиллалаа. 

Хяналт шалгалтын явцад Зөрчлийн тухай хууль болон хууль, тогтоомж зөрчсөн 6 

хуулийн этгээд, 5 хүнд 4.750.0 мя/төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээ авч, 100 хувь 

барагдууллаа.  

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь 
 /графикаар/ 

 

Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын явцад 

улсын байцаагчийн нийт 6 акт үйлдэн Монгол улсын эмийн бүртгэлд байхгүй, чанар 

байдал нь тодорхойгүй, бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй хаяг шошгийн стандарт зөрчсөн, 

хугацаа дууссан нийт 136 нэр төрлийн 2.188.250 мян/төгрөгийн эм бэлдмэлийг 

устгуулахаар шилжүүлж,  эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй худалдан борлуулж 

байсан Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй 63 нэр төрлийн 391.850 мян/төгрөгийн 

эм бэлдмэлийг улсын орлого болгуулахаар орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлэн 

ажиллалаа. Мөн Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 

2 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг улсын ахлах байцаагчийн шийдвэрээр үйл ажиллагааг 

нь түр зогсоож, Эм хангамжийн байгууллагуудад тавигдах шаардлага  болон эмийн чанар, 

аюулгүй байдал, салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар сумдын эрүүл 

мэндийн төв, эмийн сан болон нийтийн үйлчилгээний эмийн сангуудын эмийн мэргэжилтэн 
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нарт салбарын 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж нийт 40 хүн, 8 аж ахуйн нэгжийг 

хамруулан зөвөлгөө, зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

4.6.Боловсрол, соёлын хяналтын чиглэлээр: 

 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусгагдсаны дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад15, зөвлөн туслах үйлчилгээнд 12 
объектыг хамруулж хэрэгжилт 100 хувьтай, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад 26, 
тандалт судалгаанд 6, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтад 3, гүйцэтгэлийн хяналт 
шалгалтад 16 объектыг тус тус хамруулж салбарын хууль тогтоомжийн биелэлт 86.9 
хувьтай хангууллаа. 

 

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 

улсын байцаагчийн 116 заалттай 15 албан албан шаардлага, урьдчилан сэргийлэх хяналт 

шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 16 

заалттай 2 албан шаардлага, 96 заалттай 12 зөвлөмж хугацаатай хүргүүлж албан 

шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт жилийн эцсийн байдлаар 86.2 хувьтай хангуулан 

ажиллалаа. 

 

            2019 оны жилийн эцсийн  байдлаар удирдамж 5, удирдах дээд байгууллага болон 
аж ахуй нэгж иргэдээс 12 албан  бичиг, 5 өргөдөл, гомдол ирүүлсэнийг 100 хувь 
шийдвэрлэж ажиллалаа. 

4.7.Хүнсний чанар, стандартын хяналтын чиглэлээр: 

2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд 90, 

зөвлөн туслах үйлчилгээнд 37 /11 объект татан буугдсан/ хамруулж хэрэгжилт 100 хувьтай, 

урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтанд 178, тандалт судалгаанд 10, төлөвлөгөөт бус 

хяналт шалгалтанд 4 объектыг, хяналт шинжилгээг 3 удаа хийж нийт 326 объектыг 

хамруулж, хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг 81.46 хувьтай тус тус хангуулан ажиллалаа. 
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           Хяналт шалгалтын явцад чанарын шаардлага хангаагүй, хадгалах болон хэрэглэж 
дуусах хугацаа хэтэрсэн 137 нэр төрлийн 1160 ш 2642.2мя/төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг 
устгалын акт үйлдэж аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтаар болон устгалын комисст 
шилжүүлж зохих журмын дагуу устгал хийж холбогдох арга хэмжээ авч ажиллалаа. 

          Хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгон дээр үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр нь 
бичигдээгүй, хаяг шошгын зөрчилтэй 95 нэр төрлийн 1025 ширхэг, 67 кг 
3615.1мя/төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүнийг хүнсний сүлжээнээс буцаан татан 
авахуулсан.Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын явцад түргэн гэмтэж муудах, хүнсний 
бүтээгдэхүүний хадгалалт тээвэрлэлтийн байдалд хяналт шалгалтыг хийж зөвлөмжийг 
тухай бүр өгч ажиллалаа. 

 

 Шалгалтын явцад 198 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, үүнээс газар дээр нь 149 буюу 

75,3 хувийг нь арилгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор улсын байцаагчийн 

480 заалттай 90 албан шаардлагыг хугацаатай өгч биелэлт 94,4 хувьтай байна. Зөвлөн 

туслах үйлчилгээний 198 заалттай 43 зөвлөмж өгч, биелэлт 100 хувьтай хангууллаа.  

         Тайлангийн хугацаанд улсын байцаагчийн үйл ажиллагааны 8 дүгнэлт, үйл 

ажиллагаа бүр зогсоосон 1,  түр зогсоосон 2, сэргээсэн 1, устгасан 1 нийт  5 акт үйлдлээ. 

Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн 4 аж ахуйн нэгж, 1 иргэнд 

хялбаршуулсан журмаар 5 хэрэг нээж 8.300.0 мя/төг-ийн шийтгэлийн арга хэмжээ авч, 

торгуулийн төлбөрөө барагдуулаагүй 1 аж ахуйн нэгжийн материалыг Сэлэнгэ аймаг дахь 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд 

албадан гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлүүлж, төлбөрийг 100 хувь барагдуулан ажиллалаа. 

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын явцад 8 удаа хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр 

салбарын сургалтыг зохион байгуулж, сургалтанд нийт 195 хүн хамрагдаж, 8 нэр төрлийн 

139 зөвлөмжийг тарааж, веб сайт хуудсанд 20 удаа, фасебүүкэд 20 мэдээ, сэрэмжлүүлэг, 

зөвлөмжийг байршуулсан. 

Тайлангийн хугацаанд нийт 60 албан бичиг хүлээн авч 44 хариутай бичиг, иргэний 4 
өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэн хариуг хуулийн хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтанд хамрагдсан нийт объектын 
7 их эрсдэлтэй, 41 дунд эрсдэлтэй, 40 бага эрсдэлтэй үнэлэгдэж, хууль тогтоомжийн  
хэрэгжилт 85 хувьтай ба их, дунд эрсдэлийн түвшин 53 хувьтай,  өнгөрсөн оныхтой 
харьцуулахад 30 хувь буурсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан нийт обьектын 15 дунд, 28 бага эрсдэлтэй 
үнэлэгдсэн байна. Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхэд 2018 оны их, дунд үнэлэгдсэн 
эрсдлийн үнэлгээг 2019 оны их, дунд эрсдлийн үнэлгээтэй харьцуулахад 32% буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 95 хувьтай байна. 

4.8.Мал үржлийн хяналтын чиглэлээр: 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 12, зөвлөн туслах 

үйлчилгээнд 5 объектыг тус тус хамруулж, хэрэгжилт 100 хувьтай,  хууль сахин мөрдөлт 

82.2 хувьтай тус тус хангууллаа. 

 

 

Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор иргэд, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагад улсын байцаагчийн 35 заалт бүхий 7 албан шаардлага 

хүргүүлж, албан шаардлагын биелэлтийг 88.5 хувьтай хангуулан ажиллалаа.  

 4.9.Мал эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр: 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу төлөвлөгөөт шалгалтанд 39 объект /1 объект татан буугдсан/, зөвлөн 

туслах үйлчилгээнд 9 объектыг тус тус хамруулж, гүйцэтгэл 100 хувьтай, урьдчилан 

сэргийлэх хяналт шалгалтад 5, тандалт судалгаанд 56, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт 28 

объектыг хамруулж  жилийн эцсийн байдлаар хууль сахин мөрдөлт 55.4 хувьтай байна. 
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Хяналт шалгалтын явцад  илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах зорилгоор 

улсын байцаагчийн 269 заалттай 29 албан шаардлага, 65 заалттай 7 зөвлөмжийг 

хугацаатай өгч жилийн эцсийн байдлаар албан шаардлагын биелэлтийг 64.2 хувьтай 

хангуулан ажиллаж, албан шаардлагын биелэлтийг хангалтгүй биелүүлсэн 4 аж ахуйн 

нэгжид  Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1-д заасны дагуу нийт 2.000.0 

сая/төг-ийн торгуулийн арга хэмжээг авч ажиллалаа. 

Хууль тогтоомжийг нийтэд сурталчилан таниулах, гарч болох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор салбарын 2 удаагийн сургалтыг 77 аж ахуйн нэгж, иргэдийг 

хамруулан зохион байгуулан ажиллалаа. 

            2019 онд Мал эмнэлэгийн хяналтын чиглэлээр байгууллагын сургалт 29 удаа, 
салбарын сургалт 2 сэдвээр  давхардсан тоогоор 95 аж ахуйн нэгж, иргэд байгууллага 
хамруулан хийлээ. 

            Аймгийн Засаг даргын А/10 тоот захирамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд Гахайн 

африкийн мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай гарын авлага зөвлөмжийг 17 сумын 

мал эмнэлгийн 17 мэргэжилтэнд хүргүүлж,  аймгийн хэмжээнд 3 суманд хорио цээрийн 

дэглэм тогтоож, 53 өрхийн 923 толгой гахайг зориудын устгал хамруулж, ариутгал 

халдваргүйтгэлийг хийлгэж, 3 сумын дэглэмийг цуцлуулан ажиллалаа. 

 

4.10.Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналт чиглэлээр: 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын  

чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 15 объектод, зөвлөн туслах үйлчилгээг 5 объектод 

хийж /1 татан буугдсан/,  хэрэгжилтийг 100 хувьтай хангалаа. 

Мөн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 1, хяналт шинжилгээ 15, урьдчилан сэргийлэх 

хяналт шалгалт 58 объектод тус тус хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор 

улсын ахлах байцаагчийн хугацаатай 128 заалт бүхий 22 албан шаардлага, 39 заалт бүхий 

7 зөвлөмжийг хугацаатай хүргүүлж, жилийн эцсийн байдлаар хууль сахин мөрдөлт 89.1 

хувьтай байна. 

 

Салбарын хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахад тавигдах шаардлага" сэдэвт сургалтыг 17  

сумын 22 аж ахуйн нэгж, 6 иргэнийг хамруулан зохион байгуулж, зөвлөмж, зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа.  

           Тайлангийн хугацаанд улсын байцаагчийн бүтээгдэхүүний чанарын 10 дүгнэлт, үйл 
ажиллагаа түр зогсоосон 5 акт үйлдэж, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг 
зөрчсөн 1 хуулийн этгээдэд хялбаршуулсан журмаар 500.0мян/төг-ийн шийтгэлийн арга 
хэмжээ авч, торгуулийн төлбөрийг бүрэн барагдууллаа.  
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Салбарын чиглэлийн хяналт шалгалт үр дүн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар 

байгууллагын веб сайт  болон Facebook, орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, телевизид нийт 

15 удаагийн мэдээллийг байршуулан ажиллалаа. 

Удирдах дээд байгууллага болон аж ахуй нэгж, иргэдээс хариутай 38 албан бичиг, 

удирдамж ирснийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж ажиллалаа. 

 4.11.Ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтын чиглэлээр: 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын 

чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 15 /1 объект татан буугдсан/, зөвлөн туслах 

үйлчилгээг 5 объектод тус тус хийж, хэрэгжилт 100 хувьтай. 

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 3, тандалт судалгаанд 8 обьектыг, урьдчилан 

сэргийлэх хяналтанд 52 обьектыг, шинжилгээт хяналт шалгалтанд 52 объектыг тус тус 

хамруулж, шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор улсын 

байцаагчийн хугацаатай 141 заалт бүхий 27 албан шаардлага, зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн 5 аж ахуй нэгжид 35 заалт бүхий 4 зөвлөмжийг хугацаатайгаар гарган хүргүүлж, 

бүтээгдэхүүний чанарын тухай дүгнэлт 7 үйлдэж, жилийн эцсийн байдлаар хууль сахин 

мөрдөлт 95.7 хувьтай хангагдасан байна. 

 

Салбарын чиглэлийн хяналт шалгалт үр дүн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар 

байгууллагын веб сайт  болон Facebook-д нийт 17 удаагийн мэдээллийг байршуулж 

ажиллалаа. 

Салбарын хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болох 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахад тавигдах шаардлага" сэдэвт сургалтыг 3 сумын 

16 аж ахуйн нэгж, 14 иргэнийг хамруулан зохион байгуулж, зөвлөмж, зөвөлгөө өгч 

ажиллалаа. 

Тайлангийн хугацаанд улсын байцаагчийн бүтээгдэхүүний чанарын 7 дүгнэлт, 

Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн 1 хуулийн этгээдэд хялбаршуулсан 

журмаар 500.0мян/төг-ийн шийтгэлийн арга хэмжээ авч, торгуулийн төлбөрийг бүрэн 

барагдууллаа. 
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Аймгийн Цагдаагийн газарт хураагдсан байгалийн ургамалд шинжээч томилох 

тухай 5 тогтоолын дагуу шинжээчийн дүгнэлт 5  гарган ажиллалаа. 

 ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨР, ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН 

ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 5.1.Ерөнхий мэдээлэл:  

 2019 онд байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр, цацрагийн 13 хяналтын чиглэлээр 

давхардсан тоогоор 243 объектод хяналт шалгалт, 104 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ 

нийт 347 объектыг хамруулахаар төлөвлөснөөс бүх объектыг 100 хувь хамруулан хяналт 

шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.  

 
      Шалгалтад хамрагдсан нийт объектоос 40 объектын үйл ажиллагаа зогссон 

бөгөөд төлөвлөгөөний биелэлтийг 89 хувьтай хангуулан ажиллалаа. Төлөвлөгөөт бус 

шалгалтыг 6 хяналтын чиглэлээр 18 удаа хийж 3 иргэн, 17 аж ахуйн нэгжийг хамрууллаа. 

 Нийт хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын 15,7% нь их, 38,7% нь дунд, 46,6% 

нь бага эрсдэлтэй тус тус үнэлэгдэж, 2018 оны мөн үетэй харьцуулахад их эрсдэлтэй 

объектын тоо 1,7 хувиар буурч, дунд эрсдэлтэй объектын тоо 10,6 хувиар, бага эрсдэлтэй 

объектын тоо 7,6 хувиар тус тус өссөн дүнтэй байна.                                               /График-1/ 

 
 2019 онд нийт 59 иргэн, 296 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан 44 урьдчилан сэргийлэх 

хяналт шалгалт, 2 иргэн, 66 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан 8 тандалт судалгаа, 5 аж ахуйн 

нэгжийг хамруулсан 2 хяналт шинжилгээ, 5 иргэн, 54 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан 6 

баталгаажуулалтын шалгалт, 19 иргэн, 118 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан 13 салбарын 

сургалтыг тус тус хийсэн буюу бусад хяналт 73-г хийж 85 иргэн 539 аж ахуйн нэгжийг 
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хамруулж мэдээллийг шилэн хяналтын цахим системийн “бусад хяналт” хэсэгт бүрэн 

орууллаа.  

 Хяналт шалгалтаар нийт 2591 зөрчил илрүүлж, 1519 зөрчлийг арилгуулж /график 2/, 
нөхөн төлбөр тооцсон 9 акт, үйл ажиллагааг бүр зогсоосон 1, түр зогсоосон 11  акт, 
сэргээсэн 2 акт, эд зүйл хураасан 3 акт, 63 дүгнэлт, 1289 заалт бүхий 251 албан 
шаардлага, 81 зөвлөмж тус тус үйлдэж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллалаа. Улсын 
байцаагчийн үйлдсэн албан шаардлагын биелэлт 74,2 хувьтай бөгөөд /график-3/ албан 
шаардлагын биелэлтийн түвшин өмнөх онд 67,4 хувь байсан бол энэ онд 6,8 хувиар 
нэмэгдэж, зөрчлийн тоо буурсан ч нийт зөрчил арилгуулалтын түвшин 58,6 хувьтай буюу 
өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2 хувиар өссөн байна. 

 График 2. 

 
 Хууль сахин мөрдөлтийн хувь өнгөрсөн оны мөн үед 53,8 хувьтай байсан бол энэ 
онд 60,6 хувь болж 2,3 хувиар нэмэгдсэн байна. 
 График-3.  

 
 5.1.1.Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тухай: 

Тайлант хугацаанд зөрчил гаргасан нийт 86 субъектэд зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн 

ажиллагаа явуулж хялбаршуулсан журмаар 82 зөрчлийг шийдвэрлэж, 4 зөрчилд зөрчлийн 

хэрэг нээн шалгаж 2019 онд давхардсан тоогоор зөрчил гаргасан нийт 86 субъектэд 

186.390.000 төгрөгийн торгууль, 13 субъектэд 69.709.075 төгрөгийн нөхөн төлбөр буюу 

бүгд 256.099.075 төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр ногдуулснаас нийт 204.853.075 

төгрөгийг барагдуулан улсын төсөвт төвлөрүүлэн 18.500.000 торгууль, 32.746.000 сая 

төгрөгийн нөхөн төлбөр хүлээгдэж байна. Энэ хугацаанд зөрчил гаргагчдаас нийт 94 м3 

мод, модон материал, 6 ш бор гөрөөс, 1 ш чоно, 10 ш загас, 2 ш уурга, дэгээ тус тус 

хурааж улсын болгосон байна. 

2019 онд зөрчил гаргагч субъектын тоо өмнөх онтой харьцуулахад 3,5 хувиар 

буурсан ч торгуулийн хэмжээ 52,3 хувь өсч, барагдуулалт 90,1 хувьтайбайна /график-4/. 

Энэ хугацаанд зөрчил гаргагчдаас нийт 94 м3 мод, модон материал, 6 ш бор гөрөөс, 1 ш 

чоно,10 ш загас, 2 ш уурга, дэгээ тус тус хурааж улсын болголоо.  

График-4 



 
Хэлстийн хэмжээнд нийт 462 албан бичиг хүлээн авснаас 288 буюу 62.3 % нь 

хариутай, 169 буюу 36,8% нь хариугүй, хугацаа болоогүй 5 буюу ирсэн бичгийн 

шийдвэрлэлт 98,3 хувьтай, 26 өргөдөл гомдлыг хүлээн авснаас 22 өргөдлийг шийдвэрлэн 

хариуг өгч шийдвэрлэлт 80,7 хувьтай байна.  

 5.2.Байгаль орчин, геологи уул уурхай, газрын харилцааны чиглэлээр: 

 2019 онд байгаль орчин, геологи, уул уурхай, газрын харилцааны хяналтын 

чиглэлээр хяналт шалгалтад 136 объектыг хамруулахаар төлөвлөж /үйл ажиллагаа 

зогссон 24/ төлөвлөгөөний биелэлтийг 83 хувьтай хангууллаа. Төлөвлөгөөт бус шалгалт 1-

г хийж, хяналт шалгалтад хамрагдсан 3 аж ахуйн нэгж их, 32 аж ахуйн нэгж дунд, 77 аж 

ахуйн нэгж бага эрсдэлтэй тус тус үнэлэгдсэн байна. 

 Хяналт шалгалтаар нийт 569 зөрчил илрүүлж, 440 зөрчлийг арилгуулж, давхардсан 

тоогоор 297 заалт бүхий 69 албан шаардлага, 39 зөвлөмж, үйл ажиллагаа түр зогсоосон 6 

акт, сэргээсэн 2, нөхөн төлбөрр тооцсон 1, эд зүйл хураасан 3 акт тус тус үйлдэж 4 дүгнэлт  

гаргалаа. Шаардлагын биелэлт 74 хувьтай байна. 

 Байгаль орчин, геологи уул уурхай, газрын харилцааны хяналтын чиглэлээр 2018 

оны мөн үед 58 албан шаардлагыг 235 заалттай гаргаж шаардлагын биелэлт 66,8 хувь 

байсан бол 2019 онд шаардлагын биелэлт 7.2 хувиар нэмэгдсэн байна. Байгаль орчин, 

геологи уул уурхай, газрын харилцааны хяналтаар зөрчил гаргасан нийт 56 субъектэд 

135.440.000 төгрөгийн торгууль, 10.031.000 төгрөгийн нөхөн төлбөр ногдуулснаас 

134.940.000 төгрөгийн торгууль, 9.371.000 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг тус тус барагдуулж, 

500.000 төгрөгийн торгууль, 660.000 төгрөгийн нөхөн төлбөр одоогоор барагдаагүй 

хүлээгдэж байна. Төсөвт нийт 144.311.000 төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. 

 Салбарын хяналтын чиглэлээр 3 салбарын сургалтыг 2019 оны 3, 5 дугаар 

саруудад зохион байгуулж уул уурхай, химийн бодисын ашиглалт, ой ашиглалтын  

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 58 аж ахуйн нэгжийн захирал, инженер техникийн 

ажилтан 150 гаруй хүнийг оролцуулсан салбарын зохион байгуулж МХБ-аас 2019 онд уул 

уурхай, ой ашиглалт, аюултай хог хаягдлын хяналтын талаар барьж ажиллах чиглэл, 

цаашдын үйл ажиллагаа, салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангуулж 

ажиллах талаар танилцуулж ажиллаа. Энэ хугацаанд хариутай 113 бичиг хүлээн авч 108-г, 

11 өргөдөл хүлээн авч тус тус шийдвэрлэсэн байна.  

 Хяналт шалгалтын ажлыг аймгийн Миний Монгол ТВ, Мандал Ширхэнцэг КАТВ-ээр 

тус 1 удаа, фейсбүүк хуудсаар  21 удаа мэдээлж, 95 зөвлөмж, 21 сэрэмжлүүлэг гаргаж 

иргэдэд хүргэж ажиллалаа.  Байгаль орчин, геологи уул уурхай, газрын харилцааны 

хяналтын чиглэлийн хууль сахин мөрдөлт 60,6 хувьтай буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 5,2 

хувиар нэмэгдсэн байна. 

 Шинэлэг ажил, санал санаачилга: Мэргэжлийн хяналтын газраас санаачлан 

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд уул уурхайн ашиглалт, олборлолтын явцад эвдэрсэн газрын 

хэмжээг багасгах, нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлж хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

2019.04.25-2019.11.05-ныг хүртэлх хугацаанд тус аймгийн Цагдаагийн газар, ГХБХБГ, 

БОАЖГ-уудтай хамтран “Нөхөн сэргээлт” аяныг зарлан хэрэгжүүллээ.  



 Аяны хүрээнд техникийн нөхөн сэргээлтийг 111.6 га талбайд хийж гүйцэтгэснээр 

2018 оныхоос 55 хувиар, биологийн нөхөн сэргээлтийг 88.3 га талбайд хийж гүйцэтгэснээр 

2018 оныхоос 2.6 дахин нэмэгдүүлж чадсан байна. Тухайлбал энэ хугацаанд Болд төмөр 

Ерөө гол ХХКомпани нь Бугантын Толгойтын гол гэх газарт хууль бус ашиглалт, 

олборлолтын явцад эвдэрсэн газарт дүйцүүлэн хамгааллаар 10 га газарт нөхөн сэргээлт 

хийсэн байна. 

 5.4.Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр: 

2019 онд Цацрагийн хяналтын чиглэлээр 5 ААН-д /1 обьектын үйл ажиллагаа 

зогссон/ шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил, дутагдалд 13 заалт бүхий 2 шаардлага өгч 12 

зөрчлийг арилгуулан биелэлтийг хангуулж ажиллалаа. 

Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн 1 нь дунд, 3 нь бага эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн бөгөөд 1 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа зогссон, хууль сахин мөрдөлтийн 

түвшин 53,6 хувьтай байна.  

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын “Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн 

хяналтын газар, Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газар”-аас зарлан 

хэрэгжүүлсэн “ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ-МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ” аяныг Сүхбаатар боомт 

дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба, Хилийн цэргийн 0101 дүгээр ангитай хамтран 

аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж ажиллалаа. Аяны хүрээнд эмнэлэг, барилга, автозам, 

уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд буюу нийт 8 аж ахуйн 

нэгжийн 50 гаруй инженер, техникийн ажилтнуудад 1 удаа цацрагийн аюулгүйн норм, 

цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд 

чиглэгдсэн 2 төрлийн 60 гаруй зөвлөмж тарааж, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох зүйл, 

заалтын талаар мэдээлэл өгч, аймгийн хэмжээнд хилийн боомт дээр ашиглагдаж 

байгаагаас бусад цацрагийн үүсгүүр ашиглагчдын судалгааг шинэчлэн гаргаж, цацрагийн 

үүсгүүрийн ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны талаар заавар чиглэл өгч ажиллалаа. 

Сургалт:Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын гадаад хамтын ажиллагааны 

хүрээнд Бүгд найрамдах Франц улсын нийслэл Парис хотод 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-

27-ны өдрүүдэд “Цацрагийн хамгаалал ба цөмийн аюулгүй байдлын хүрээлэн”-гээс зохион 

байгуулсан “Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах ба хариу арга хэмжээ” 

сэдэвт сургалтанд цацрагын хяналтын 1 улсын байцаагчийг оролцууллаа. 

5.4.Нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр: 

Нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр 2019 онд шалгахаар төлөвлөсөн 

объектуудын бүрэн хамруулсан бөгөөд 15 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр 

төлөвлөснөөс 13 аж ахуйн нэгж, байгууллагад, 8 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээг 

үзүүлж нийт төлөвлөгөөний биелэлтийг 91,3 хувьтай хангууллаа. /2 аж ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагаа зогссон./ 

Шалгалтаар 168 зөрчил илрүүлж, 66 заалт бүхий 11 албан шаардлага үйлдэж 

шаардлагын биелэлт 63,6 хувьтай, 8 зөвлөмж үйлдэж, зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжүүдэд 

48.578.000 төгрөгийн нөхөн төлбөр тооцсон 3 акт үйлдсэн байна. Зөрчил гаргасан 8 

субъектэд 800.000 торгууль ногдуулж барагдуулан, 48.578.00 төгрөгийн нөхөн төлбөр 

ногдуулснаас 15.832.000 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг барагдууллаа. 

 Энэ хугацаанд нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр: 3 урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийж 9 аж ахуйн нэгж, 1 тандалт судалгаа хийж 1 аж ахуйн нэгж, салбарын 

сургалт 1-г хийж 2 аж ахуйн нэгжийг тус тус хамруулсан бөгөөд хууль сахин мөрдөлт 68 

хувьтай байна. Тайлант хугацаанд 8 бичиг, 4 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэлээ. 

5.5.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын чиглэлээр: 

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр 2019 онд шалгахаар төлөвлөсөн объектуудын 

бүрэн хамруулсан бөгөөд нийт 20 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 15 

аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийж, 10 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж  

төлөвлөгөөний биелэлт 84,5 хувьтай байна. /5 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа зогссон./ 



Шалгалтаар нийт 628 зөрчил илрүүлж, 179 заалт бүхий 23 албан шаардлага үйлдэж 

шаардлагын биелэлт 35 хувьтай, 10 зөвлөмж үйлдэж, 5 аж ахуйн нэгжид 11.100.075 

төгрөгийн нөхөн төлбөр тооцсон 5 акт үйлдэн, баталгаажуулалтын чиглэлээр 15 дүгнэлт 

гаргасан байна. Зөрчил гаргасан 6 субъектэд 16.800.000 торгууль ногдуулснаас 13.800.000 

төгрөгийг барагдуулсан байна. 2019 онд нийт 9 осол гарсныг үйлдвэрлэлийн осолд бүртгэн 

баталгаажуулаа.  

Энэ хугацаанд Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр: 7 урьдчилан сэргийлэх шалгалт 

хийж 2 аж ахуйн нэгж, 2 баталгаажуулалтын шалгалт хийж 15 аж ахуйн нэгж, салбарын 

сургалт 1-г хийж 10 аж ахуйн нэгжийг тус тус хамруулсан бөгөөд хууль сахин мөрдөлт 60 

хувьтай байна. Тайлант хугацаанд 46 бичиг, 4 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэлээ. 

Энэ хугацаанд хөдөлмөр, халамжийн хэлтэстэй хамтран Хөдөлмөрийн чиглэлээр  

сарын аяныг хамтран зохион байгуулж оролцогчдод 2 удаа сургалт зохион байгууллаа. 

Аяны хүрээнд МХЕГ-ын ХХТНХГ-аас “Фридрих Эбертийн” сантай хамтран Хөвсгөл, 

Өмнөговь аймгуудад зохион байгуулсан сургалтуудад оролцож Хөвсгөл аймагт зохион 

байгуулагдсан сургалтад илтгэл тавьж оролцсон. 

5.6.Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр: 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр 2019 онд шалгахаар төлөвлөсөн 

объектуудын бүрэн хамруулсан бөгөөд 19 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр 

төлөвлөснөөс 14 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийж, 11 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 10 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж төлөвлөгөөний 

биелэлт 80 хувьтай байна. /6 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа зогссон./ 

            Шалгалтаар 280 зөрчил илрүүлж, 35 заалт бүхий 8 албан шаардлага үйлдэж 

шаардлагын биелэлт 82,8 хувьтай, 11 зөвлөмж үйлдэж, баталгаажуулалтын чиглэлээр 16 

дүгнэлт гаргаж,  зөрчил гаргасан 1 субъектэд 3.000.000 торгууль ногдуулж   барагдууллаа.  

             Энэ хугацаанд Хөдөлмөр эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр: 2 урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийж 6 аж ахуйн нэгж, 1 баталгаажуулалтын шалгалт хийж 5 иргэн, 11 аж ахуйн 

нэгж, салбарын сургалт 3-г хийж 12 аж ахуйн нэгжийг тус тус хамруулсан байна. Тайлант 

хугацаанд 10 бичиг, 6 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэлээ. 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хууль сахин мөрдөлт 51 

хувьтай байна.  

Энэ хугацаанд Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран Хөдөлмөр, 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр “Эрүүл аюулгүй орчинд таны оролцоо” сэдэвт сарын 

аяныг хамтран зохион байгуулж оролцогчдод 2 удаа сургалт зохион байгууллаа. Аяны 

хүрээнд МХЕГ-ын ХНХТХГ-аас “Фридрих Эбертийн” сантай хамтран Нийслэл болон Орхон 

аймагт зохион байгуулсан сургалтуудад оролцсон. 

-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр: 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр 2019 онд нийт 54 объектод 

төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 42 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийж 

төлөвлөгөөний биелэлт 77,7 хувьтай, 29 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр 

төлөвлөснөөс 28 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж биелэлт 96,5 хувьтай, нийт 

төлөвлөгөөний биелэлт 84,5 хувьтай байна. 13 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа зогссон 

байв. 

Шалгалтаар 1076 зөрчил илрүүлж 280 заалт бүхий 42 албан шаардлага үйлдэж 

шаардлагын биелэлт 47,5 хувьтай, 29 зөвлөмж үйлдэж, 8 аж ахуйн нэгжид 59.678.075 

төгрөгийн нөхөн төлбөр тооцсон 8 акт үйлдэн, баталгаажуулалтын чиглэлээр 16 дүгнэлт 

гаргалаа. Зөрчил гаргасан 11 субъектэд 20.600.000 торгууль ногдуулснаас 17.600.000 

төгрөгийг  барагдуулан, 59.678.075 төгрөгийн нөхөн төлбөр ногдуулснаас 26.932.075 

төгрөгийн нөхөн төлбөрийг барагдуулж 32.746.000 төгрөгийн нөхөн төлбөр хүлээгдэж 

байна. Төсөвт 44.532.075 төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. 

2019 онд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад 2 хүн нас барсан, 

бусад салбарт 7 хүн гэмтэж бэртсэн нийт 9 осол гарсныг үйлдвэрлэлийн осолд бүртгэн 



баталгаажуулаа. Энэ хугацаанд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр: 7 

урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг 17 аж ахуйн нэгжид, 1 тандалт судалгаа, 5 

баталгаажуулалтыг 5 иргэн, 26 аж ахуйн нэгжид, 3 удаагийн салбарын сургалтыг 24 аж 

ахуйн нэгжид  тус тус хийж, хууль сахин мөрдөлт 60,5 хувьтай байна.  

Тайлант хугацаанд 70 бичиг, 4 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.  

 

5.7. Дэд бүтцийн хяналтын чиглэлээр: 

 Дэд бүтцийн хяналтын чиглэлээр 2019 онд шалгахаар төлөвлөсөн объектуудын 

бүрэн хамруулсан бөгөөд нийт 84 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 83 

аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийж төлөвлөгөөний биелэлт 98,7 хувьтай, 39 объектод 

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 38 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээг 

үзүүлж биелэлт 97,4 хувьтай, нийт төлөвлөгөөний биелэлт 98,3 хувьтай байна. /2 аж ахуйн 

нэгжийн үйл ажиллагаа зогссон/ 

 Шалгалтаар 1113 зөрчил илрүүлж 709 зөрчлийг арилгуулан зөрчил арилгуулалт 

63,7 хувьтай, 652 заалт бүхий 131 албан шаардлага үйлдэж шаардлагын биелэлт 77,3 

өмнөх оны мөн үед энэ үзүүлэлт 61,2 хувьтай байсан бол энэ онд биелэлтийг 16,1 хувиар 

нэмэгдүүлж, 39 зөвлөмж үйлдэж, үйл ажиллагаа бүр зогсоосон 1, түр зогсоосон 5 акт 

үйлдэн, 34 дүгнэлт тус тус гаргасан байна. Зөрчил гаргасан 19 субъектэд 30.350.000 

төгрөгийн торгууль ногдуулснаас 16.850.000 төгрөгийг барагдуулж, 13.500.000 төгрөгийн 

торгууль хүлээгдэж байна. 4 зөрчилд зөрчлийн хэрэг нээж бүрэн шийдэвэрлэн ажиллалаа.  

 Энэ хугацаанд дэд бүтцийн хяналтын чиглэлээр: 6 урьдчилан сэргийлэх шалгалт 

хийж 6 иргэн, 237 аж ахуйн нэгж, 3 тандалт судалгаа хийж 15 аж ахуйн нэгж, 2 

баталгаажуулалтын шалгалт хийж 23 аж ахуйн нэгж, салбарын сургалт 4-г хийж 18 иргэн 

34 аж ахуйн нэгжийг тус тус хамрууллаа. 

 Тайлант хугацаанд 117 бичиг, 11 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.Хяналт 

шалгалтын явц, үр дүнгийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 1 нэвтрүүлэг бэлтгэн, 14 

гарын авлага, 9 сэрэмжлүүлэг, 23 гаруй зөвлөмж гарган олон нийтэд хүргэж ажиллалаа. 

Дэд бүтцийн салбарын хууль сахин мөрдөлт 64,4 хувьтай буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 5,3 

хувиар нэмэгдсэн байна.  

 5.8.Барилгын техникийн хяналтын чиглэлээр: 

 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2019 онд Барилгын техникийн хяналтын 

чиглэлээр төлөвлөгөөт шалгалт 20-г төлөвлөснөөс 19-г хийж биелэлт 95 хувь, зөвлөн 

туслах үйлчилгээ 11-г хийж биелэлт 100 хувьтай, нийт төлөвлөгөөний биелэлтийг 96,7 

хувьтай хэрэгжүүллээ.  

 2019 онд нийт 6 урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж 51 аж ахуйн нэгж, 1 

баталгаажуулалтын шалгалт хийж 21 аж ахуйн нэгж, салбарын сургалт 1-г хийж 13 аж 

ахуйн нэгжийг тус тус хамрууллаа. Зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа 6-г хийснээс 4 

зөрчилд зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж зөрчил гаргагчдад 25.500.000 төгрөгийг торгууль 

оногдуулж 10.500.000 төгрөгийг барагдуулаад байна. 

 Хяналт шалгалтаар үйл ажиллагаа бүр зогсоосон 1, түр зогсоосон 5 акт үйлдэж, 

зөрчил арилгуулах 234 заалт бүхий 46 албан шаардлага үйлдснээс шаардлагын биелэлт 

81,1 хувьтай, 34 дүгнэлт гаргасан байна. 

 Тайлант хугацаанд 70 бичиг, 3 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Хяналт 

шалгалтын явц, үр дүнгийн талаар байгууллагын мэдээллийн сайтаар мэдээлж 2 

сэрэмжлүүлэг, 3 зөвлөмж гарган олон нийтэд хүргэж ажиллалаа. Төлөвлөгөөт бус 

шалгалтыг 3 удаа гүйцэтгэлээ. 

Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 2018 оны 

мөн үед 50.9% байсан бол 2019 онд 72.5% болж Барилгын техникийн хяналт хуулийн 

хэрэгжилт  өмнөх оныхоос 22,6%-иар өссөн үр дүнтэй байна. Зөрчлийн тоо 2018 оны мөн 

үеийнхтэй харьцуулахад 2018 онд 402 зөрчил байсан нь 2019 онд 320 зөрчил илэрч 82-оор 

буурсан байна. Барилгын салбарын эрсдэл буурахгүй, 100% арилахгүй байгаа шалтгаан 



нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа барилга угсралтын ажлын гэрээг 

батлагдсан, техникийн магадлал хийгдээгүй зураг төслөөр байгуулдаг, захиалагчийн чиг 

үүргээ салбарын яамдууд, аймгийн ЗДТГ биелүүлдэггүй, мэргэжлийн үндсэн ажилчидгүй 

аж ахуй нэгж байгууллага ажил гүйцэтгэдэг,  дотоодын хяналт сул, зэргээс үүсэж байна. 

5.9. Эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр: 

 2019 онд  төлөвлөгөөт шалгалт 16-г төлөвлөн бүрэн хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ 

7-г хийхээс 6-г хийж нийт төлөвлөгөөний биелэлт 95.6 хувьтай хангууллаа.  

 Нийт 9 урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж 1 иргэн, 96 аж ахуйн нэгж, 1 тандалт 

судалгаа хийж 12 аж ахуйн нэгж, салбарын сургалт 1-г хийж 15 аж ахуйн нэгжийг тус тус 

хамрууллаа. Зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа 3-г хийснээс 1 зөрчилд зөрчлийн хэрэг 

нээн шалгаж зөрчил гаргагчдад 1.300.000 төгрөгийг торгууль оногдуулж  барагдуулаад 

байна. 

 Тайлант хугацаанд 7 бичиг, 2 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Хяналт 

шалгалтын явц, үр дүнгийн талаар байгууллагын мэдээллийн сайтаар мэдээлж 2 төрлийн 

гарын авлага, 4 зөвлөмж гарган олон нийтэд хүргэж ажиллалаа. Төлөвлөгөөт бус 

шалгалтыг 5-г хийж гүйцэтгэлээ. 

Хяналт шалгалтаар сэлбэг хэрэгслийн аюулгүй нөөцийн бүрдүүлэлтийн журамгүй, 

батлагдсан горимгүй, өдөр тутмын бичилт, ашиглалт аюулгүй байдлын дүрмийн 

халаалтын зуухнууд үйл ажиллагаандаа мөрдөөгүй, хэрэгжүүлээгүй зөрчил нийтлэг 

илэрснийг зөвлөмж болон албан шаардлагаар хүргүүлж ажиллалаа. Хяналт шалгалтаар 7 

зөвлөмж үйлдэж, зөрчил арилгуулах 107 заалт бүхий 36 албан шаардлага үйлдснээс 

шаардлагын биелэлт  66,3 хувьтай, 6 дүгнэлт гаргасан байна. Хууль сахин мөрдөлт 75,2 

хувьтай байна. 

 5.10.Харилцаа холбооны хяналтын чиглэлээр: 

 2019 онд харилцаа холбооны хяналтын чиглэлээр 13 хуулийн этгээдэд төлөвлөгөөт 

шалгалт, 7 хуулийн этгээдэд зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэхээр нийт 20 обьект 

төлөвлөснөөс төлөвлөгөөг 100 хувьтай хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнээс их эрсдэлтэй 5, 

дунд-5, бага-3 дүгнэгдэж, эрсдэлийн түвшин өмнөх оны мөн үеийнхээс 6,6%-иар буурсан  

үзүүлэлттэй байна. 

 Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 169 зөрчил илрүүлж, 51 зөрчлийг  

шалгалтын явцад арилгуулж, 3 аж ахуйн нэгжид 1300.000 төгрөгийн торгууль ногдуулан 

бүрэн барагдуулж, шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын 

байцаагчийн 52 заалттай 10 албан шаардлага, 38 заалттай 7 зөвлөмжийг үйлдэн 

биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авч ажилласнаар төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хууль 

тогтоомжийн мөрдөлт-80,4%, зөвлөн туслах үйлчилгээний хуулийн хэрэгжилтийг 77,89%-

тай хангууллаа. Тайлант хугацаанд 7 албан бичиг хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь бүрэн 

шийдвэрлэж, 4 төрлийн гарын авлага, 3 зөвлөмж гаргаж иргэдэд хүргэн ажиллалаа. 

 5.11. Автотээвэр, өргөх механизм, усан замын хяналтын чиглэлээр: 

 2019 онд нийт 11 ААН-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах ажил 

үйлчилгээг 8 аж ахуйн нэгжид хийхээр төлөвлөж бүрэн хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөний 

биелэлтийг 100 хувьтай хэрэгжүүллээ.  

 Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах ажил үйлчилгээнд хамрагдсан нийт 

обьектуудын хууль сахин мөрдөлт 72,9% байна. Зөрчил арилгуулалтын түвшинг 2018 оны 

мөн үеийнхтэй харьцуулахад 25%-иар өссөн үр дүнтэй байна.  

 Нийт 2 урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж 9 аж ахуйн нэгжийг хамруулж, тайлант 

хугацаанд 5 албан бичиг хүлээн авч авч хуулийн хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэлээ.      

Хяналт шалгалтын явц, үр дүнгийн талаар байгууллагын мэдээллийн сайтаар 23 зөвлөмж, 

1 сэрэмжлүүлэг гарган олон нийтэд хүргэж ажиллалаа.  

  Хяналт шалгалтаар 8 зөвлөмж үйлдэж, зөрчил арилгуулах 113 заалт бүхий 10 

албан шаардлага үйлдэж хэрэгжилтийг бүрэн хангууллаа. 

5.12.Хэмжилзүйн хяналтын чиглэлээр: 



2019 онд Хэмжилзүйн хяналтын чиглэлээр 15 хуулийн этгээдэд төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт, 5 хуулийн этгээдэд зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэхээр төлөвлөн 100 хувь 

хийж, 1 төлөвлөгөөт бус шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Хяналт шалгалтаар нийт 126 зөрчил илэрч, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 

хугацаатай 20 албан шаардлага, 5 зөвлөмжийг хүргүүлж, газар дээр нь 4 зөрчил, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээний мөрөөр 57 зөрчлийг арилгуулж биелэлтийг хангууллаа. Энэ 

хугацаанд нийт 32 бичиг ирснээс хариутай 16 бичиг, 4 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь 

бүрэн шийдвэрлэж ажиллалаа.  

Зөрчил гаргасан 2 ААН-д зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагааг явуулж 1.500.000 

төгрөгийн торгууль оногдуулж бүрэн барагдууллаа.  

Олон нийтийн цахим сүлжээнд 5 мэдээлэл бэлтгэж, 2 сэрэмжлүүлэг, 2 зөвлөмж, 8 

гарын авлага, нийт 12 постер нийтлүүлсэн.   

Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 2018 онд 

83,33%-тай байсныг 2019 оны 89,8%-тай болж өмнөх оноос 6,47%-иар, Зөвлөн туслах 

үйлчилгээнд хамрагдсан объектуудын хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 2018 онд 85,9%, 

2019 онд 98,5% болж 12,6%-иар тус тус нэмэгдсэн байна. 

Нийт 3 урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж 12 иргэн, 44 аж ахуйн нэгжийг, 1 

баталгаажуулалтын шалгалт хийж 2 аж ахуйн нэгж, 1 салбарын сургалт хийж 18 иргэн, 4 

аж ахуйн нэгжийг тус тус хамруулсан байна. Хууль сахин мөрдөлт 62 хувьтай, өнгөрсөн 

оны мөн үеийнхээс 12 хувиар өссөн байна. 

5.13. Автозамын хяналтын чиглэлээр: 

 Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан шалгалтын удирдамж, хөтөлбөрийн 

дагуу төлөвлөгөөт шалгалтад 2019 онд 16 ААНБ-ыг хамруулахаар төлөвлөж, биелэлтийг 

100 хувьтай хэрэгжүүллээ. 

  Шалгалтаар илэрсэн 85 зөрчилд  хугацаатай албан шаардлага 9-ийг гарган 

хүргүүлж, биелэлт 100 хувьтай, зөвлөн туслах ажил үйлчилгээний явцад 43 зөрчилд  

улсын байцаагчийн 5 зөвлөмж хүргүүлэн, техникийн дүгнэлт 3 гаргаж, 5 иргэнд 750,0 

төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг авч биелэлтийг хангуулан  ажиллалаа. 

  Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын хуулийн хэрэгжилт 69,1%-тай,  зөвлөн 

туслах үйлчилгээнд хамрагдсан байгуулагуудын хуулийн хэрэгжилт 72,8%-тай үнэлэгдэж 

байгаа нь  2018 оны мөн үеийнхээс шалгалт 5,6%, зөвлөн туслах үйлчилгээ 9,6%-иар тус 

тус  өссөн дүнтэй байна.  

  Нийт 5 урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж 5 иргэн, 22 аж ахуйн нэгжийг, 1 

салбарын сургалт хийж 2 аж ахуйн нэгжийг тус тус хамруулсан байна. Салбарын хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилт 70,5 хувьтай байна. 

 

ЗУРГАА.ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

6.1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тайлангийн хугацаанд химийн шинжээч,  үр хорио цээрийн шинжээч, нян судлалын 
шинжээч, автоклавчин, лабораторийн эрхлэгч гэсэн 6 орон тоотой, MNS ISO/IEC 
17025:2018 стандартын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. 

2019 онд нийт  964 аж ахуй нэгжийн 2435 дээжинд 10119 үзүүлэлтээр  шинжилгээ хийхэд 

363 аж ахуй нэгжийн  702  дээж  982 үзүүлэлтээр буюу нийт шинжилсэн дээжийн 28.8% нь 

эрүүл ахуй стандартын шаардлага хангаагүй байлаа. 

Тухайлбал: 

- МХЕГ, МХГ-ын даргын баталсан удирдамжтай 565 аж ахуй нэгжийн 1374 дээжинд 5186 
үзүүлэлтээр  шинжилгээ хийхэд  252  аж ахуй нэгжийн  487  дээж  638  үзүүлэлтээр 
буюу нийт шинжилсэн дээжийн 35.4% нь эрүүл ахуй стандартын шаардлага хангаагүй. 



- 399 иргэд, байгууллага, ААН-н хүсэлтээр  1061 дээжинд 4933  үзүүлэлтээр шинжилгээ 
хийхэд  111 аж ахуй нэгжийн  215  дээж  344 үзүүлэлтээр буюу нийт шинжилсэн 
дээжийн 20.2% нь эрүүл ахуй стандартын шаардлага хангаагүй. 

Энэ оны шинжилгээний тоон үзүүлэлтийг  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал аж ахуй 
нэгжийн тоо 34.0%, дээжийн тоо 11.9% шинжилсэн үзүүлэлт 1.3%-иар тус тус өссөн бол 
эерэг дээжийн илрүүлэлт 11.4% -иар буурсан байна. 

Байгууллага,  аж ахуй нэгж,  иргэдээс 24,825,400 төгрөгийг  иргэн,  аж ахуй нэгжээс 
нэхэмжилснээс 20,178,200 төгрөг дансанд төвлөрүүлж, 4,647,200 төгрөг хүлээгдэж байна. 
15341 700  төгрөгийн үнэ төлбөргүй шинжилгээ хийлээ. 
 2018 оны үр дүнгийн үнэлгээгээр хангалттай үнэлэгдсэн 2017, 2018 онд ажилд орсон 
ажилтны ур чадварыг 10% нэмэгдүүллээ. 

6.2. Итгэмжлэл  
 

Лаборатори нь итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдаж СХЗГ-ын даргын  А/52 тушаалаар  

итгэмжлэлийн эрхээ 4 жилээр сунгуулж итгэмжлэлийн хүрээг 2 нэр төрөл, 33 үзүүлэлтээр 

нэмэгдүүллээ. Тухайлбал:  

- Хөрсний лаборатори 2 төрөлд 17 үзүүлэлтээр 

- Химийн лаборатори 14 үзүүлэлтээр  

- Нян судлалын  лаборатори 2 үзүүлэлтээр тус тус нэмэгдүүллээ. 

ДОЛОО.  ДҮГНЭЛТ 

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 онд хэрэгжүүлэн зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээний дүнд дараах үр дүнгүүд бий боллоо. Үүнд:  

7.1.Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

хяналт шалгалтын гүйцэтгэл 100 хувьтай, зөвлөн туслах үйлчилгээний гүйцэтгэл 100 

хувьтай, нийт төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувьтай тус тус хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

7.2. 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчид нийт 39 удаагийн 

төлөвлөгөөт бус шалгалт хийсэн бөгөөд энэ нь нийт хяналт шалгалтын 6.3 хувийг эзлэж 

байгаа нь МХЕГ-ын даргын 2015 оны 239 дүгээр тушаалаар баталсан төлөвлөгөөт бус 

шалгалт нийт үйл ажиллагааны 10%-иас хэтрэхгүй байх нормативыг хангах, 505 дугаар 

тушаалаар баталсан “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй 

асуудлын жагсаалт”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож, хяналт шалгалтын 

төлөвлөгөөг ихээр төлөвлөн ажилласаны үр дүнг харуулж байна. 

7.3.2019 онд  салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт аймгийн хэмжээнд 82.4 хувьтай 

байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.4 хувиар өссөн байна. Энэ нь Мэргэжлийн 

хяналтын газрын хяналтын шалгалтын үйл ажиллагааг жил бүр системтэй идэвхижүүлж, 

олон нийтэд хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлан ажилласны үр дүн байна. 

7.4.Итгэмжлэлийн эрхээ 4 жилээр сунгуулж итгэмжлэлийн хүрээг 2 нэр төрөл, 33 

үзүүлэлтээр нэмэгдүүлж, энэ оны шинжилгээний тоон үзүүлэлтийг  өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулбал аж ахуй нэгжийн тоо 34.0%, дээжийн тоо 11.9% шинжилсэн үзүүлэлт 1.3%-

иар тус тус өссөн бол эерэг дээжийн илрүүлэлт 11.4% -иар буурсан байна. 

7.5. Мэргэжлийн хяналтын газар нь зөвлөн туслах үйлчилгээг 2019 онд 235 обьектод 

хийж нийт хяналт шалгалтын 38.4 хувийг, урьдчилан сэргийлэх хяналтыг 2018 онд 616 

обьектод, 2019 онд 1248 обьектод хийж өмнөх оноос 49.3 хувиар өссөн байгаа нь МХБ 

зөвлөх үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх ажлыг түлхүү хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой 

байна.   

 


