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Хяналтын чиглэл

1

Захиргаа,
удирдлагын
хэлтэс

Хийгдсэн ажил

1.
2.
3.
4.
5.
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Эрүүл мэнд,
боловсрол,
хүнсний
хяналтын хэлтэс

Ирэх 7 хоногийн
төлөвлөгөөт ажил
Нийт ажилтан албан хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээ, Хэлтсийн
2018
оны
хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэж, төлөвлөгөө гаргаж байна.
жилийн
төлөвлөгөө
Төрийн албаны хүний нөөцийн системд нийт албан хаагчдын боловсруулах.
мэдээллийг оруулж дууслаа.
2017 оны материалуудыг архивт тушаах ажлыг зохион байгуулж
байна.
Албан хаагчдын хувийн хэрэгт биелэлт хийж байна.
Цагааннуур боомт дахь химийн лабораторид Газрын даргын баталсан
удирдамжийн дагуу 14 асуудлаар дотоод аудит хийж, тоног
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж ажилласан

Нийт:
• Радиогоор-2
• МХГ-ын Фейсбүүк хуудсанд-5 мэдээлэл тавьж ажилласан.
ДОТООД АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Урьдчилан
хяналт хийнэ
 Албан бичиг 2 шийдвэрлэсэн 2
 Өргөдөл 3
шийдвэрлэсэн 1 шийдвэрлэх шатандаа байгаа 2
ЭМ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ХЯНАЛТ
ЭМЧИЛГЭЭ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ
• 2016, 2017 оны төлөвлөгөөт шалгалтаар Нэгдсэн эмнэлгийн дарга,
ЭЭОД, хүүхэд, мэс засал, мэдрэлийн тасгийн эрхлэгч нарт өгөгдсөн
өгөгдсөн албан шаардлагуудын биелэлтэнд гүйцэтгэлийн хяналт
шалгалт хийж, шалгуулагч байгууллагын удирдлагуудад танилцуулга
хийлээ.
• Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр 2017 оны Үр дүнгийн
гэрээний биелэлтийг илтгэх хуудсаар гаргаж хэлтсийн даргад өглөө.
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ХЯНАЛТ
 Улсын нөөцийн салбар болон Булган, Дэлүүн, Сагсай сумдын
нөөцийн цэгүүдэд гэрээгээр боодол өвс нийлүүлсэн Шыбархараган,
Сайхан тэвсэг, Ачит Ногооннуур ХХК-иудаас ирүүлсэн хүсэлтээр
өвсний чанар аюулгүй байдалд шалгалт хийж дүгнэлт гаргасан
 Бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины тарилгын актыг
шалгаж дүгнэлт гаргасан
СОЁЛЫН ХЯНАЛТ

сэргийлэх

•

3

Байгаль орчин,
дэд бүтэц,
хөдөлмөрийн
хяналтын хэлтэс

Өлгий сумын 2-р бүрэн дунд сургуулийн захиралын албан тоотын
мөрөөр тус сургуулийн нэг багшийн боловсролын баримт бичигт
төлөвлөгөөт бус хяналт хийж багшлах эрхтэй холбоотой 1 дүгнэлт
үйлдсэн.
• 2017 оны хяналт, шалгалтын материалуудыг төрөлжүүлэн хавтаслаж
байна.
БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ
ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ.
УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ
• Гаалийн газраас ирүүлсэн 01/275 тоот албан бичгийн дагуу баталгаат
агуулахад хадгалагдаж буй 80тн гуриланд Эрүүл ахуй халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагчтай хамт үзлэг шалгалт хийж
хариуг хүргүүлж ажилласан.
• Урьдчилан сэргийлэх хяналтыг холбогдох хяналтын улсын
байцаагчдын хамт дэлгүүр, супермаркетуудад хийж байна.
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
Төлөвлөгөөт бус шалгалт-1
Албан бичиг-9 шийдвэрлэсэн-1 шийдвэрлэх шатанд байгаа-8
Өргөдөл-1
шийдвэрлэсэн-1
БОДБХХЯНАЛТ:
 Тус хэлтсийн улсын байцаагч нар ухаалаг төрийн үзэл баримтлалын
хүрээнд төрийн албаны хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлсэн
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН ХЯНАЛТ:
 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Нэгдсэн эмнэлэгт
төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж байгаа.
 2018 оны 01 сарын 01-нээс эхлэн мөрдөгдөх Эх, олон хүүхэдтэй өрх
толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хууль, хуулийг хэрэжүүлэх
тухай Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 340
тоот тогтоолоор баталсан
журмын талаар МХГ-ын Facebook
хуудасанд тавьсан.
 Хуулийн гол утга нь :
 1. Жирэмсний таван сартайгаас эхлэн хүүхэд төрүүлэх хүртэлх
хугацаанд эхийн тэтгэмж / сар бүр 40000 төгрөг/,
 2.Төрүүлсэн 0-3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа эхийн тэтгэмж/
сар бүр 50000 төгрөг/,
 3. Дөрөв хүртэлх насны ихэр хүүхэд төрүүлсэн эхийн тэтгэмж/ Нэг
удаа ихэр хүүхдийн тэтгэмжийн хэмжээг хүүхэд тус бүрт 1.000.000 (нэг
сая) төгрөг, 3 болон түүнээс дээш ихэр хүүхдэд олгох тэтгэмжийн
хэмжээг хүүхэд тус бүрт 3.000.000 (гурван сая) төгрөг байна/
 4. Гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн
тэтгэмж /0-18 хүртэлх насны гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх

2017
оны
үйл
ажиллагааны
баримт
бичиг,
материалыг
цэгцлэн ажиллана.

толгойлсон эх, эцэг улирал бүр
хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээтэй тэнцүү хэмжээ/240000 төгрөг/-ийн тэтгэмж авах эрхтэй
бөгөөд хүүхдийн тоонд төрүүлсэн болон үрчлэн авсан, асран
хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа хүүхдийг хамааруулна/.
 Уг тэтгэмжид зарцуулах хөрөнгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр
хуулчилсан.
 2017 оны ажлын бичиг баримтыг эмхэлж, цэгцэлсэн.
ДЭД БҮТЭЦ, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТ
 2018 онд хийгдэх төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ
үзүүлэх обьектүүдийн төлөвлөлтийг хамтарсан шалгалт хийхээр
үүсгэсэн.
 2. 2017 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргаж
хэлтсийн даргад нийлүүлэв.
 3. МХЕГ-ын БОГУУХГ-аас ирүүлсэн 2017 оны 09/3720 дугаартай
албан тоотыг авч танилцан газрын даргын 2017 оны 2/530 дугаартай
тоотоор хариу хүргүүлэв.
 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн, байгаль
хамгаалагчдад зориулсан сургалтад 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны
өдөр оролцож Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагчдын
Зөрчлийн тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлага, Зөрчил шалган
шийдвэрлэх тухай хуулиудтай холбоотой сургалт явуулав. Сургалтад
28 албан хаагчид хамрагдав.
 МХЕГазраас ирүүлсэн 2017 оны 09/3562 тоот албан бичгийн дагуу
аймгийн ГХБХБГазрын мэргэжилтнүүдэд Зөрчлийн тухай хуулийн 2.3
дугаар зүйлийн 2.3.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэж,
хариу мэдэгдэх талаар албан бичиг явуулав.
 Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас ирүүлсэн 2017 оны 01/359 тоот
албан бичгийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж тус газрын
төрийн өмчийн газарт давхцуулан газар эзэмшүүлсэн талаарх Улсын
байцаагчийн 2017 оны 04-04-029/338 тоот дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв.
БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ:
 1.Иргэн Ержаны 15 айлын орон сууцны барилгыг хүлээж авах комисст
ажиллав.
 2.Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн 07/3933 албан
тоотын дагуу газар хөдлөлтийн барилгын судалгааг цаг тухайд нь
ДБХГ-т хүргүүлсэнАвто замын хяналт:
 Өлгий-Ховд чиглэлийн улсын чанартай Бураатын давааны авто
замын өвлийн засвар арчлалтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа China
Huashi Enterprises Co.Ltd-ийн туслан гүйцэтгэгч “Акпарад” ХХК-ийн

захирал, инженер нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
Автотээвэр, өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр:
 1. “Эрчим Баян-Өлгий” ХК-ийн орон сууцны барилгад МХЕГ-аас
шинжээч ирж лифтийн техникийн байдалд бүрэн магадлал хийхэд
хамтран ажиллаж, лифт ашиглах зөвшөөрөл олгов.
 2. 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын баримт бичгүүдийг бичиг хэрэгт
хураалган, архивт өгөхөөр бэлэн болгов.
 3. Батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгээс ирүүлсэн 2018 оны 08 тоот
албан бичгээр Өлгий сумын 13-р багт байршилтай “Хангайжин” авто
засварын газарт даргын баталсан 04-07-037/01 хөтөлбөрийн дагуу
төлөвлөгөөт бус зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгч, засварын газрын үйл ажиллагааны тухай дүгнэлт
гаргав.
Эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр:
 Аймгийн Засаг даргын 2018.01.05-ны өдрийн А/03 тоот “Ажлын хэсэг
байгуулах тухай” захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт орж
“Эрчим Баян-Өлгий” ХК-ийн дулаан үйлдвэрлэлийн ба түгээлтийн
горим болон дулаан хэрэглэгч байгууллагуудын дулааны эрчим хүч
ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтанд 14 газар
хамрагдаж урьдчилсан байдлаар танилцуулга бэлтгэж байна.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР, ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН хяналт
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Х.Уатхан аймгийн шүүгч
М.Ризагийн хүсэлтээр “ПГЖМ” ХХК болон “Жасыл бах” ХХК-ийн эзэмшил
газарт ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагчтай
хамтарч шинжээчээр ажиллан 4 заалттай дүгнэлт гаргаж ажилласан. ДЭД
БҮТЭЦ, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТ
 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харилцаа холбооны хяналтын
улсын ахлах байцаагчид харилцаа холбооны чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын шилэн кабелийн насжилтийн
талаар суудалгааг явуулав.
ХӨДӨЛМӨР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
ХЯНАЛТ
 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу хөдөлмөр, хөдөлмөрийн
эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч нар Нэгдсэн эмнэлэгт
төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж байгаа.
 “Көк тас” ХХК-ийн ажилчидаас ирүүлсэн өргөдлийн дагуу хяналт
шалгалт хийж барагдуулсан байна.
 Сагсай сумын Засаг даргын хүсэлтийн дагуу шалгалт хийхээр бэлтгэл
ажлыг хийж байна.
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Нэгдсэн
лаборатори
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ЭИХХЦХХ

7 хоногт лаборатори тус бүрт хийгдсэн шинжилгээ
• ХХС лаборатори болон хорио цээрийн лабораторид ирсэн 7 хүнсний
дээжинд 28 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийгдэж байна
• НС лабораторид 7 сорьцыг 28 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн
• Нийт 2 ААНБ-с ирсэн 7 сорьцыг 28 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийгдсэн.
Хүсэлтээр:
• 6 дээж
ЭАХХХУБ Х.Гүлжар
• Гаалийн газраас 1 дээж
Бүтээгдэхүүний төрлөөр нь авч үзэхэд:
Хүнсний бүтээгдэхүүн: Сорьцын тоо 7 , Сорьцын үзүүлэлт 28
Хяналтын төрлөөр нь: Хүсэлтээр 6 дээж
Төлөвлөгөөт бус хяналтаар 1 дээж
Эерэг сорьцын талаар: Өнгөрсөн 7 хоногт хийгдсэн шинжилгээнээс эерэг
сорьц илрээгүй байна.
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
Төлөвлөгөөт шалгалт-4
Урьдчилан сэргийлэхТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
 Нийт 25 аж ахуйн нэгжийн 1407.7 тн бараа, бүтээгдэхүүнийг
хяналтанд хамруулж хяналтанд хамруулсан мэдэгдэл, 18 импортын
гэрчилгээ олгож ажилласан.
 Улсын хилээр:
 Орох хөдөлгөөний чиглэлд: 62 тээврийн хэрэгсэл, 142 зорчигч,
 Гарах хөдөлгөөний чиглэлд: 68 тээврийн хэрэгсэл, 167 зорчигч зорчиж
тэдгээрийн гар тээш, ачаа бараанд хяналт шалгалтыг хийж
нэвтрүүлсэн.

599.6 тн нефтийн бүтээгдэхүүн, 59.2 тн малын тэжээл, 18.9 тн
хүнс, хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, 20 тн хонины ноос, 19.3 тн
ахуйн бараа бүтээгдэхүүн импортоор орж 4 чиглэлийн хяналтын
улсын байцаагчид хяналт шалгалтыг хийж ажилласан байна.

Мэдээг нэгтгэсэн
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Х.Жанар

