АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2 ДУГААР САРЫН
1 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
2018.01.29-02.02
№

Хяналтын чиглэл

1

Захиргаа,
удирдлагын
хэлтэс

2

Эрүүл мэнд,
боловсрол,
хүнсний
хяналтын хэлтэс

Хийгдсэн ажил

Ирэх 7 хоногийн
төлөвлөгөөт ажил

 МХЕГ-ын дарга, улсын Ерөнхий байцаагчтай болон аймгийн Засаг
даргатай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төслийг тус газрын 2018 оны
төлөвлөгөөний хамт хүргүүлж ажилласан
 Улсын байцаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч системд бүртгэж
ажилласан.
 Аймгийн Прокурорын газарт тус газраас захиргааны хэрэг бүртгэлийн
ажиллагаа явуулах албан хаагчдын судалгааг хүргүүлсэн.
Нийт:
• Радиогоор-3
• Телевизээр-3
• МХГ-ын Фейсбүүк хуудсанд-20 мэдээлэл тавьж ажилласан.
ДОТООД АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Цагаан сарын урьдчилан
сэргийлэх хяналт хийх
 Албан бичиг 5 шийдвэрлэсэн 1 шийдвэрлэх шатанд байгаа 4
 Өргөдөл 2
шийдвэрлэсэн
шийдвэрлэх шатандаа байгаа 1
 Төлөвлөгөөт бус шалгалт 2,
 урьдчилсан сэргийлэх хяналт шалгалт 2
ЭМ БИОБЭЛДМЭЛ, ЭМЧИЛГЭЭ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ
• 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгасан Алау фарм, Кос-кос эмийн сангуудад
эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагчтай хамт хяналт шалгалт
хийсэн. Хяналт шалгалтаар Алау фарм эмийн сан 41.3% буюу дунд,
коскос эмийн сан 41.3% буюу дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Зөрчлийг
үндэслэн Алау фарм эмийн санд албан шаардлага, коскос эмийн санд
зөвлөмж өгөхөөр боловсруулж байна. МХЕГ-аас эрүүл ахуй, халдвар
хамгааллын
чиглэлээр зохион байгуулсан онлайн сургалтанд
хамрагдлаа.
• 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгасан Алау фарм, Кос-кос эмийн сангуудад
эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчтай хамт
хяналт шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтаар Алау фарм эмийн сан
43.4% буюу дунд, тай Коскос эмийн сан 34.6% буюу дунд эрсдэлтэй
үнэлэгдсэн. Зөрчлийг үндэслэн Алау фарм эмийн санд албан
шаардлага, коскос эмийн санд зөвлөмж өгөхөөр боловсруулж байна
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ХЯНАЛТ



Өвөлжилтийн нөхцөл байдал болон малын зүй бус хорогдлын
талаар сумуудаас мэдээ авч нэгэтгэж, МХЕГ-т хүргүүлсэн.
 Бруцеллёз өвчний вакцинжуулалттай холбоотой өргөдөл хүлээн авч
Дотоод ажилтанд бүртгүүлсэн.
 Сумдын Засаг дарга нарт малын шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналтыг
сайжруулах тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
ХАЛДВАР СУДЛАЛЫН ХЯНАЛТ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТ
 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу
Мэргэжил сургалт
үйлдвэрлэлийн төвд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж дууссан ба
илэрсэн зөрчилийн дагуу албан шаардлага хүргүүлэв.
 2.Гэр бүл,хүүхэд,залуучуудын хөгжлийн газрын албан тоотын мөрөөр
6-дугаар бүрэн дунд сургуульд
Боловсролын хяналтын
байцаагч,Эрчим хүчний хяналтын байцаагч,Эрүүл ахуй халдвар
хамгааллын байцаагч нарын хамтарсан төлөвлөгөөт бус шалгалт
хийж, зарим ангиуд маш хүйтэн сууж хичээл хийх боломжгүй тул 2
ангийн кабинетийг хаахаар боллоо.
 МХЕГ-аас 4 –р сард хийгдэх хамтарсан хяналт шалгалтад бэлдэх,
бэлтгэл ажлыг хангах тухай зарлагдсан обьектод газрын даргын албан
тоотоор үүрэг чиглэл өгч хүргүүлэв.

2-р сард хийгдэх хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээний
удирдамжуудыг боловсруулан бусад бэлтгэл ажлыг хангаж байна
ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ
ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ.
 “Хуулиа мөрдье-21” сарын аяны хүрээнд Цагдаагийн газартай
хамтаран Тирлик зах болон согтууруулах ундаа худалдаалдаг
дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж, сэрэмжлүүлэг, зурагт хуудсыг
нааж, хууль сурталчлан ажиллаа.
 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газрын даргын баталсан 01/12 тоот “Урьдчилан сэргийлэх хяналт
шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу Тирлик захад урьдчилан
сэргийлэх хяналт шалгалт хийж ажилласан.
 "Хуулиа мөрдье-21" арга хэмжээний хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн
Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газартай хамтран оройн
цагаар 7 зоогийн газар, 2 баар, 4 караоке бүхий Согтууруулах
ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газарт урьдчилан сэргийлэх
хяналт хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтын явцад 16 газарт 45
сурталчилгааны хуудсыг наан байршуулж, 21 насанд хүрээгүй иргэдэд

архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй байх, 18 насанд хүрээгүй
хүнийг ажиллуулахгүй байх талаар зөвлөгөө өгсөн.
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Байгаль орчин,
дэд бүтэц,
хөдөлмөрийн
хяналтын хэлтэс

УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ
• МХЕГ-т зохион байгууласан НҮБ-ын хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагас
хэрэгжүүлж буй “Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетинг”
сэдэвт сургалтанд оролцов.
• Урьдчилан сэргийлэх хяналтаар Өлгий-Агро ХХЗ-ний хорголжин
тэжээлээс дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХЯНАЛТ
• Хөх хөтөл багийн сургуулийн захиралд өгсөн албан шаардлагад
эмчийн холбогдолтой заалтад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд:
Албан шаардлагын 4 заалтын 2 заалт нь бүрэн биелэсэн, 2 заалтын
биелэлт хагас дутуу буюу 65% биелэлттэй байв.
• Зөрчлийн 3 хэрэг үүсгэсэн, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа
үргэлжилж байна.
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
2018 оны 1 сарын
шалгалт, ЗТҮ-г хийж
Төлөвлөгөөт бус шалгалт-3
урьдчилан сэргийлэх-1
дуусгах.
Албан бичиг-9 шийдвэрлэсэн шийдвэрлэх шатанд байгаа
Өргөдөл-3
шийдвэрлэсэн
БОДБХХЯНАЛТ:
 Газрын даргын үүрэг даалгаврын хүрээнд газрын даргын зөвлөлөөр
эрх олгогдсон улсын байцаагчдын ажлыг үнэлэх, дүгнэж ажиллав.
 Алтанцөгц, Баяннуур сумдад ЦГ хамт шалгалт хийж ирсэн бусад
сумдад шалгалт үргэлжилнэ, Модтой холбоотой зөрчлийг ЦГ
шийдвэрлэж байна.
АВТО ЗАМЫН ХЯНАЛТ:
 Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны
өдрийн А/21 тоот захирамжаар зохион байгуулсан ажлын хэсэг ӨлгийСагсай-Даян-Улсын хил, Өлгий-Ховд чиглэлийн улсын чанартай авто
замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээ нь MNS 4597:2014 стандартад нийцэж
байгаа эсэхэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө
оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн А.Хозыбай, Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн
тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахмад А.Мырзабек, "Жол" ХХК-ийн
ерөнхий инженер М.Муратбек, инженер Ж.Досымбек нарын хамт
судалгааны ажлыг гүйцэтгэв.
ДЭД БҮТЭЦ, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТ
 2018 оны 01 дүгээр сарын 28-ны байдлаар Нарийн гол, Гол салаа гэх
газар 2 хурга, 2 хом, Хойт судаг гэх газар 1 Угалз, Эзэрлэгт 1 угалз, 1

хурга, 1 хом, Сагсай голд 1 угалз, Тошинт оймд 1 угалз 1 хом нийт 11
толгой Аргаль хонь хорогдоод байна.
 Аймгийн МХГазар, Цагдаагийн газар,ОБГазрын дарга нарын
2018.01.25 нд баталсан нэгдсэн удирдамж,АЗдаргын 2018 оны 1-р
сарын 24 ний А/27 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнд орж ажиллан Цэнгэл сумын Ховд голын ордод
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй СС Монголиа ХХК – ны тэсрэх
бодисын агуулахыг нүүлгэн шилжүүлж байршуулах газрыг ажлын
комиссын хамт үзэж шийдвэрлэн Аймгийн Засаг даргад санал
оруулахаар боллоо.
 Тэсрэх бодисын агуулахад хадгалагдаж байгаа тэсрэх бодис болон
тэсэлгээний хэрэгслийн ашиглалтын байдалд үзлэг, тооллого хийлээ.
БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ:
 Хөрөнгө оролгын мэдүүлэг /ХАСХОМ/-ын
хүснэгтүүдийг бөглөж,
дотоод ажил хариуцсан хуулийн
мэргэжилтэнгээр хянуулан
баталгаажуулалт хийлгэв.
 Баян-Өлгий аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн
дотуур байрын очиж үзэж нөхцөл байдалтай нь танилцаж Дүгнэлт
гаргаж өгөв.
Автотээвэр, өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр:
 Эрчим Баян ХХК-аас 2018 оны 01-р сарын 17 ны өдөр ирүүлсэн Э/13
тоотын дагуу тус компанд ашиглагдаж байгаа 3,5 тн-ын даацтай
Цахилгаан талийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, үйл
ажиллагааны талаар улсын байцаагчийн 04-07-037/10 тоот дүгнэлт
гаргаж хүргүүлэв.
 МХЕГ-ын Тээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагчаас өгөгдсөн үүрэг
даалгаврын дагуу Газрын-Од ХХК-ийн бүртгэлтэй Хот Хоорондын
нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бүрэн бүтэн
байдлыг тус байгууллагын тээвэр зохицуулагчыг байлцуулан нэг
бүрчлэн
шалгасан танилцуулага,
судалгааны хүснэгт
гаргаж
тогтоосон хугацаанд хүргүүлэв.
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЯНАЛТ:
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР, ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН ХЯНАЛТ
 2018 оны 02 сарын 01 ний өдөр
 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Ажлын
хэсэг байгуулах тухай” захирамжийн дагуу СС Монголиа ХХК-ий Цэнгэл
сумын Ховд голын ашиглалтын талбайн гадна тэсрэх, дэлбэрэх
бодисыг хадгалах агуулахын байнгын байршлыг тогтоох, хяналт

шалгалт хийх ажлын хэсийн гишүүн, нарийн бичгээр 2018 оны 01
дүгээр сарын 26-27 ны өдрүүдэд газар дээр нь ажиллав. Бүрэлдэхүүнд
нь аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын
газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Цэнгэл
сумын Засаг дарга, Цэнгэл сумын Байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагч, Цэнгэл сумын Газрын даамал зэрэг төлөөллүүд оролцов.
Агуулахын байнгын байршлын талаар санал боловсруулав.
 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулав.
 Архивт 2017 онд үйлдсэн бичиг баримтуудаа хүлээлгэж өгөв.
ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЯНАЛТ:
 2017 оны улсын байцаагчийн барим бичгийг үдэн архивт хүлээлгэхээр
бэлэн болгосон
 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс ирүүлсэн халаалтын талбайг хэмжүүлэх
тухай хүсэлтэнд АМХГ-ын даргын албан тоотоор хариу хүргүүлсэн
 2018 оны Хэмжилзүйн хяналтын төлөвлөгөөг МХЕГ-ын төлөвлөгөөтэй
уялдуулан гаргаж ХЗХ-ын улсын ахлах байцаагчид илгээсэн
 Хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг цахим систем бүртгэсэн
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТ
 Төлөвлөгөөт ХШ-ыг МХГ-ын даргын баталсан 2 удирдамжийн хүрээнд
“4.2” кодтой ажилтны нийгмийн хамгааллыг шалгах хяналтын
хуудасаар Зоонозын өвчин судлалын төв болон Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газрын дэргэдэх Асрамжийн газарт шалгалт хийж,
ажилтануудтай байгууллагын сургалтаар нийгмийн хамгааллын хууль
тогтоомжид орсон нэмэлт өөрчлөлт, цалин хөлс тогтоолт, ажилласан
жил, үүнээс төрийн албанд ажилласан хугацааг тооцох тухай мэргэжил
арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.
 МХГ-т бичгээр ирүүсэн 1 өргөдөл хүлээн авч, холбогдох байцаагчтай
хамтран шалгаж, МХГ-ын даргын албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.
 Ил тодын тухай хуулиар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 1
даатгуулагчид улсад ажилласан жилийг дахин тооцуулах талаар
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.
ХӨДӨЛМӨР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХЯНАЛТ
• ЗӨСТөв, МСҮТ, “Магнай трейд” ХХК-ийн ШТС, шатахнууны
агуулахуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, “Фатиха”, “Нурлы”
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Нэгдсэн
лаборатори
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эмнэлэг, “Өлгий экспресс” хими цэвэрлэгээний газруудад зөвлөн
туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллалаа.
•
Мөн Өлгий сумын иргэн “Б”-ийн төрийн албанд ажилласан жилийг
тогтоолгох тухай хүсэлтийн дагуу бичиг баримтын шалгаж байна.
Түүнчлэн Өлгий сумын иргэн “Д”-ээс ирүүлсэн өргөдөлийг судлан
үзэхэд МХГ-ын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлаар хандсан тул
холбогдох байгууллагад өргөдөлөө шийдвэрлүүлэхийг зөвлөн газрын
даргын албан тоот хүргүүллээ
 ХХС лаборатори лабораторид ирсэн
3 хүнсний дээжийг
12
үзүүлэлтээр шинжилгээ хийгдэж байна.
 НС лабораторид 2 хүнсний дээжийг 8 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн
 Цагааннуур боомтын химийн лаборатори 2 дээжийг 8 үзүүлэлтээр
шинжилгээ хийсэн байна.
 Нийт 4 ААН-ээс ирсэн 7 дээжийг 28 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн
байна.
Хүсэлтээр:
 Иргэн Айжибекээс 3 дээж
 Балапан нбц-ээс 2 дээж
УХХЦХУБ Т.Айнагүл
 Иргэн Хайратаас 1 дээж
МЭХУБ Х.Мамет
 Ахберен ХХК-с 1 дээж
Нийт 7 сорьцын
 Хүсэлтээр 5 дээж
 Хилийн хяналтаар 2 сорьц
Энэ хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс эерэг сорьц илрээгүй байна.
Нэгдсэн лабораторийн шинжилгээний өрөө болон ажлын өрөөнүүдэд их
цэвэрлэгээ хийсэн.
Лабораторид хөтлөгдөх 39 нэр төрлийн журнал маягтуудын загварыг гаргаж,
нэгдсэн стандартаар хэвлэхээр нягтланд захиалгыг гаргаж өгсөн.
Сумдын байцаагч нарын 2017 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэх даргын
зөвлөлийн хуралд оролцов.
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
Төлөвлөгөөт шалгалт-5
Урьдчилан сэргийлэх
Өргөдөл-1
шийдвэрлэсэн
шийдвэрлэх шатанд байгаа-1
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
 Нийт 20 аж ахуйн нэгжийн 1096.5 тн бараа, бүтээгдэхүүнийг хяналтанд
хамруулж
22 хяналтын хуудас, 8 импортын гэрчилгээ олгож
ажилласан.
 Улсын хилээр:

Орох хөдөлгөөний чиглэлд: 181 тээврийн хэрэгсэл, 581 зорчигч,
Гарах хөдөлгөөний чиглэлд: 163 тээврийн хэрэгсэл, 527 зорчигч зорчиж
тэдгээрийн гар тээш, ачаа бараанд хяналт шалгалтыг хийж
нэвтрүүлсэн.
 Улсын хилээр орсон 106 суудлын машин, 75 ачааны тээврийн
хэрэгсэлд нийт 180 000 төгрөгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн.
УХЦХ-ын чиглэлээр:
 7 ААНэгжийн 279.2 тн малын тэжээл, 1 ААН-ийн 20 тн цагаан будаа
импортлогдон 9.2.2, 9.2.3 кодтой хяналтын хуудсаар бичиг баримт,
биет үзлэг шалгалт хийж 8 хяналтын хуудас, 8 импортын гэрчилгээ
олгож улсын хилээр нэвтрүүлэн ажилласан ба 56 суудлын машин, 169
зорчигчийн гар тээш, ачаа барааг биет үзлэг шалгалтанд хамруулан
ажилласан.
ЭАХХХ-ын чиглэлээр:
 1 ААНэгжийн 16.7 тн хүнсэнд 9.3.1 хяналтын хуудсаар, 2 иргэний 112
ширхэг сав суулганд бичиг баримт, биет үзлэг шалгалт хийж 3 мэдэгдэл
бичиж олгон улсын хилээр нэвтрүүлсэн ба 36 суудлын машин, 169
зорчигчийн гар тээш, ачаа барааг биет үзлэг шалгалтанд хамруулан
ажилласан.
 Улсын хилээр орж буй тээврийн хэрэгслийн ариутгал халдваргүйтгэлд
хяналт тавьж өдөр бүрийн тээврийн хэрэгслийн мэдээг ариутгагчтай
тулган баталгаажуулан ажиллаж байна.
ХЧСХ-ын чиглэлээр:
 8 ААНэгжийн 582.4 тн дизель түлш, 142.7 тн бензин импортлогдож 9.4.3
кодтой хяналтын хуудсаар, 3 ААНэгжийн 55.5 тн боловсруулсан
хүнсний бүтээгдэхүүнийг 9.3.1 кодтой хяналтын хуудсаар шалгаж
мэдэгдэл олгон улсын хилээр нэвтрүүлсэн.
Гүнд хийгдсэн болон бусад ажил
 Улсын байцаагчид 2017 оны ХАСХОМ-ын мэдүүлгээ гаргаж
баталгаажуулалт хийж дуусгасан.
 Архивт хүлээлгэж өгөх байцаагчдын гарт байгаа бичиг баримтуудыг
архивт бүрэн хүлээлгэж өгсөн.
 Хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөөг боловсруулан төлөвлөгөөний саналаа
холбогдох албан тушаалтнуудад илгээлээ.



АЙМГИЙН УАШЗ-ӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 19-ний ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
•
•

•

Өлгий сумын хогийн цэгүүд, орчны цэвэрлэгээ хийх, хог шатаах асуудлыг таслан зогсоох ажил зохион байгуулах –
үүний дагуу төлөвлөгөө гаргаж, хяналт шалгалт үргэлжилж байна.
Малын өвчин гарсантай холбогдуулан Газрын дарга сумдын Засаг дарга нарт отороор явж, ирж буй мал амьтанд Мал
эмнэлэг, ариун цэврийн үзлэг хийх тухай албан тоот хүргүүлж, Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч орон нутгийн
радио, телевизээр мэдээлэл хийлээ.
Иргэд утаанд хордох болон томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл хийж, зөвлөмж тарааж ажиллаж
байгаа.
Мэдээг нэгтгэсэн
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан Х.Жанар

