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№ Арга хэмжээний нэрс Нийт заалт Биелэлт

/бүтэн жил/

1

2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт

4 100%

3 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт 16 100%

4 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалын хэрэгжилт 48 98.7%

5 Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын хэрэгжилт 1 100%

6 Шилэн дансны хөтлөлт 18 100%

7 Мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт 14 94.5%

Дүн 176 98.4%
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352 хөлөг онгоц идэвхтэй бүртгэлд байна 

153 хөлөг онгоц шинээр бүртгэсэн
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Шалгалтын тоо 83 91 95

Саатуулагдсан тоо 11 13 5
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12 Албан мэдэгдэл

Marine Circular

Далбааны эзэн улсын хяналт, үзлэг шалгалт явуулах журам

Хөлөг онгоцны байршил тогтоох, алсын зайнаас хянах cистемийг

ашиглах, үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Хөлөг онгоцны багийн гишүүдэд тавигдах мэргэжлийн шаардлага

болон тэдгээрт гэрчилгээ олгох асуудлыг зохицуулсан журам

Хөлөг онгоцон дээр ажиллаж, амьдарч буй далайчдын хөдөлмөрийн

нөхцөлийн үзлэг, шалгалт явуулах журам

“Далайчны мэргэжил, ур чадварын гэрчилгээг Монгол Улс хүлээн

зөвшөөрсөн тухай” баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох журам

ОУДБ-ын конвенц, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээ хийх журам

6 Журам
630 Хөлөг онгоцны бүртгэлийн гэрчилгээ

670 Хөлөг онгоцны багийн гишүүдийн 

ур чадварын мэргэжлийн гэрчилгээг 

хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээ 

Бүртгэлийн гэрчилгээ

QR кодтой болсон

Хүчинтэй эсэхийг шалгах
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Усан замын тээврийн салбарын хөгжлийн хэтийн төлөвийг 
тодорхойлох, төрөөс усан замын тээврийн талаар 
баримтлах БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ;

Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн 
жолооч бэлтгэх сургалтын шаардлага /стандарт/, чадамжид 
суурилсан сургалтын хөтөлбөр

Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн ерөнхий 
шаардлага;

“Хийлдэг завь”-ны олон улсын стандарт;

Усан замын тээврийн салбарын хууль, эрх зүйн орчныг 

боловсронгүй болгох
Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч 

бэлтгэх ажлын хүрээнд

Ажил мэргэжлийн дүн шинжилгээ (DACUM)

Ажил мэргэжлийн лавлах

Сургалтын стандарт

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр

Мэргэжлийн чиглэл, индекс

Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал

тодорхойлолт /ҮАМАТ-08/



Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд усан

замын тээврийн “Хяналтын пост”

Хяналтын байр,

Хашаа,

Ариун цэврийн байгууламж
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Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон дахь

“Хяналтын пост”-д

Харуулын байр,

Хашаа,

Камерын систем суурилуулах,

Хяналтын катерын зогсоолын хаалт

хашлагыг засч сайжруулах,

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг,

тэмдэглэгээг байрлуулсан.
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Улсын байцаагч хяналт, шалгалтаар 75 зөрчил

• Зөвлөмж 5

• Албан шаардлага 3

• Торгуулийн арга хэмжээ 5

Завьт эргүүлийн хяналт 600 цаг

Аюулгүй ажиллагааны семинарт

60 иргэнийг хамруулсан
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9

Далайн захиргааны ажилтны албан томилолтоор ажиллах журам

Албан томилолтоор ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

Албан тасалгааны /офисын/ ажилтны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

Няравын ажил үүргээ гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

Сахиул болон манаачийн ажил үүргээ гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгаа

Усан замын тээврийн хяналтын улсын байцаагчийн аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгаа

Далбааны эзэн улсын хянан шалгагч мэргэжилтний томилолтоор ажиллах үеийн

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

ХАБЭА 6 Зааварчилгаа

“Үйлдвэрлэлийн ослын төрөл, түүнээс урьдчилан

сэргийлэх нь” сэдэвт онлайн сургалт (2020.04.22)

ХАБЭА-н 2 дахь шатны үзлэг, шалгалт

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон дахь

Усан замын тээврийн “Хяналтын пост”-д

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт

ХАБЭА-н цахим зааварчилгаа өгөх 
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223 сая төгрөгУлсын төсөвт

17,450 ам.долларОУДБ татвар хураамж

17.4 сая төгрөг

Олон улсын хөдөлгөөнт

хиймэл дагуулын

байгууллагын татвар
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Далайн захиргааны 2021 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд нийт 70 гаруй ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

“Далай ашиглах тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2019 оны 10-р сарын 17-ны өдөр УИХ-д өргөн

бариад байгаа бөгөөд УИХ-ын намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцүүлж, батлуулахаар ажиллаж байна.

Хуулийн шинэчилсэн найруулгын хүрээнд дагалдан гарах 6 журмын төслүүдийг Засгийн газрын 2018 оны 201

дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын нэгдэн орсон далайн салбарын гэрээ, конвенцыг хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө”-тэй уялдуулан боловсруулаад байгаа бөгөөд хууль батлагдсаны дараа журмын төслүүдийг

батлуулахаар төлөвлөөд байна.

Хөлөг онгоцонд тавигдах техникийн шаардлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ОУДБ-ын конвенцын шаардлагын дагуу

шинээр 3 журам боловсруулж батлуулна. Үүнд:

1. Агаарын бохирдол, газрын тос, шингэн хорт болон хорт бодис, бохир ус, хөлөг онгоцноос гарсан хог

хаягдлаар байгаль орчныг бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шалгалтыг хөлөг онгоцонд явуулж

гэрчилгээ олгох тухай журам;

2. Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай журам;

3. Далбааны эзэн улс өөрөө, эсхүл хүлээн зөвшөөрсөн байгууллагаараа дамжуулан хөлөг онгоцны багтаамжийн

хэмжилтийн стандартын үзлэг, шалгалт явуулж, гэрчилгээ олгох тухай журам;



• МХОБ компанийн Хувь нийлүүлэгчдийн хурал болон ТУЗ-ын хурлыг 1 дүгээр улиралд багтаан хуралдуулж хурлаас гарах 

шийдвэрийг хангуулан ажиллана. 

• Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд зуучлагч агентыг тоог нэмэгдүүлж шинээр 150 хөлөг онгоц бүртгэнэ.

• Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгэгдсэн хөлөг онгоцонд Далбааны эзэн улсаас хийх хяналт, шалгалтын ажлыг 

зохион байгуулна. 

• Олон улсын далайн байгууллага болон Олон улсын хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын байгууллагын гишүүнчлэлийн татварыг 

хөлөг онгоцны бүртгэлийн орлогоос төлж барагдуулна.
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• Монгол Улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүн нүүрсийг хөрш орнуудын далайн боомтоор дамжуулан тээвэрлэх үйл

ажиллагааны холбогдох тооцоо судалгааг хийж, бэлтгэлийг ханган ажиллана.

• Тээвэр, логистикийн салбарын үндэсний боловсон хүчин бэлтгэдэг ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургуульд мэргэжлийн

туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана.

• Хуурай боомтын тухай хэлэлцээрийг Монгол Улсад хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар судалж, санал боловсруулна.

• Далайн тээврийн хууль эрх зүйн орчны судалгаа хийж, холбогдох саналыг боловсруулан удирдах дээд байгууллагад

хүргүүлнэ.



• Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд багшлах

эрхийн сургалтад холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамруулах, завь жолоодох эрхийн үнэмлэх

олгох ажлыг зохион байгуулна.

• Усан замын тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах ерөнхий шаардлагын төслийг

боловсруулна.

• Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, тооллогыг зохион байгуулна.

• Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ.

• Усан замын тээврийн аюулгүй ажиллагаа сэдэвт сургалт, семинар зохион байгуулна.

• Архангай аймгийн Өгийнуурт усан замын тээврийн “Хяналтын пост”-ын зураг төслийг

боловсруулна.
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+976 70114802

+976-11 261489

+976-11 310642

Утас:

Факс:

И-мэйл:

Вэбсайт:

info@monmarad.gov.mn

www.monmarad.gov.mn

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа! 

http://www.monmarad.gov.mn/

