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№ Арга хэмжээний нэрс Нийт заалт Биелэлт

/бүтэн жил/

1

2 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт 7 83.3%

3 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалын хэрэгжилт 44 96.2%

5 Сайдын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн биелэлт 3 56.7%

6 Шилэн дансны хөтлөлт 18 74%

7 Мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт 13 85.4%

Дүн 152 87.1%
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187 хөлөг онгоц идэвхтэй бүртгэлд байна 

104 хөлөг онгоц шинээр бүртгэсэн
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5 Албан мэдэгдэл

Marine Circular

“МХОБ” хамтарсан компани татан буугдсан

(2021.03.01)

Монгол Улсын Далайн захиргаанаас 100%

хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааг

Улаанбаатар хотоос явуулж байна.

Хөлөг онгоцны бүртгэл
727ширхэг

Хөлөг онгоцны бүртгэлийн гэрчилгээ 

1221 ширхэг

Хөлөг онгоцны багийн гишүүдийн 

ур чадварын мэргэжлийн гэрчилгээг 

хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээ гаргасан байна.

Бүртгэлийн гэрчилгээ

QR кодтой болсон

Хүчинтэй эсэхийг шалгах



2021 онд үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан

судалгааны ажлууд:

Монгол Улсад хуурай боомт байгуулах хэрэгцээ,

шаардлага, нөхцөл боломжийн тухай судалгаа

Далайн боомтын эрх зүйн орчны судалгаа

Монгол Улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг

Оросын Холбооны Улсын “Восточный” далайн

боомтоор дамжуулан гуравдагч орны зах зээлд

тээвэрлэн хүргэх нөхцөл боломжийн талаар

хийсэн судалгаа

Сайдын шуурхай болон ЗХТЯ-ны ТЗДТБХЗГ-аас

өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд:

 Далайгаар тээвэрлэгдэж буй бараа

бүтээгдэхүүний үнэ, өртгийн харьцуулсан судалгаа

 Дэлхийн далайн тээврийн салбарт тулгараад

байгаа асуудал нөхцөл байдлын талаарх судалгаа
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ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургуультай

байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд салбарын

боловсон хүчнийг чадавхжуулах зорилгоор

“Далайн тээвэр, боомтын үйл ажиллагаа” сэдэвт

хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулан оюутнуудад

мэдлэг олгох 32 цагийн семинар, лекцийг

цахимаар оров.
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 Усан замын тээврийн “Хяналтын пост”-ыг Архангай
аймгийн Өгийнуур суманд байгуулах бэлтгэл ажил

 Захирамж, кадастрын зураг, гэрээ, газрын гэрчилгээ

 Зураг төсөл, төсөв боловсруулж, батлуулах ажлын
тендерийг хоёр удаа зарласан.

Усан замын тээврийн “Хяналтын пост”-ын үйл 

ажиллагааг өргөжүүлэх
Хөвсгөл нуурт усан замын төв зогсоол 

барих зураг төслийг боловсруулах асуудлыг 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран 

шийдвэрлэх

 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын

даргын 2021 оны А/173 дугаар тушаалаар

байгуулагдсан Ажлын хэсэгт Далан захиргаанаас

холбогдох мэрэгжилтнийг ажиллуулж байна.

 "Хөвсгөл нуурын эрэгт усан замын вокзал

байгуулах төсөл"-ийн концесс олгох эхний

уралдаант шалгаруулалтад амжилтгүй болсон.

Хоёр дахь шатны уралдаант шалгаруулалтыг

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас

зарлахаар бэлтгэлийг хангаад байна.

Туул голын эрэг дагуу аялал, жуучлалын 
зориулалт бүхий усан замын тээврийн хэрэгслийн 
зогсоол байгуулах ажилд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

 250,000,000 төг /нэмэлт санхүүжилт/

 Нийслэлийн ЗАА-наас ажлын зураг төслийг
боловсруулж, Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерийг 2 удаа зарласан хэдий ч шаардлагад
нийцсэн тендер ирүүлээгүйн улмаас амжилтгүй
болсон.



www.monmarad.gov.mn #6

Усан замын тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах
ерөнхий шаардлагын төслийг боловсруулах;

“Хийлдэг завь”-ны олон улсын стандартын II болон
III хэсэг;

Усан замын тээврийн салбарын хууль, эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй болгох

Усан замын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн 

үнэмлэх олгох ажлын хүрээнд

ХНХЯ-ны МБСҮМАЗТ-тэй хамтран Архангай, Хөвсгөл

аймгуудад зохион байгуулсан ур чадварыг үнэлгээнд

нийт 95 иргэнийг хамруулсан.

Усан замын тээврийн хэрэгслийг хянах, байршил 

тогтоох техник, тоног төхөөрөмж суурилуулах 

ажлыг зохион байгуулах

- GPS төхөөрөмж болон хяналт удирдлагын програм

хангамжтай танилцах, шалгаруулалтад усан замын

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг оролцуулсан

байдлаар зохион байгуулсан.

- GPS-ийн удирдлага, хяналтын програм хангамжийн

хөгжүүлэлтийг дотооддоо гүйцэтгэсэн компанийг

сонгож, гэрээ байгуулаад байна.

- Хяналтын кориулалттай завинуудад GPS

төхөөрөмж худалдан авсан.

- GPS төхөөрөмжийг суурилуулах талаар тээвэр

эрхлэгчдэд шаардлагатай мэдээллээр хангах

ажлыг хийж байна.
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Аливаа осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:

 Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудыг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах

Facebook 

frame

 Олон нийтэд чиглэсэн “Хийлдэг завь тоглоом биш” аяныг өрнүүлэн сурталчилгааны

материалыг татаж авах боломжтойгоор байгууллагынхаа https://monmarad.gov.mn/hztb

цахим хуудаст байршуулсан.

“Intex” маркийн хийлдэг завины ашиглалтын 

аюулгүйн зөвлөмж

https://monmarad.gov.mn/hztb
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Улсын байцаагч хяналт, шалгалтаар 75 зөрчил

• Зөвлөмж 4

Завьт эргүүлийн хяналт 600 цаг

Аюулгүй ажиллагааны семинарт

95 иргэнийг хамруулсан



албан
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9

Албан хаагчдын ХАБЭА-н тухай хууль, тогтоомжийн

мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой цахим сургалт

(2021.10.06)

ХАБЭА-н 2 дахь шатны үзлэг, шалгалт

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон дахь

Усан замын тээврийн “Хяналтын пост”-д

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт:
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- Зарим барилгын цахилгааны утас газраар ил

задгай татсан байсныг сольж, агаараар татуулсан.

- Зуух, янданг сольж, гал тэсвэртэй материалаар

арын хананд хаалт хийсэн.

- Хяналтын завины чиргүүлийг хүчитгэх, даацын

дугуй сольж тавьсан, тулгуур бэхэлгээг

нэмэгдүүлэх засварыг хийж гүйцэтгэсэн.
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2021 он
Бүртгэгдсэн хөлөг 

онгоцны тоо

Бүртгэлийн 

орлого /төгрөг/

1 сар 09 2,803,678

2 сар 11 -

3 сар 11 35,988,491

4 сар 10 330,352,485

5 сар 10 -

6 сар 13 206,088,994

7 сар 09 223,261,905

8 сар 09 270,916,682

9 сар 05 27,568,312

10 сар 08 208,975,319

11 сар 06 132,160,046

12 сар 03 87,507,456

Нийт 104 1,525,623,368

2021 ОНЫ ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ 

БҮРТГЭЛИЙН ОРЛОГО:

2021 онд Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлийн орлогоос 1.5 тэрбум төргөгийн орлого олсноос 1

тэрбум төгрөгийг байгууллагын үйл ажиллагааны зардалд, улсын төсөвт 230,000,000 төгрөгийг бүрэн

төвлөрүүлсэн.

Он
Бүртгэлийн 

орлого

Байгууллагын 

зарлага

Монгол Улсын 

төсөвт 

төвлөрүүлсэн 

орлого (төгрөгөөр)

ОУДБ-ын 

гишүүнчлэлийн 

татвар 

(ам.доллар)

2016 729 сая 704,5 сая 150 сая 69,720.94

2017 
1,209 

тэрбум

862,3 сая
190 сая 59,834.85

2018 1,4 тэрбум 1 тэрбум 209 сая 21,993.78

2019 2,2 тэрбум 1,3 тэрбум 210 сая 13,368.14

2020 2,16 тэрбум 1,37 тэрбум 223 сая 17,450.14

2021 

(12.14)
1,5 тэрбум 1 тэрбум 230 сая -
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Далайн захиргааны 2022 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд нийт 60 гаруй ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

• Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд зуучлагч агентын тоог нэмэгдүүлж шинээр 100 гаруй хөлөг онгоц бүртгэнэ.

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

зохион байгуулна.

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

хөлөг онгоцны бүртгэлийн орлогоос төлж барагдуулна.

• ЗТХЯ-наас өгсөн чиглэлийн дагуу Монгол Улсын экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг гуравдагч оронд гаргахад чиглэсэн үйл

ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

• Хуурай боомтын талаар хийсэн судалгаануудыг эмхтгэж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

боловсруулна.

• Монгол Улсын импортын бараа бүтээгдэхүүнийг далайн боомтоор дамжуулан тээвэрлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээлийг

хөнгөвчлөхөд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, дэмжлэг үзүүлнэ.

• Хөрш орнуудын боомтоос “Монгол-Саммок Ложистик” хамтарсан компаниар дамжуулан далайгаар гуравдагч оронд нүүрс

тээвэрлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллана.



 Усан замын тээврийн салбарын хууль, эрх зүйн баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх;

 Гол, мөрөнд зориулсан гатлага онгоцонд тавигдах ерөнхий шаардлагын төслийг боловсруулах;

 Усан замын тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн ханган ажиллах талаар орон нутгийн

холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах зорилготой цахим сургалт, семинарыг зохион

байгуулах;

 Архангай аймгийн Өгийнуур суманд усан замын тээврийн “Хяналтын пост”-ын байгуулах

барилга бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх;

 Өгий нуурт эргүүл хяналтыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай зориулалтын завийг шинээр

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах;

 Усан замын тээврийн хэрэгслийн цахим бүртгэл мэдээллийн санд сайжруулалтын ажлын

хүрээнд жолоочийн бүртгэлийг нэмж оруулах;

 Усан замын тээврийн хяналтад тээврийн хэрэгслийн байршил тогтоох GPS тоног

төхөөрөмжийг ашиглах;
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Анхаарал хандуулсанд баярлалаа! 

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

