
 
 

 

 



 
 

 



 



 

4 

Орон нутгийн авто замын 
сангийн татварын орлогын 
төвлөрүүлэлт, түүний 
зарцуулалтын байдалд тандалт 
судлагааг хийх 

2017 онд авто замын 
сангийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж төсөл, арга 
хэмжээ 
/1-4-р улиралд/ 

Авто замын сангийн 
зарцуулалт зориулалтын 
дагуу чанартай 
гүйцэтгэгдэнэ 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, нийслэлийн 

МХГ 
 

5 

Өргөх байгууламжид үйлчлэх 
ажилчдад мэргэжил олгох 
сургалт эрхэлдэг аж ахуйн нэгж,  
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд тандалт судалгаа 
хийх 

Бүрэн судалгаа гаргаж, 
сургалтын түвшинг тогтоох 
 
/1-4-р улиралд/ 

Сургалтын чанарыг 
сайжруулах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, нийслэлийн 

МХГ 
 

6 

Нийслэл, 21 аймгийн төвийн 
харилцаа холбооны шугам 
сүлжээний өнөөгийн төлөв 
байдал, ашиглалт үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийн байдалд 
тандалт судалгаа хийх. 
 

Шугам сүлжээний 
ашиглалтын өнөөгийн 
байдлын талаар иэ бүрэн 
судалгаатай болно. 
Үйлчилгээний хүртээмж 
чанар байдлын талаар 
иргэлийг мэдээллэр 
хангана. 
/1-4-р улиралд/ 

Үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, нийслэлийн 

МХГ 
 

7 

Импортын мансууруулах болон 
сэтгэцэт нөлөөт эмийн нэр 
төрөл, аж ахуйн нэгжийн 
бүртгэлээр нь тандалт судалгаа 
хийх 

Мэдээллийн сан бүрдсэн 
байна 
I-III улиралд 

Хууль бус эмийн 
илрүүлэлт сайжирч, 
эмийн аюулгүй байдалтай 
холбоотой эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
ЭМЯ 

8 

Импортын зөөврийн гал 
унтраагуурын техникийн 
ерөнхий шаардлагын үзүүлэлт 
стандартын шаардлагад нийцэж 
буй эсэхэд тандалт судалгаа 
хийх 

Тухайн аюулгүйн үзүүлэлт 
тодорхойлогдож, эрсдэлийн 
үнэлгээний сан бүрдсэн  
байна 
I-III улиралд 

Зөөврийн гал 
унтраагууртай холбогдон 
гарах эрсдэлээс урьчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 

9 
 “Хилийн усыг хамгаалах 
ашиглах тухай” Монгол Улс, 
ОХУ-ын Засгийн газар 

 Хил дагуух гадаргын усны 
аюулгүй байдал 
тодорхойлогдож, эрсдэлийн 

Хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийг  сайжруулах 
чиглэлээр авч 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
 



хоорондын хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд Ононгийн 
сав газрын байнгын хяналтын 
цэгийг тогтоох, Сэлэнгийн ай 
сав газрын хил дамнасан 
голуудад гадаргын усны 
нормативт заасан аюулгүйн 
үзүүлэлтийг тодорхойлох  
хамтарсан тандалт судалгаа 
хийх 

үнэлгээний сан баяжсан 
байна 
II-III улиралд 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
холбогдох байгууллагад 
шийдвэр гаргуулна.  

10 

БНХАУ-ын ЧХШХЕГ-тай 
байгуулсан “Хилийн эрүүл ахуй, 
хорио цээрийн  хэлэлцээр”-ийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд  Дорнод 
аймгийн хилийн боомтуудад 
байгалийн голомтот халдварт 
өвчний тандалт судалгааг хийх  

Хилийн боомтуудын 
байгалийн голомтот 
халдварт өвчний төлөв 
байдал тодорхойлогдсон 
байна 
III улиралд 

Хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийг  сайжруулах 
чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлнэ.  

Батлагдсан 
төсөв 
болон 

ДЭМБ-ын 
санхүүжилт 

ХХЦХГ 
ЗӨСҮТ 

Дорнодын МХГ 
 

11 

Далд уурхайн түвшин холбосон 
өргөх төхөөрөмжийн 
ашиглалтад тандан судалгаа 
хийх 

Далд уурхайн аюулгүй 
ажиллагааны дүрмийн 
хэргэжилт, өргөх 
төхөөрөмжийн тоо, 
ажиллагааны байдал 
тодорхой болно. Хугацаа: II-
III улирал  

Далд уурхайн үйл 
ажиллагааны аюулгүй 
байдал хангагдан 
эрсдлийн түвшин бага 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ,  
Аймаг, нийслэлийн 

МХГ 

12 

Тэсрэх материалын агуулах, 
аюулгүйн бүс тогтоосон 
байдалд тандан судалгаа хийх 

Тэсрэх материалын 
агуулахын тоо, 
шаардлагатай байх тоо 
гарна. Хугацаа: II-III 
улиралд 

ТМ-ын агуулахын тоо, 
шаардлага бүрэн гарна. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
 Аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

13 

Бичил уурхайн эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагаанд тандан судалгаа 
хийх 

Бичил уурхай эрхлэгчдийн 
үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа байдал, хууль бус 
химийн хорт болон аюултай 
бодисын ашиглалтын 
байдлын судалгаа гаргах. 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ,  
Аймаг, нийслэлийн 

МХГ 



Хугацаа: I-III улирал 

14 

3 дах жилдээ үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа хайгуулийн 
тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 
тандан судалгаа хийх 

Хайгуулийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийг хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөөний дагуу 
үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа байдлын судалгаа 
гаргах. 
Хугацаа: II улирал 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ,  
Аймаг, нийслэлийн 

МХГ 

15 

Сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд 
“Эрүүл мэндийн байгууллагын 
орчны эрүүл ахуйн шаардлага” 
стандартын хэрэгжилтэд 
тандалт судалгаа хийх 

Аймаг бүр төлөвлөгөөт 
шалгалтаар сонгогдсон 2 
сумын эрүүл мэндийн төвд 
төлөвлөгөөт шалгалтын 
хугацааанд хийнэ  

Стандартын үнэлгээ 
хийгдэж, эмнэлэг бүр 
сайжруулах 
төлөвлөгөөтэй болсон 
байна. 

Батлагдан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ  
Аймгийн МХГ 

16 

“Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний салбарын  
бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
хүний нөөцийн хэрэгцээ, 
хангалт, ажлын ачааллын 
байдал”-д тандалт судалгаа 
хийх 

Аймаг, нийслэлийн 
эмчилгээний чанарын 
хяналтын улсын /ахлах/ 
байцаагч нар төлөвлөгөөт 
шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэхээр 
зарлагдсан эмнэлгүүдэд 
хийнэ. 
Хугацаа:   I- II улирал 

Тандалт судалгаа 
хийгдэж,  мэдээллийн 
сантай  болсон байна. 

Батлагдан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ  
Аймаг, нийслэлийн 

МХГ 
17 

“Мэс заслын болон яаралтай 
тусламжийн тоног 
төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй 
байдал”-д тандалт судалгаа 
хийх 

18 

“Уламжлалт анагаах ухааны 
өвчний ангилал зүйн дагуу онош 
тавьж буй байдал”-д тандалт 
судалгаа хийх 

19 

Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
байгууллагуудыг илрүүлэх, 2017 
онд байгуулагдсан, хаяг, 
байршлын өөрчлөлт хийсэн эм 

 
/Урьдчилан сэргийлэх 
хяналт зарлагдсан 
хугацаанд, төлөвлөгөөт бус 
хяналтын хугацаанд/  

Тусгай зөвшөөрөлгүй 
эмийн худалдаа, 
үйлдвэрлэлтийг илрүүлж 
зогсоох 
Шинээр байгуулагдсан 

Батлагдан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ  
Аймаг, нийслэлийн 

МХГ 



хангамжийн байгууллагуудыг 
эрсдлийн шалгуураар үнэлэн 
байгууллагын мэдээллийн санд  
оруулах  

Жилийн туршид 
 

болон хаяг, байршил 
өөрчлөгдсөн аж ахуйн 
нэгжийг мэдээллийн санд 
оруулж хяналтанд 
хамруулах, 
Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн тухай хуулийн 
хэрэгжилт сайжирна. 

20 

Уламжлалт эмийн түүхий эдийн 
номхотголд тандалт судалгаа 
хийх 

Төлөвлөгөөт шалгалт, 
зөвлөн туслах үйлчилгээ 
үзүүлэхээр зарлагдсан 
эмийн үйлдвэрүүдэд хийнэ. 
Хугацаа:   I- II улирал 

Тандалт судалгаа 
хийгдэж,  мэдээллийн 
сантай  болсон байна 

Батлагдан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ  
Аймаг, нийслэлийн 

МХГ 

21 

Эзэнгүй үүсгүүрийн эрэл 
хайгуул хийх, Хуучин цэргийн 
анги нэгтгэлийн баазад 
орхигдсон байж болзошгүй 
цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй 
тандалт судалгаа хийх 

Эзэнгүй цацрагийн 
үүсгүүрийг эрж, хайх түүнд 
хяналт тавина. 
 

Эзэнгүй үүсгүүрээс үүдэх 
цацрагийн болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлж, мэдээллийн 
сан үүсгэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

22 

Гадаад орчны цацрагийн 
нөлөөллийг тогтоох зорилгоор 
ураны бус уурхай болон 
орхигдсон уурхайнуудад 
тандалт судалгаа хийх, /5 
аймгийн нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж буй ААНБ-ыг хамруулах 

Удирдамжид тусгасан 
асуултын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх, 
/Байгалийн цацраг 
идэвхжил өндөртэй бүс 
нутгуудад үйл ажиллагаа 
явуулж буй 15-аас доошгүй 
ААНБ-ыг хамруулах,  
2017 оны 6-10 дугаар сард/ 

Гадаад орчны цацрагийн 
эрсдлийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлж, болзошгүй 
эрсдлээсурьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл  
хангагдана. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

23 

Улсын хэмжээнд ашиглаж буй 
дулааны цахилгаан станц, нам 
даралтын зуухнаас гарч буй 
хаягдал үнсэн санд тандалт 
судалгаа хийх 

Удирдамжид тусгасан 
асуултын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар 
хот, дүүрэг, аймаг, сумд/ 

Гадаад орчны цацрагийн 
эрсдлийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлж, болзошгүй 
эрсдлээсурьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл  
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

24 Шаардлагатай ажлын байр, Холбогдох хууль тогтоомж, Гадаад орчны аюулгүй Батлагдсан ЦЦХГ 



орон байрны агаарт радоны 
хуримтлалын хэмжээг 
тодорхойлох шинжилгээ хийлгэх 

дүрэм, журам, стандарт, 
норм, нормативын 
шаардлагад нийцсэн байна. 
Хэмжилт, шинжилгээ 
стандарт, зааврын дагуу 
хийгдсэн байна. 

байдал хангагдана. төсвийн 
хүрээнд 

25 

Хүнсний гол нэрийн 
бүтээгдэхүүн хиам, зайдсанд 
хими, микробиологийн 
бохирдолын үлдэгдэлд тандалт 
судалгаа /эрсдэлийн үнэлгээ/ 
хийх 

2017 онд төлөвлөгөөт 
шалгалтаар зарласан мах 
махан бүтээгдэхүүн, 
хүнсний зах, хүнсний 
бөөний худалдааны төв, 
хүнсний сүлжээ 
дэлгүүрүүдэд тандалт 
судалгааг хийнэ.  
2017 оны эхний хагас жилд 

1.Хими, микробиологийн 
бохирдолын үлдэгдлийг 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй 
байх, гарч болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, бохирдолын 
түвшинг бууруулах 
чиглэлээр зөвлөмж 
боловсруулна. 
2.Хими, микробиологийн 
бохирдолын түвшинг 
тогтооно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
ХАБҮЛЛ 

26 
1-5 ангийн сурах бичгийн эрүүл 
ахуйн шаардлагад тандалт 
судалгаа хийх  

2017 оны 1 дүгээр улиралд  
жилд 
/Зөвхөн нийслэлд/ 

Хүүхдийн эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх эрсдлийн 
түвшинг тогтооно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

ЭМБСХГ 
АШУҮИС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 

4 

Гадна талбай, явуулын 
үйлчилгээтэй хоолны 
газруудын ажлын байрны 
нөхцөл, хоол үйлдвэрлэлийн 
технологи, хоолонд ашиглаж 
буй хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдлын 
баталгаажилт, хадгалалтын 
нөхцөлд хяналт шинжилгээ 
хийх  

Түргэн хоол, гадна талбай, 
явуулын үйлчилгээтэй 
хоолны газруудыг 
хамруулна. Хяналт 
шинжилгээ хийгдэж шинээр 
хяналтын хуудас туршина. 
 /2-3 –р улиралд/ 

Түргэн хоол, гадна 
талбай, явуулын 
үйлчилгээтэй хоолны 
газруудын ажлын байрны 
нөхцөл, хоол үйлд 
вэрлэлийн технологи, 
хоо лонд ашиглаж буй 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдлын 
баталгаажилт, 
хадгалалтын нөхцөлд 
үнэлэлт өгч, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний санал 
боловсрогдоно. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
ЭМБСХГ 

 

5 

Импортын  загас, далайн 
гаралтай бүтээгдэхүүнд 
тетрациклин, 
хлорамфениколын илрүүлэх 
хяналт шинжилгээ хийх  

Тухайн аюулгүйн үзүүлэлт 
тодорхойлогдож, эрсдэлийн 
үнэлгээний сан бүрдсэн  
байна 
I-III улиралд  

  
Импортын загас,далайн 
гаралтай бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын 
шаардлага хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХХЦХГ 
Улсын мал 

эмнэлэг, 
ариун цэврийн 

төв 
лаборатори 

6 

Дотоодын үйлдвэрлэлийн 
төмс, хүнсний ногоонд 
ургамлын өвчин хортон, хог 
ургамал, пестицидийн 
үлдэгдэл тодорхойлох хяналт 
шинжилгээ хийх  
 

Шалгалтад хамрагдаагүй аж 
ахуй нэгжүүдийн 
бүтээгдэхүүний дээжийг   
лабораторийн шинжилгээнд 
хамруулж, дүн шинжилгээ 
хийх байдлаар хяналт 
шинжилгээг хийнэ. 
 
/1-3-р улиралд/ 

Дотоодын 
үйлдвэрлэлийн төмс, 
хүнсний ногоонд 
ургамлын өвчин хортон, 
хог ургамал, 
пестицидийн үлдэгдлийн 
байдалд үнэлэлт өгч, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний санал 
боловсруулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 
Улсын үрийн нөөцийн салбар, 
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих 

Улсын үрийн нөөцийн 
салбар, Тариалан 

Үрийн болон хүнсний 
буудайн чанар, аюулгүй 

Батлагдсан 
төсвийн 

ХХААХГ 
Аймаг, 



сан, гурилын үйлдвэрүүдэд 
хүлээн авсан хүнсний болон 
үрийн буудайн хадгалалт, 
нөөцлөлт чанар аюулгүй 
байдалд хяналт шинжилгээ 
хийх   

эрхлэлтийг дэмжих сан, 
гурилын үйлдвэрүүд, аж 
ахуйн нэгжүүдийг хамруулна. 
                                                                                                               
/ 4-р улирал-10-11 сард/ 

байдалд дүн шинжилгээ 
хийж чанар сайжирна. 

хүрээнд нийслэлийн 
МХГ 

8 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
/холимог металл/ технологийн 
явцад шинжилгээт хяналт 
шалгалт хийх 

Эрдэс түүхий эдэд байгаа 
ашигтай бүрэлдэхүүн хэсгийг 
иж бүрэн, бүрэн гүйцэд ялган 
авах технологи хэрэглэх, 
ялгарцын түвшин, хэмжээг 
боловсруулалтын шат бүрт 
бүртгэж, хяналт тавьж, 
боловсруулалтын 
технологийг боловсронгуй 
болгон  хаягдлыг ашиглаж 
байгаа байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх   

Баяжуулах 
үйлдвэрүүдийн 
технологийн явцад бүрэн 
хийлгэсэн байна. Үйл 
ажиллагааны түвшин, 
технологийн хэрэгжилт, 
чанарын мэдээлэл 
тодорхой болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Хартугалганы хордлогод 
өртөх өндөр эрсдэлтэй 
ажилчдад биомониторингийн 
хяналт хийх  хэрэгцээг үнэлэх  

Хаягдал батарей дахин 
боловсруулах, уурхай, 
төмөрлөг, цахилгаан станцын 
тодорхой ажил мэргэжлийн 
ажилтан нарыг хамруулсан 
асуумж судалгаа хийснээр 
цаашид авах арга  
хэмжээний санал 
боловсруулна. Шалгалт 
хийсэн байгууллагын дээрх 
материалтай харьцан 
ажилладаг ажилтаны нарын 
50 дээш хувийг харуулна. 
2017-6-9 сард  

Ажилтаны эрүүл мэндэд 
хар тугалганы нөлөөлөл 
байгаа эсэхийг тогтооно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
ХНХХГ 
НМХГ, 

Дархан-Уул, 
Орхон, 

Өмнөговь, 
Дорнод 

аймгийн МХГ 
АШУҮИС 

 

10 
Нефтийн агуулах, ШТС-уудын 
ажлын байрны агаарт органик 
бохирдуулагч, бензины 

Бензин болон шатах тослох 
материалтай харьцан 
ажилладаг ажилтан нараас 

Ажилтаны  эрүүл мэндэд 
сөрөг нөлөөлө үзүүлж 
байгаа эсэхийг 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 
ХАБҮЛЛ, 

НМХГ, 



ууршилт  тодорхойлох хяналт 
шинжилгээ хийх 

асуумж судалгаагаар хяналт 
хийснээр  дээрх материалтай 
харьцан ажиллахад хүний  
эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөөлөл байгаа эсэхийг 
судална Шалгалт хийсэн 
байгууллагын дээрх 
материалтай харьцан 
ажилладаг ажилтаны нарын 
50 дээш хувийг харуулна. 
2017-3-5 сар 

тодорхойлно. Дархан-Уул, 
Орхон 

аймгийн МХГ 
АШУҮИС 

 

11 

Хяналт шалгалтанд 
хамрагдаагүй ундны усны эх 
үүсвэрүүдийн усанд хяналт 
шинжилгээ хийх 

330 сумын ундны усны эх 
үүсвэрийн усыг хими, нян 
судлалын шинжилгээнд 
хамруулж, дүгнэлт гаргасан 
байна. 

Ундны усны аюулгүйн 
үзүүлэлт /E.Coli, нянгийн 
тоо, гэдэсний бүлгийн 
эмгэгтөрөгч нян, 
бохирдлын химийн 
үзүүлэлт/ стандартын 
шаардлага хангасан 
байна  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
 

12 

Ундны усны эх үүсвэрийн 
гүний усыг тэжээдэг гол 
мөрний /жнь: Туул, Сэлэнгэ, 
Ховд гэх мэт/ тогтоосон 
цэгүүдээс шинжилгээ авч 
гадаргын усны цэврийн 
зэргийн ангилалын нормын 
дагуу үнэлгээ дүгнэлт өгөх 
хяналт шинжилгээ хийх 

Ундны усны эх үүсвэрийн 
гүний усыг тэжээдэг гол 
мөрний ус шинжилгээнд 
хамрагдсан байна. 

Хяналт шинжилгээ бүрэн 
хийгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
 

13 

Уламжлалт анагаах ухааны 
эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээнд Монгол улсын 
эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 
уламжлалт эмийг хэрэглэж 
байгаа эсэхэд хяналт 
шинжилгээ хийх.  

2017 онд төлөвлөгөөт 
шалгалт, зөвлөн туслах 
үйчилгээ үзүүлэх 
эмнэлгүүдэд уламжлалт 
анагаах ухааны 8 эмийн 
үйлдвэрийн  Монгол улсын 
эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 

Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн тухай 
хуулийн 22 зүйл /Эмийн 
бүртгэл/-ийн 22.1, 22.4 
дэх заалтуудын 
хэрэгжилтийн түвшинг 
тогтооно. 

 
ЭМБСХГ 
ХАБЛЛ 



 уламжлалт эмийг эмчилгээ 
үйлчилгээнд хэрэглэж байгаа 
байдалд хяналт шинжилгээ 
хийнэ.  
2017 оны 2 дугаар улиралд. 

14 

2017 онд төлөвлөгдсөн 
хяналт шалгалтуудыг хийж 
гүйцэтгэх явцад чанар, 
аюулгүй байдал нь алдагдсан 
байж болохуйц эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл, бүтээгдэхүүнээс 
хөндлөнгийн хяналтын дээж 
авч лабораторийн 
шинжилгээнд хамруулах 

 
130≤ нэрийн эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, биологийн идэвхт 

бүтээгдэхүүнээс дээж авах, 

Хугацаа: Жилдээ 

Чанар, аюулгүй байдлын 
шаардлага хангасан эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл зах 
зээлд гарч буйг тогтоох Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
 

15 

Бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 6 
эмийн үйлдвэрүүдийн зах 
зээлд худалдаалагдаж буй 
эм, бүтээгдэхүүнийг 
лабораторийн шинжилгээнд, 
үйл ажиллагаанд  хяналтын 
хуудасны хүрээнд хяналт 
шинжилгээ хийх 

I- улирал Чанар, аюулгүй байдлын 
шаардлага хангасан эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл зах 
зээлд гарч буйг тогтоох 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
 

16 

Аймаг, нийслэлийн тогтоосон 
цэгүүдээс хөрсний  дээж авч, 
МХЕГ, аймаг, нийслэлийн 
МХГ-ын  лабораториудад 
хими, нян судлал, хүнд 
металл, цацрагын  
шинжилгээнд хамруулан  
үнэлгээ дүгнэлт өгөх 

Хавар, намрын улиралд 
нийслэлийн түвшинд 74, 
аймгийн төвд 5 цэгээс дээж 
авч шинжилгээнд хамруулна 

Хөрсний хяналт 
шинжилгээ бүрэн 
хийгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
ЦЦХГ 

 

17 

Аймаг, нийслэлийн ахуйн 
бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн цэвэрлэсэн 
бохир уснаас дээж авч хяналт 
шинжилгээнд хамруулан 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх 25 
байгууламжийн цэвэрлэсэн 
усанд шинжилгээ хийгдсэн 
байна 

Хяналт шинжилгээ бүрэн 
хийгдэж холбогдох 
газруудад улсын 
байцаагчийн дүгнэлт 
өгсөн байна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
БОГУУХГ 

 



үнэлгээ дүгнэлт өгөх 

18 

Мэс заслын болон яаралтай 
тусламжийн багаж, тоног 
төхөөрөмжид хамтарсан 
хяналт шинжилгээ хийж, 
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.  

Мэс заслын болон яаралтай 
тусламжийн 5 төрлийн тоног 
төхөөрөмжид шалгалт 
тохируулга хийгдсэн байна.  

Шалгалт тохируулгын 
зөрөөтэй дүнг үндэслэн 
холбогдох эмнэлгүүдэд 
улсын байцаагчийн 
дүгнэлт өгсөн байна. 

ЭМХТ-ийн 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ЭМХТ 

 

19 

Хүнсний өргөн хэрэглээний 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч эх 
орны томоохон 
үйлдвэрүүдийн 
бүтээгдэхүүнийг цацрагийн 
хяналтад хамруулах хяналт 
шинжилгээ хийнэ. 

 
Эх орны үйлдвэрүүдийг 
удирдамжид заасны дагуу 
хамруулсан байна. 
Улирал бүр 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
стандарт, норм, 
нормативын хэрэгжилт 
хангагдаж, хүн амын 
шарлагаас урьдчилсан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

20 

Барилгын материалын 
үйлдвэрүүдэд цацрагийн 
бохирдлын хяналт шинжилгээ 
хийх 

Шалгуур: Холбогдох хууль 
тогтоомж,  дүрэм, журам, 
стандарт, норм, нормативын 
хэрэгжилт хангагдаж,  
цацрагийн болзошгүй 
эрсдлийг бууруулна.  
Барилгын материалын 
үйлдвэрт цацрагийн хяналт 
шалгалт хийнэ. 
Жилдээ 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
стандарт, норм, 
нормативын хэрэгжилт 
хангагдаж, хүн амын 
шарлагаас урьдчилсан 
сэргийлнэ. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

21 

Улаанбаатар хотын 
төвлөрсөн усан хангамжийн 
ундны уснаас сорьц авч, 
цацрагийн хэмжилт 
шинжилгээнд хамруулах 

Хүн амын шарлагаас 
урьдчилан сэргийлнэ. 
/Төвлөрсөн усан хангамжийн 
7 эх үүсвэр/ 
Улирал бүр 

Цацрагийн түвшний 
харьцуулсан судалгаа 
бий болно. Хүн амын 
цацрагийн аюулгүй 
байдал хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
ЦЦХГ  

22 

Сургууль, цэцэрлэгийн ундны 
усны аюулгүй байдалд хяналт 
шинжилгээ хийх  

2017 онд төлөвлөгөөт 
шалгалтаар зарласан 
обьектод  
2017 оны 1, 3 дугаар 
улиралд хагас жилд 

Хүүхдийн эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх эрсдлийн 
түвшинг тогтооно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

ЭМБСХГ 
 

 
 



 



4 

Мал, амьтан тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүний гарал үүслийн 
баталгаажилт, малын шилжилт 
хөдөлгөөнд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт  хийх      
/Товчоодод/ 

Малын гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүний гарал үүсэл 
баталгаажилтанд чанарт тавих 
хяналт сайжирна. 
/1-4-р улиралд/ 

Хүнсний аюулгүй 
байдал хангагдана. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
 

5 

Нийслэлийн хэмжээнд малын 
эмийн худалдаалалтын чанар, 
аюулгүй байдалд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Нийслэлийн хэмжээнд эм, 
бэлдмэлийн худалдаалалт, 
хадгалалтын нөхцөл сайжирна. 
/1-4-р улиралд/ 

Хууль бус болон чанар 
аюулгүй байдлын 
шаардлага хангахгүй 
эм, бэлдмэлийн 
илрүүлэлт сайжирна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
ХХЦХГ 

6 

Ургамал, ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүнээр дамжин дотоод 
хорио цээртэй ургамлын өвчин 
хортон, хог ургамал тархахаас 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 
хийх 

Хорио цээртэй ургамлын өвчин 
хортон, хог ургамал тархахаас 
урьдчилан сэргийлнэ 
 /1-4-р улиралд/ 

Хорио цээртэй 
ургамлын өвчин хортон, 
хог ургамал, шавьж 
тархах болзошгүй 
эрсдэлийг бууруулна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
ХХЦХГ 

ХАБҮЛЛ 
 

7 

Шинээр баригдаж байгаа болон 
улсын төсвийн хөрөнгөөр 
баригдаж байгаа барилга 
байгууламжийн зураг төсөл, 
угсралтын байдалд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх. 

Захиалагч, гүйцэтгэгч,зураг 
төсөл зохиогч, угсралтын үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа ажил 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн хамрагдана 

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай 
холбоотой хууль, 
тогтоомжийг зөрчсөн 
зөрчил буурч аюулгүй 
ажиллагааны түвшин 
нэмэгдэнэ  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

8 

Эрчим хүчний үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудын 
өвөлжилтийн бэлэн байдал 
хангагдсан эсэхэд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх. 

Эрчим хүчний эх үүсвэр, 
дамжуулах, түгээх, хангагч 
байгууллагуудыг хамруулна. 

9-10 сар 

Өвөлжилтийн бэлэн 
байдал хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

9 

Шинээр баригдаж байгаа болон 
өргөтгөл шинэчлэл хийгдэж буй 
эрчим хүч, газрын тос, хийн 
барилга байгууламж, шугам 
сүлжээ, тоног төхөөрөмж, 

ДЦС, ДС, дулааны төв шугам, 
ДДТ, халаалтын зуух, ЦДАШ, 
Дэд станц, газрын тос, газрын 
тосны бүтээгдэхүүн хадгалах, 
түгээх байгууламжуудыг /хянах 

Эрчим хүч, газрын тос, 
хийн барилга 
байгууламж, шугам 
сүлжээ, тоног 
төхөөрөмж, хэмжих 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 



хянах, хэмжих хэрэгслийн зураг 
төсөл, угсралт, ашиглалтын 
байдалд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх. 

хэмжих хэрэгсэл/ хамруулна. 
 

II-III улирал 

хэрэгслийн угсралтын 
ажлын чанар, үр ашиг 
дээшилнэ. 

10 

Орон сууцны болон олон 
нийтийн барилга, байгууламжид 
ашиглагдаж байгаа 
шингэрүүлсэн шатдаг хий, 
цахилгаан тоног төхөөрөмж, 
шугам сүлжээний техник 
ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагааны байдалд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх.  

Шингэрүүлсэн шатдаг хий, 
цахилгаан тоног төхөөрөмж 
ашиглаж байгаа иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагыг 
хамруулна. 

 
 

II-III улирал 

Хууль тогтоомж, норм, 
дүрэм, журмын 
хэрэгжилт хангагдаж, 
стандартын мөрдөлт 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

11 

Төсвийн байгууллагуудын 
эрчим хүч, усны төлбөр, 
тооцооны хэмжих хэрэгслийн 
хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл 
байдалд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх. 

Төсвийн байгууллагуудыг 
хамруулна. 

 
II улирал 

Хэмжлийн нэгдмэл 
байдал хангагдаж, 
төсвийн үр ашиг 
дээшилнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

12 

Хяналт шалгалтаар дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн шинээр 
баригдаж байгаа  болон 
баригдсан авто зам, замын 
байгууламжийн зураг төслийн 
боловсруулалт, барилга 
угсралт, ашиглалт, засвар, 
арчлалтын ажилд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтыг 
гүйцэтгэх 

Автозамын барилга угсралтын 
байгууллагуудыг хамруулна. 
 . 

Замын ажлын гүйцэтгэл 
техникийн шаардлагад 
нийсэн байна 
Автозамын барилга 
угсралтын ажлын чанар 
стандарт, норм дүрэмд 
нийцсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

13 

ОУЭМД-ийн 2 дугаар 
хавсралтын дагуу олон улсад 
шуурхай мэдээлэх хүний хөл 
хориот халдварт өвчин улсын 
хилээр нэвтрэх,  дамжин 

ОУЭМД-ээр зохицуулагдах 
хүний хөл хориот өвчин хил 
дамжин тархахаас урьдчилан 
сэргийлж, сэжигтэй тохиолдол 
илэрсэн үед хариу арга хэмжээг 

Хүний хөл хориот өвчин 
улсын хилээр нэвтэрч 
дамжин тархаагүй 
байна, сэжиг илэрсэн 
үед хариу арга хэмжээг 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
 



тархахаас урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

шуурхай авч, голомтыг таслан 
зогсоох арга хэмжээ авагдсан 
байна.  
/ I-IV улиралд / 

он 
 

14 

Хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн 
үйл ажиллагаанд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Холбогдох байгууллагатай 
хамтран хууль бус үйл 
ажиллагааг таслан зогсоох арга 
хэмжээг хамтран зохион 
байгуулна. Хугацаа: III-IV 
улирал 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
ЭМБСХГ 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

15 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байдалд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх  

25-аас дээш ажилтантай  
ААНБ-д удирдамжийн дагуу 
хяналт хийнэ. 
Орон нутагт 20 
Нийслэлд 1200 
Хугацаа: I улирал 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэх нөхцөлийг 2013 
оныхоос 10 хувиар 
нэмэгдүүлнэ 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 
ХНХЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

16 

 
Морь унаач хүүхдийн аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх  
хяналт шалгалт хийх 
 

Аймаг, нийслэлийн улсын 
үндэсний баяр наадам, сар 
шинийн болон тэмдэглэлт ой, 
даншиг, бүсийн уралдаан 
Хугацаа: I-IV улирал 

Моринаас унасан 
хүүхдийн тоо өмнөх 
жалийнхээс 10 хувь 
буурсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

17 

Ой, ан, байгалийн ургамал, ойн 
дагалт баялаг түүж бэлтгэж 
байгаа байдалд  цаг үеийн 
шинжтэй болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх  хяналт 
шалгалт хийх 
 
    

  Холбогдох хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. Хууль 
бус үйл ажиллагаа таслан 
зогсоогдоно. 

Ойжуулалт, ой нөхөн 
сэргээлтийн арга 
хэмжээний үр дүнд 
дүгнэлт өгөх, тарьсан 
модны амьдралтын 
хувь 60-аас дээш хувьд 
хүргэнэ. 
Байгалийн ургамал, 
Ойн дагалт баялаг 
ашиглалтын 
мэргэжлийн 
байгууллагын түвшин 
сайжирна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

18 Үйл ажиллагаандаа газрын Үнэн зөв газрын зураг ашиглах, Геодези, зураг зүйн Батлагдсан БОГУУХГ 



зураг,  газрын зургийн 
мэдээллийн сан ашиглаж 
байгаа инженерийн шугам 
сүлжээ, ашиглагч, хангагч /авто 
зам, холбоо, цахилгаан, дулаан, 
ариутгах татуурын шугам 
сүлжээ/ төрийн болон ТӨХК,   
байгууллагуудад урьдчилан 
сэргийлэх хяналт хийх 

газрын зургаар үүсэх 
мэдээллийн сангийн 
бүрдүүлэлт сайжирч, иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллага үнэн 
зөв мэдээллээр хангагдана. 

тухай хуулийн 9 дүгээр 
зүйлийн хүрээнд, 
газрын зургийн 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэлт, ашиглалт 
сайжирна. 

төсвийн 
хүрээнд  

Аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

19 

Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний дагуу газар 
олголт хийж байгаад үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх урьдчилан 
сэргийлэх хяналт хийх  

“Газрын тухай” хуулийн 20, 21, 
23, 33 дугаар зүйлийн 
хэрэгжилтийг хангуулна.  

Тухайн жилийн газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт сайжирч, 
хууль бус газар олголт 
таслан зогсоогдоно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

20 

Тэтгэврийн даатгалын сангийн 
2014, 2015, 2016 оны, ҮОМШӨ-
ний даатгалын сангийн  2013-
2016 оны  бүрдүүлэлт, 
зарцуулалтад урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх. 
/аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэнд, 
нийгмийн даатгалын газар, 
хэлтэс/ 

Иргэдийн тэтгэврийг буруу 
тогтоож, олгох эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж, сангийн 
бүрдүүлэлт, зарцуулалтад 
илэрч буй зөрчил буурч, 
сангийн  чадавхи сайжирна.  

 
 

 
 
 
Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

21 

Нийгмийн халамжийн Тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн сангийн 2014-2016 
оны  бүрдүүлэлт, зарцуулалтад 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх /Хөдөлмөр 
халамжийн үйлчилгээний газар, 
хэлтэс/ 

Иргэдийн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр, тэтгэмжийг буруу 
тогтоож, олгох эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж, сангийн 
бүрдүүлэлт, зарцуулалтад 
илэрч буй зөрчил буурч, 
сангийн  чадавхи сайжирна.  

 
 
Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

22 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангийн 2015, 2016 оны 
бүрдүүлэлт, зарцуулалтад 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 

 
Сангийн бүрдүүлэлт, 
зарцуулалтад илэрч буй зөрчил 
буурч сангийн  чадавхи 

 
 
Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



шалгалт хийх. /Хөдөлмөр 
халамжийн үйлчилгээний газар, 
хэлтэс/ 

сайжирна.  
 

23 

Гоо сайхны бөөний төв, гоо 
сайхны үйлдвэрийн газруудад 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 
хийх 

Нийслэлд 30-аас доошгүй,  
аймгуудад ажиллаж байгаа  
бөөний төв, үйлдвэрийн 
газруудыг хамруулна  

Гоо сайхны 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдал хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

24 

Зах зээлд худалдаалагдаж буй 
хуурамч, улсын бүртгэлд 
бүртгэгдээгүй, бүртгэлийн 
загвараас зөрүүтэй, 
лабораторийн шинжилгээний 
үзүүлэлтээс бусад үзүүлэлтээр 
чанар, стандартын шаардлага 
хангаагүй эм, биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн 
хэрэгслийг илрүүлэх, зах 
зээлээс буцаан татах, эрт 
сэрэмжлүүлэх арга хэмжээ авах 
замаар иргэдийн чанартай эм, 
бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлэх 
нөхцлийг хангах. 

Хамрагдах байгууллагыг 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгох. 
 
II, III улирал 

 
Чанар, аюулгүй 
байдлын шаардлага 
хангасан эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл зах зээлд 
гарах нөхцөл бүрдэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

25 

Импортын цагаан будааны 
чанар, аюулгүй байдалд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт, 
шалгалт хийх 

Цагаан будааны чанар, аюулгүй 
байдал тогтоогдоно. 

Хүнсний аюулгүй 
байдал хангахгүй 
цагаан будааны зөрчил 
илрүүлэлт нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
НМХГ, 
Боомт 
бүхий 

аймгийн 
МХГ, ХМХА,  

26 

БНХАУ-аас импортлогдож буй 
хүнсний нарийн ногоонд 
/бууцай, шанцай, жууцай гэх 
мэт/, жимс, жимсгэнийн аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх  

Тухайн аюулгүйн  болон хорио 
цээрийн үзүүлэлт 
тодорхойлогдож, эрсдэлийн 
үнэлгээний сан бүрдсэн  байна 
I-III улиралд 

 Импортын хүнсний 
нарийн ногооны хорио 
цээр,аюулгүй 
байдлын шаардлага 
хангагдаж, мэдээллийн 
сан бүрдэнэ  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

 
ХХЦХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

27 Цацраг идэвхт ашигт Удирдамжид тусгасан асуултын Хүн ам, хүрээлэн буй Батлагдсан ЦЦХГ 



малтмалын олборлолтын үйл 
ажиллагааны бэлтгэл ажлын 
явцад цөмийн болон цацрагийн 
болзошгүй эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 
/Дорнод аймаг-Эмээлт майнз 
ХХК /2776804/, Адамас Майнинг 
ХХК /2672146, Дундговь аймаг – 
Гурвансайхан ХХК /2074737/. 

хүрээнд хэрэгжүүлэх, 
/3 ААНБ-ыг хамруулах, 2017 
оны 4-7 дугаар сард/ 

орчныг цацрагийн 
болзошгүй 
эрсдлээсурьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл 
хангагдаж, эрсдэлийн 
түвшин тогтоогдоно. 

төсвийн 
хүрээнд 

28 

Монгол орны гадаад орчны 
цацрагийн хяналтын 
сүлжээнээс холбогдох 
мэдээллүүдийг авч, нэгтгэн 
боловсруулах, вэб сайтаар 
мэдээлж байх, мэргэжил арга 
зүйн удирдлагаар хангах 

Удирдамжид тусгасан асуултын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх/ Аймаг, 
сумд, Улаанбаатар хотын 24 
цэг,  35 пост/ 
Сарбүр 

Улаанбаатар хот, 
аймгуудын гадаад 
орчны цацрагийн 
түвшний харьцуулсан 
судалгаа бий болно. 
Гэрээний хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

29 

Цацрагтай харьцаж 
ажиллагчдын мэргэжлээс 
шалтгаалан авч буй шарлагын 
тунд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх  

Шалгуур 1. Холбогдох хууль 
тогтоомж,  дүрэм, журам, 
стандарт, норм,  нормативын 
шаардлагад нийцсэн байх, 
хэмжилт, шинжилгээ стандарт, 
зааврын дагуу, гэрээний 
хэрэгжилт хангагдана.  
Шалгуур 2. Холбогдох хууль 
тогтоомж,  дүрэм, журам, 
стандарт, норм, нормативын 
хэрэгжилт хангагдаж,  
цацрагийн ажиллагчдын 
шарлагын тунг ууруулна. 
Улсын хэмжээнд 1181 
цацрагтай ажиллагчдыг сар бүр 
хамруулна. 

Жилдээ 

Цацрагтай ажиллагчдыг 
цацрагийн нөлөөллөөс 
хамгаалж, эрүүл 
аюулгүй ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

30 
Гаалийн байгууллагуудад 
ашиглагдаж байгаа ачаа тээш 

Удирдамжид тусгасан асуултын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх  

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 

Батлагдсан 
төсвийн 

ЦЦХГ 



шалгах рентген багаж тоног 
төхөөрөмжид урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Жилдээ  журам, стандарт, норм, 
нормативын хэрэгжилт 
хангагдаж, хүнамын 
шарлагаас урьдчилсан 
сэргийлнэ. 

хүрээнд 

31 

Улсын хилээр нэвтрэх цацраг 
идэвхт бодисын хууль бус 
хөдөлгөөнд хяналт тавих, 
цацрагийн хяналтын 
төхөөрөмжүүдийн байнгын 
найдвартай ажиллагаанд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт 
хийх 

Удирдамжид тусгасан асуултын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандарт, норм, 
нормативын хэрэгжилт 
хангагдаж, хүн амын 
шарлагаас урьдчилсан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

32 
Япон улсаас импортоор орж 
ирж буй автомашины цацрагийн 
бохирдолд хяналт тавих 

Цацрагийн бохирдол тархах 
боломжийг хязгаарлана. 

Цацрагийн бохирдлын 
аюулаас урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

33 

Хүүхдийн зуслангийн үйл 
ажиллагаанд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт хийх  
 

 
Хоол хүнсээр дамжих халдвар 
гаргахгүй байх  
 

 
Хоол хүнсээр дамжих 
халдвар гараагүй 
байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд  

ЭМБСХГ 
 

34 

Хичээлийн шинэ жилийн 
бэлтгэл ажилд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

 
 
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд 

 
Эрүүл ахуйн нөхцөл 
хангагдана. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд  

ЭМБСХГ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

6 

Байгууллага иргэдийн 
хүсэлтээр Улаанбаатар хот 
орон нутагт шинээр угсарч 
байгаа лифтэнд оношлол, 
магадлал хийлгэж, улсын 
бүртгэлд бүртгэн, ашиглах 
зөвшөөрлийг олгох 

ААНБ-ын хүсэлтээр 
1-4 улирал 

Магдлалаар илэрсэн 
зөрчлийг арилгах 
Гэмтэлгүй, иж бүрэн, 
баталгаатай лифтийг 
ашиглалтад авах 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
ХАБҮЛЛ 

7 

Химийн хорт болон аюултай 
бодис ашиглах, үйлдвэрлэх, 
хадгалах агуулахын ажлын 
байранд дүгнэлт гаргах 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн 
хорт болон аюултай бодис, 
бүтээгдэхүүний агуулахад 
тавигдах шаардлага MNS 
6458:2014 стандартын 
хэрэгжилтийг шалгаж үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх  
Хугацаа: 1-4 улирал 

Ажлын байрны эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангасан ААНБ-ын тоо 
өмнөх жилээс 10 хувиар 
нэмэглэнэ 

 
 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
ХНХХГ, 
Аймаг, 

нийслэлий
н МХГ 

8 

Шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх 
үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 
ажлын байранд хөдөлмөрийн 
эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргах 

Хүсэлт гаргасан ААНБ 
1-4 улирал 

Ажлын байрны эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангасан ААНБ-ын тоо 
өмнөх жилээс10 хувиар 
нэмэглэнэ 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 
Аймаг, 

нийслэлий
н МХГ 

9 

Шинээр цахим тоглоомын 
газар байгуулахад ажлын 
байранд хөдөлмөрийн эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргах 

Хүсэлт гаргасан ААНБ 
1-4 улирал 

Ажлын байрны эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангасан ААНБ-ын тоо 
өмнөх жилээс10 хувиар 
нэмэглэнэ 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 
Аймаг, 

нийслэлий
н МХГ 

10 

Үйлдвэрлэлийн осол, химийн 
бодисын хурц хордлогыг 
судлан бүртгэх, 
баталгаажуулах 

ҮОХХ-ыг судлан бүртгэсэн ААНБ-
ын ослын актыг баталгаажуулна. 
2017-1-12 

Осолд өртсөн ажилтны 
нийгмийн хамгааллын 
асуудал шийдэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 
Аймаг, 

нийслэлий
н МХГ 

11 
Үйлдвэрлэлийн  тоног 
төхөөрөмжид аюулгүй 

Хүсэлт гаргасан ААНБ 
2017-1-12 

Аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага хангасан 

Батлагдсан 
төсвийн 

ХНХХГ 
Аймаг, 



ажиллагааныгэрчилгээ олгох тоног төхөөрөмжийн тоо 
өмнөх жилээс 5 хувиар 
өссөн байна 

хүрээнд нийслэлий
н МХГ 

12 

Тусгай зориулалтаар агнасан 
ан амьтан, тэдгээрийн 
гаралтай эд эрхтэн, Ойн дагалт 
баялаг, байгалийн ургамлыг 
гадаадад гаргах үеийн байгаль 
орчны хууль тогтоомжийн 
хяналт   

Бичиг баримт, тусгай зөвшөөрөл, 
төлбөрийн баримт, эрхийн бичиг, 
гэрээ, гэрээний биелэлт, сумын 
байцаагч, байгаль хамгаалагчийн 
санал, дүгнэлт, тодорхойлолт 
бичиг  

Улсын Их Хурал, 
Засгийн газар, Төрийн 
захиргааны төв 
байгууллагын баталсан  
тоо хэмжээнд агнаж, 
бэлтгэсэн байгалийн 
нөөц баялагын зөв 
зохистой ашиглалт 
сайжирна.   

 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХМХГ, 
БОГУУХГ 

13 

Цацрагтай холбоотой үйл 
ажиллагаа явуулах аж ахуйн 
нэгж байгууллагад цацрагийн 
аюулгүйн үнэлгээ хийж 
холбогдох эрхийн тусгай 
зөвшөөрөл олгох, 
баталгаажуулалт хийх 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандарт, норм, 
нормативын шаардлагад нийцсэн 
байх, хэмжилт, шинжилгээ 
стандарт, зааврын дагуу, 
гэрээний хэрэгжилт хангагдана.  

Тухай бүр 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
стандарт, норм, 
нормативын хэрэгжилт 
хангагдаж, хүн амын 
шарлагаас урьдчилсан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

14 

 Барилга, байгууламжийн  
газар олголт, зураг төсөл, 
ашиглалтанд хүлээн авахад 
эрүүл ахуйн урьдчилсан хяналт 
хийж үнэлгээ, дүгнэлт өгөх 

Барилга байгууламжийн зураг 
төсөл, ашиглалтанд хүлээн 
авахад эрүүл ахуйн хяналт хийж 
дүгнэлт гаргасан байна. 

Эрүүл ахуйн шаардлага 
хангагдана 

 
 
 
 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
 

15 

Гадаадын лабораториудад 
шинжилгээ хийлгэхээр явуулж 
буй цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын дээжийг цацрагийн 
шинжилгээнд хамруулж улсын 
байцаагчийн дүгнэлт гаргах, 

Лабораторийн шинжилгээний 
дүнг үндэслэн гүйцэтгэх, 
/Тухай бүр/ 

Тээвэрлэлтийн аюулгүй 
байдал хангагдаж, 
зөрчил багасна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

 

 



 



4 

“Хүнсний бүтээгдэхүүнийг 
худалдаалахад тавигдах 
шаардлага” сургалтыг  зохион 
байгуулах 

ЕБС-ийн орчим болон сургууль 
дотор хүнсний худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэгчид, улсын 
байцаагч нарт 
/1-р улирал-3 сард/ 

Сургуулийн ойр орчмын 
худалдааны газруудын 
эрсдлийн түвшин 
буурах нөхцөл бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
 

5 

“Түргэн гэмтэх бүтээгдэхүүний 
хадгалалтын горим” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах 

Худалдаа эрхлэгчид, улсын 
байцаагч нарт  улсын хэмжээнд 
/3-р улирал-9 сард/ 

Түргэн гэмтэх 
бүтээгдэхүүний 
хадгалал- 
тын горим зөрчигдөх 
эрсдлээс сэргийлэх 
нөхцөл бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
ХХЦХГ 

6 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад транс тосны 
чанар, аюулгүй байдал, 
хэрэглээний талаар сургалт 
зохион байгуулах 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгч аж ахуйн нэгж, улсын 
байцаагч нарт улсын хэмжээнд, 
 
/2-р улирал-4 сард/ 

Транс тосны хэрэглээг 
хязгаарлах нөхцөл 
бүрдүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
   ХХААХГ 
 

7 

Хөдөө аж ахуйн анхан шатны 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд “Газар 
тариалангийн зохистой 
дадлыг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт  
сургалт зохион байгуулах 
 

Хөдөө аж ахуйн анхан шатны 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид, улсын 
байцаагч нарт улсын хэмжээнд,   
  
/2-р улирал-4 сард/ 

Анхан  шатны 
үйлдвэрлэл эрхлэгч 
нарын ХАА-н зохистой 
дадал нэвтрүүлж 
ажиллах талаар мэдлэг 
чадвар нэмэгдэж 
хэрэгжүүлэх нөхцөл 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 

8 

“Мал, амьтан тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, 
ул мөрийг мөрдөн тогтоох нь” 
сэдэвт сургалт  зохион 
байгуулах 

Мах, сүү, өндөг, мал худалдан 
борлуулах түүхий эдийн зах, 
хүнсний худалдааны төвүүд, 
улсын байцаагч нарт улсын 
хэмжээнд, 
/1-р улирал-3 сард/ 

Мал, амьтан тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал 
үүсэл, ул мөрийг 
мөрдөн тогтоох нөхцөл 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 

9 
Монгол Улсын “Үндэсний 
үлдэгдлийн хяналтын 

Мал эмнэлэг, үржлийн нэгж, 
малын эм хангамжийн 

Эмийн зохистой 
хэрэглээ, эмийн 

Батлагдсан 
төсвийн 

ХХААХГ 



хөтөлбөр, төлөвлөгөө” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах 

байгууллага, мал эмнэлгийн 
хяналтын улсын байцаагчид 
/3 дугаар улирал-д/ 

хяналтын талаар 
нэгдсэн ойлголттой 
болно. 

хүрээнд 

10 

“Цөм сүрэг бүрдүүлэх 
аргачлал” сэдэвт сургалт 
зохион байгуулах  

Цөм сүргийн төвүүд, улсын 
байцаагч нарт улсын хэмжээнд, 
/2-р улирал-3 сард/ 

Цөм сүргийг Олон 
улсын аргаар 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 

11 

Малын гоц халдварт болон 
халдварт өвчний үед шуурхай 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” 
сэдэвт бүсчилсэн сургалтыг 
зохион байгуулах 

Аймаг, нийслэлийн МХГ, 
сумдын МЭҮТ-ийн улсын 
байцаагчид 
/2016 оны 1-3-р улиралд/ 

Мал, амьтны халдварт 
болон гоц халдварт 
өвчинтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээний дадлага 
туршлагатай болно 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
ХХААХҮЯ 

12 

“Ургамал хамгаалах бодисын 
хэрэглээ, хянан 
баталгаажилт” сэдэвт 
сургалтыг  зохион байгуулах. 

Дархан-Уул аймагт газар 
тариалангийн бүс нутгийн 
тариаланчид, улсын 
байцаагчид, ХААГ-ын 
мэргэжилтнүүдийг  хамруулна. 
/1-р улирал-3 сард/ 

Ургамал хамгаалах 
бодисын хэрэглээ хянан 
баталгаажилтын талаар 
мэдээлэл олгож 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХААХГ 
ХХААХҮЯ 

13 

Эрчим хүч, газрын тос, хийн 
барилга байгууламж, хэмжих 
хэрэгслийн зураг төсөл, 
угсралт, суурилуулалтын 
ажлын үед илэрч буй зөрчил 
дутагдал, анхаарах асуудал 

Зураг төсөл зохиогч, угсралтын 
үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
болон хэмжил зүйн ажил 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн хамрагдана. 

3 улирал 

Хууль тогтоомж, норм, 
дүрэм, журмын 
хэрэгжилт, стандартын 
мөрдөлт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ /ЭХХЗХХ/ 

14 

Шинээр батлагдсан “ 
Барилгын тухай“ хуулийг 
сурталчлах, уг хуулийг 
хэрэгжүүлхэд хэрэглэгдэж буй 
шинээр батлагдсан дүрэм 
журмыг танилцуулах  

Захиалагч, гүйцэтгэгч,зураг 
төсөл зохиогч, угсралтын үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа ажил 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн хамрагдана. 

 
2 улирал 

Хууль тогтоомж, норм, 
дүрэм, журмын 
хэрэгжилт, стандартын 
мөрдөлт хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ /ББХХ/ 



15 

“Барилгын материалын чанар, 
стандартын хэрэгжилтэд 
илэрч буй зөрчил дутагдал, 
түүнийг арилгах арга зам” 
сэдэвт сургалт 

Барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа ажил үйлчилгээ 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн 
хамрагдана. 
 

Хууль тогтоомж, норм, 
дүрэм, журмын 
хэрэгжилт, стандартын 
мөрдөлт хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ /ББХХ 

16 

Авто үйлчилгээний 
байгууллагын ажил 
үйлчилгээний чанар, 
стандартын мөрдөлт 

 Автоүйлчилгээний 
байгууллага, иргэдэд салбарын 
сургалт зохион байгуулан 
явуулах   

Авто үйлчилгээний 
стандартын 
хэрэгжилтийн 
түвшингийн хувь 
хэмжээг  35 хувиар 
нэмэгдүүлнэ   

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ /ЗТХМХХ/ 

17 

Авто зам, замын 
байгууламжийн тэмдэг, 
тэмдэглэгээ, түүний гэрэл 
ойлгогч материалын 
стандартын мөрдөлт, 
тэдгээрийн чанарыг шалгах 
эрх зүйн орчинг сайжруулах 

Авто зам, замын 
байгууламжийн тэмдэг, 
тэмдэглэгээний 20 гаруй 
байгууллагууд оролцох, 
чанарыг шалгах мэрэгжилтэнг 
сургах, мэргэшлүүлэх 2 
хоногийн сургалт 

Авто зам, замын 
байгууламжийн тэмдэг, 
тэмдэглэгээний 
стандартын хэрэгжилт 
сайжирна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ-ын 
ЗТХМХХ 

ЗТХЯ, ЗТХТ  

18 

Тээвэр өргөх механизмын 
хяналтын улсын байцаагдад 
мэргэжлийн сургалт зохион 
байгуулах 

21 аймгийнтээврийн 
байцаагчид хамрагдаж, 24 
цагийн сургалтад хамрагдана 

Өргөх байгууламжийн 
чиглэлийн мэргэжлээр 
зохих мэдлэг олгоно 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ /ЗТХМХХ/ 

19 

Импортын хүүхдийн 
тоглоомын аюулгүй байдалд 
тавих хяналт сэдэвт сургалт 

Зохион байгуулсан сургалтын 
үр дүнгийн түвшин өмнөх 
оныхоос 3 хүртэл хувиар 
нэмэгдүүлнэ.  
  
III улиралд 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн, 
гүйцэтгэлийн үр дүнд 
ахиц гарсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 

20 

Хуучин хувцас, эдлэл 
импортлогч иргэн, аж ахуйн 
нэгжид зориулсан сургалт, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах  

Тухайн чиглэлийн сургалтаар 
хэлэлцүүлэг хийгдэж, цаашид 
авах арга хэмжээ 
тодорхойлогдоно .  
I улиралд 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн, 
гүйцэтгэлийн үр дүнд 
ахиц гарсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
ЭМЯ 

АӨСҮТ 
 



21 

“Зөөврийн гал унтраагуурт 
тавигдах шаардлага” сэдэвт 
цахим сургалтыг зохион 
байгуулах 

Тухайн чиглэлийн сургалтаар 
хэлэлцүүлэг хийгдэж, цаашид 
авах арга хэмжээ 
тодорхойлогдоно .  
  
I улиралд 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн, 
гүйцэтгэлийн үр дүнд 
ахиц гарсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
 

22 

Мах боловсруулах үйлдвэрт 
“Зохистой дадал, хяналт,  
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлж буй туршлага, Олон 
улсын гэрээ, хэлэлцээр” 
сэдвээр үзүүлэх сургууль, 
сургалт зохион байгуулах     

Тухайн чиглэлийн сургалтаар 
хэлэлцүүлэг хийгдэж, цаашид 
авах арга хэмжээ 
тодорхойлогдоно .  
  
 III улиралд 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн, 
гүйцэтгэлийн үр дүнд 
ахиц гарсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ 
 

23 

Импортын тамхи, тамхин 
бүтээгдэхүүний хууль бус 
худалдаанаас сэргийлэх тухай 
сургалт   

Тухайн чиглэлийн сургалтаар 
хэлэлцүүлэг хийгдэж, цаашид 
авах арга хэмжээ 
тодорхойлогдоно .  
 I улиралд 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцсэн, 
гүйцэтгэлийн үр дүнд 
ахиц гарсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХХЦХГ, 
Төрийн бус 
байгууллага  

 

24 

“Шинэ болон дахин сэргэж буй  
хүний халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх хариу 
арга хэмжээ”  сэдэвт дасгал 
сургуулилт, онолын сургалтыг 
Замын-Үүд боомт дээр зохион 
байгуулах   

Зохион байгуулсан сургалтын 
үр дүнгийн түвшин өмнөх 
оныхоос 3 хүртэл хувиар 
нэмэгдүүлнэ.  
  
II улиралд 

Монгол-Хятадын 
“Хилийн эрүүл ахуй, 
хорио цээрийн 
хэлэлцээр”-ийн 
холбогдох заалтын 
биелэлт хангагдаж, 
хүний нөөцийн чадавхи 
дээшилнэ.  

ДЭМБ-ын 
санхүүжилт 

ХХЦХГ 
ЭМЯ, 
ДЭМБ-ын суурин 
төлөөлөгчийн 
газар,  
ХӨСҮТ  
 
 

25 

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 
оны 340-р тушаалаар 
баталсан “Ажиллагсдын эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
ба хугацаат үзлэг”- ийн 
журмын талаар сургалт хийх 

Хяналт шалгалтад хамрагдсан 
ААНБ       

Үзлэгийн чанар, үр 
өгөөж сайжирна.  
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ, АНМХГ 
 

26 
Тоосны холбоотой шинээр 
батлагдсан 4 стандартыг 
сурталчлах, хэрэгжүүлэх арга 

Хяналт шалгалтад хамрагдсан 
ААНБ       

Стандартын 
хэрэгжилтийн чанар, үр 
өгөөж сайжирна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ, АНМХГ 
 



зүйн сургалт   

27 

ҮОХХ-ийг судлан бүртгэх, 
хяналт тавих арга  сэдэвт 
сургалт 
 

Шалгадтад хамрагдсан ААНБ 
2017-1-12 сар 

ҮОХХ-ыг зөв судлан 
бүртгэх аргачлалтай 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 

28 
Байцаагчдын ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх нь сэдэвт сургалт  
 

НМХГ-ын хөдөлмөрийн 
хяналтын улсын байцаагч 30 
2017-1 сар 

Байцаагчдын ур чадвар 
дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 

29 

“Бүх төрлийн тэтгэврийн 
тогтоолт, олголтыг шалгахад 
анхаарах асуудлууд, арга зүй” 
сэдэвт сургалт  

Аймаг, нийслэлийн МХГ-ын 
Нийгмийн хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 37 
2017-1 сар 

Байцаагчдын ур чадвар, 
хяналт шалгалтын үр 
дүн дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 

30 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сан 
болон ХЭД сангуудад хяналт 
шалгалт хийхэд анхаарах 
асуудал, арга зүй 

Аймаг, нийслэлийн МХГ-ын 
Нийгмийн хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 37 
2017-1 сар 

Байцаагчдын ур чадвар, 
хяналт шалгалтын үр 
дүн дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХХГ 

31 

Хүнсний зах, Хүнсний бөөний 
худалдааны төвүүдэд 
төлөвлөгөөт хяналт 
шалгалтыг үндэслэн салбарын 
сургалтыг зохион байгуулах  

2017 онд төлөвлөгөөт 
шалгалтаар зарласан хүнсний 
зах, хүнсний бөөний 
худалдааны төвүүдэд  
2017 оны 1,2 дугаар улиралд 
 

Хоол хүнсээр дамжих 
халдвар гараагүй 
байна. 
Эрүүл ахуйн зохистой 
дадлын талаарх мэдлэг 
хандлага сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 

32 

Нийтээр үйлчлэх хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 
мөрдөх эрүүл ахуйн дадал 
нэвтрүүлэх арга зүй  

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэгчид, улсын байцаагчдад 
2-3 дугаар улиралд 

Сургалтын үр дүнд 
хамрагдсан газруудад  
тавигдах шаардлагын 
талаар мэдлэгтэй болж 
хууль стандарт дүрэм 
журмын хэрэгжилт 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 

33 

Усны аюулгүй байдлын 
төлөвлөгөөнд аудитын хяналт 
хийх талаар сургалт зохион 
байгуулах 

Аймаг, нийслэлийн төвлөрсөн 
ус хангамжийн байгууллагын 
мэргэжилтэн, ажилтнуудад 2-р 
улиралд хийнэ. 

Усны аюулгүй байдлын 
төлөвлөгөөнд аудитын 
хяналт хийх талаар 
мэдлэгэтэй болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 



34 

Завхан аймгийн эрүүл 
мэндийн байгууллагуудад 
“Тусламж үйлчилгээний чанар, 
аюулгүй байдлыг сайжруулах 
нь” сэдвээр 

Эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын, эмчилгээний 
чанарын, эм биобэлдмэлийн 
хяналтын улсын ахлах 
байцаагчид 3 дугаар улиралд 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын 
тусламж, үйлчилгээний 
аюулгүй байдал 
сайжирна. 

ДЭМБ ЭМБСХГ 

35 

Нийслэлд “Ахуйн шавж мэрэгч 
устгалын үйлчилгээ, анхаарах 
асуудал” сэдвээр 

Үйл ажиллагаа явуулж буй 
байгууллагуудын мэдээллийг 
НЭМГ-аас авч, бүрэн 
хамруулан, 3 дугаар улиралд 
хийх 

Ахуйн шавж мэрэгч 
устгалын үйлчилгээний 
чанар сайжирна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
НМХГ-ын 
ЭМБСХХ 

36 

Аймгууд клиникийн 
эмнэлгүүдэд “Эрүүл мэндийн 
байгууллагын халдварын 
сэргийлэлт, хяналт” сэдвээр  

Клиникүүдийг бүрэн хамруулан, 
3 дугаар улиралд хийх 

Эмнэлгүүдийн 
халдварын сэргийлэлт, 
хяналт сайжирч, ЭТҮХХ-
аас сэргийлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

37 

Эм хангамжийн 
байгууллагуудад тавигдах 
шаардлага сэдэвт салбарын 
сургалт 

Хяналт шалгалтанд 
хамрагдаагүй байгууллагын 20 -
с дээш хувийг хамруулах 
III улирал 

Гарч болох эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлэх 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
Аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

38 

Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
байгууллагуудад эрх зүйн 
орчныг сурталчлах, мэдлэг 
олгох сургалтыг зохион 
байгуулах, 

Хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг 
зохион байгуулж, 10 ААНБ-ын 
20-иос доошгүй ажилтныг 
хамруулна. 
2017 оны 2 дугаар улиралд/ 

Хууль тогтоомжийн 
талаарх мэдлэг 
дээшилж, ААНБ-уудын 
хүлээх үүрэг хариуцлага 
дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

39 

Аймгуудын МХГ-т Цөмийн 
болон цацрагийн хяналтыг 
хавсран хэрэгжүүлж буй улсын 
байцаагчдын мэдлэг чадварыг 
дээшлүүлэх хамтарсан 
сургалтыг зохионбайгуулах, 

Дорноговь, Дундговь, 
Сүхбаатар, Дорнод аймгуудын 
мэргэжлийн хяналтын газрын 
байцаагчдын хамруулна.  
/2017 оны 2-3 дугаар улиралд/ 

Цөмийн энергийн 
салбарын хэмжээнд 
дагаж мөрдөх хууль 
тогтоомжийн талаарх 
улсын байцаагчдын 
мэдлэг чадвар 
дээшилсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

40 
Судалгаа шинжилгээ, 
аюулгүйн үзлэг шалгалтад 
рентген шинжилгээний багаж, 

Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй 
байгууллагуудын цацрагтай 
ажиллагч нарт сургалт зохион 

Аж ахуйн нэгжүүдийн 
хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилж, байгууллагын 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 



төхөөрөмж ашиглаж буй 
байгууллагуудын цацрагтай 
ажиллагчдад цацрагийн 
хамгаалалт, аюулгүй байдлын 
чиглэлээр сургалт явуулах 

байгуулна. 
/40-50/ хүн 

дотоод хяналт сайжирч, 
эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

41 

Эмнэлгийн салбарын 
цацрагтай ажиллагчдад 
зориулсан "Цацрагийн 
аюулгүй ажиллгааг хангуулж 
цацрагийн соѐлыг хэвшүүлэх 
нь" сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах 

Эмнэлгийн салбарт ажиллаж 
буй рентген техникч нарт 
сургалт зохион байгуулна.  
/30-40 хүн/ 

Цацрагтай ажиллагчдын 
хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилж, байгууллагын 
дотоод хяналт сайжирч, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

42 

Аж үйлдвэрийн салбарт 
цацрагийн үүсгүүр ашиглан 
үйл ажиллагаа явуулж буй аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудад 
цацрагийн хамгаалалт сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах 

Аж үйлдвэрийн салбарт 
ажиллаж буй цацрагтай 
ажиллагч нарт сургалт зохион 
байгуулна.  
/30-40 хүн/ 

Цацрагтай ажиллагчдын 
хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилж, байгууллагын 
дотоод хяналт сайжирч, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

43 

“Улсын хилээр нэвтрэх цацраг 
идэвхт бодисын хууль бус 
хөдөлгөөнд хяналт тавих” 
тухай Хил, Гааль, холбогдох 
байгууллагуудын албан 
тушаалтнуудад зориулсан 
сургалт зохион байгуулах 

Аюулгүйн үзлэг шалгалт, хил 
гаалийн чиглэлээр ажиллаж 
буй цацрагтай ажиллагч нарт 
сургалт зохион байгуулна.  
/20-30 хүн/ 

Цацрагтай ажиллагчдын 
хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилж, байгууллагын 
дотоод хяналт сайжирч, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

44 

Каротажийн судалгаанд 
цацрагийн үүсгүүр ашиглаж 
буй аж ахуйн нэгж,  
байгууллагууд цацрагийн 
хамгаалалт сэдэвт сургалт 
зохион байгуулах 

Каротажийн судалгааны 
салбарт ажиллаж буй 
цацрагтай ажиллагч нарт 
сургалт зохион байгуулна.  
/20-30 хүн/ 

Цацрагтай ажиллагчдын 
хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилж, байгууллагын 
дотоод хяналт сайжирч, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦХГ 

45 

“Сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл 
ахуй, дотоод хяналтын 
асуудлууд” сэдэвт сургалт 
зохион байгуулах  

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн 
удирдлага, дотоод хяналт 
хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
2017 оны 1,2 дугаар улиралд 

Хоол хүнсээр дамжих 
халдвар гарах эрсдлийг 
бууруулна.  
Эрүүл ахуйн зохистой 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 



 дадлын талаарх мэдлэг 
хандлага сайжирна. 

46 

Химийн хорт болон аюултай 
бодис импортлох, ашиглах, 
худалдах тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад хууль, дүрэм 
журмыг сурталчилах сургалт 
зохион байгуулах 

Тусгай зөвшөөрөлтэй 80 аж 
ахуйн нэгжийг хамруулан 
зохион байгуулна. /5 сар/ 

ААНБ-уудын хууль 
тогтоомжийн талаархи 
мэдлэг мэдээлэл 
дээшилж, химийн хорт 
болон аюултай бодисын 
эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд БОГУУХГ 
ХНХХГ 
НМХГ 

47 

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд хууль дүрмийг 
сурталчлах сургалт зохион 
байгуулах 

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ 
эрхлэгч аж ахуйн нэгжид зохион 
байгуулна. III улирал 

Хууль тогтоомжийн 
талаарх мэдлэг 
дээшилж, ААНБ-уудын 
хүлээх үүрэг хариуцлага 
дээшилсэн байна 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 
БОГУУХГ 

 

48 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдэд хууль дүрмийг 
сурталчилах сургалт зохион 
байгуулах 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжид 
зохион байгуулна. III улирал 

Хууль тогтоомжийн 
талаарх мэдлэг 
дээшилж, ААНБ-уудын 
хүлээх үүрэг хариуцлага 
дээшилсэн байна 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 
БОГУУХГ 

 

 

 


