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  Нарийвчилсан шинжилгээг 

дагнан хийх талаар санал 
боловсруулна. 

  

4 

Барилгын материалын 
лабораториудын чадавхын байдалд 
тандалт судалгаа хийх 

Барилгын материалын 
лабораториудын чадавх 
тодорхойлогдсон байна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар  
улиралд 

Аймаг, нийслэл дэх 
барилгын материалын 
лабораториудын чадавхын 
талаар судалгаа 
мэдээлэлтэй болно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

5 

Бизнес эрхлэгчдэд лабораторийн 
шинжилгээтэй холбоотой тулгамдаж 
буй асуудлыг тодорхойлох тандалт 
судалгаа хийх  

ХАБҮЛЛ, аймаг, нийслэлийн  
МХГ, ХМХА, хэлтсийн харьяа 
лабораториудыг хамруулж, 
иргэд, ААН-ийн хүсэлтээр болон 
төлөвлөгөөт бус шалгалтаар 
шинжлүүлж байгаа 
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаанд 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийнэ.  
Хугацаа: 3-10 дугаар сард 

Тандалт судалгааны дүнд 
үндэслэн цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭУСТГ, 
ХАБҮЛЛ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, ХМХА, 

хэлтсийн 
харьяа 

лабораториуд 
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Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
эрүүл мэндийн хичээлийн хөтөлбөр, 
багшлах боловсон хүчин, сурах 
бичигт тандалт судалгаа хийх 

Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын 30 хүртэлх хувийг 
хамруулна.  
 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Эрүүл мэндийн хичээлийн 
багшлах боловсон хүчин, 
сургалтын чанар, сурах 
бичгийн агуулгын талаар 
нэгдсэн мэдээллийн сантай 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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Их, дээд сургуулийн дэргэдэх лицей 
сургуулиудын тусгай зөвшөөрлийн 
нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтэд 
тандалт судалгаа хийх 

Их, дээд сургуулийн дэргэдэх 
лицей сургуулиуд хамрагдана. 
 
 Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Сургалтын орчин, багшлах 
боловсон хүчний 
хангамжийн талаар нэгдсэн 
мэдээллийн сантай болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

8 

Сургуулийн өмнөх болон бага 
боловсролын багшийн хөтөлбөртэй 
төрийн бус өмчийн их, дээд 
сургуулиудын тусгай зөвшөөрлийн 
нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтэд 

Сургуулийн өмнөх боловсрол 
болон бага боловсролын 
багшийн хөтөлбөртэй төрийн 
бус өмчийн их, дээд 
сургуулиудыг хамруулна. 

Сургалтын орчин, багшлах 
боловсон хүчний хангамж, 
сургалтын төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
талаар нэгдсэн мэдээллийн 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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тандалт судалгаа хийх  
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

сантай болно. 

9 Хоол, хүнсний үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээнд ашиглаж байгаа болон 
худалдаж  байгаа нэг удаагийн 
хэрэглээний хэрэгсэл, картонон 
хайрцаг болон ус, ундааны хуванцар 
савны эрүүл ахуйн байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт судалгааг улсын 
хэмжээнд зохион байгуулж, 
үнэлэлт дүгнэлт өгнө. 
 
Суурь үзүүлэлт байхгүй. 
Хугацаа: 2-8 дугаар сард 

Нэгдсэн мэдээллийн сан 
бүрдүүлж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ЭМБСХГ, 

аймаг, 
 нийслэлийн 

МХГ 

10 Импортын төмс, хүнсний ногооны 
тээвэрлэлтийн байдалд тандалт 
судалгаа хийх  

Импортлох үед тандалт 
судалгаа хийж, үнэлгээ дүгнэлт 
өгнө. 
Хугацаа: 1-3  дугаар улиралд 

Тандалт судалгаа хийгдэж, 
нөхцөл байдалд дүгнэлт 
гаргаж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тодорхойлсон байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ-ын 

ЭИХХЦХХ, 
ХМХА, 

11 БНХАУ, БНСУ, Япон улсаас 
импортолж буй боловсруулсан 
хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг 
шошгололтод тандалт судалгаа хийх 
 

Импортлох үед боловсруулсан 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний хаяг шошгын 
тухайн улс орны шаардлагын 
дагуу судалгаа хийнэ  
Хугацаа: 1-3  дугаар улиралд 

Импортын хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
шошгололтын байдал 
тодорхойлогдож, 
мэдээллийн сан баяжсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
 аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ-ын  

ЭИХХЦХХ, 
ХМХА, 

12 Зах зээлд нийлүүлж буй хүнсний 
ногоо, жимс, жимсгэнэд агуулагдах 
цацраг идэвхт изотопын хэмжээнд 
тандалт судалгаа хийх 
 

Цацрагийн аюулгүй нормын 
холбогдох заалтын хэрэгжилт 
хангагдана. 
Завхан, Хөвсгөл, Ховд, Сэлэнгэ, 
Дархан-Уул, Төв аймаг болон 
Улаанбаатар хотод үйл 
ажиллагаа явуулж буй 10 
худалдааны төвийг хамруулна.  
Хугацаа: 8-10 дугаар сард 

Цацрагийн болзошгүй 
эрсдэл тодорхойлогдож, 
хүнсний аюулгүй байдал 
хангагдана. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ, ХАБҮЛЛ 

13 Төлөвлөгөөт шалгалтад 
хамрагдаагүй мал эмнэлгийн 

Улсын хэмжээнд мал эмнэлгийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа 

Улсын хэмжээнд мал 
эмнэлгийн нэгжүүдийн 

Батлагдсан 
төсвийн 

ХАБХААХГ 
 аймаг, 
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нэгжүүдэд шинээр батлагдсан 
стандартын шаардлагыг хангаж буй 
эсэхэд тандалт судалгаа хийх 

явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг 
хамруулж, мэдээллийн сан 
бүрдүүлсэн байна. Хугацаа: 2-3 
дугаар улиралд 

нэгдсэн судалгаатай болж, 
цаашид авах арга хэмжээг 
тодорхойлсон байна. 

хүрээнд нийслэлийн 
МХГ 

14 Малын эмийн импорт, улсын бүртгэл, 
хаяг, шошгололтын байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Импортын  малын эмийн төрөл, 
улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 
байдал, хаяг, шошгын байдалд 
үнэлэлт дүгнэлт өгнө.  
Хугацаа:  2-3 дугаар улиралд  

Малын эмийн нэгдсэн 
мэдээллийн сантай болсон 
байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ,  
ЭИХХЦХГ,  

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ  
15 Ургамал хамгаалах химийн бодис, 

биологийн бэлдмэл болон бордоонд  
тандалт судалгаа хийх 
 

Ургамал хамгаалах химийн 
бодис, биологийн бэлдмэл 
болон бордооны худалдаа, 
үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуй 
нэгж, иргэдийг хамруулна.  
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Хүнсний ногооны аюулгүй 
байдлыг хянахад найрлага  
тодорхой болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

16 Сэлэнгэ, Ононгийн ай сав газрын хил 
дамнасан голуудад гадаргын усны 
нормативт заасан аюулгүйн 
үзүүлэлтийг тодорхойлох хамтарсан 
тандалт судалгаа хийх 

Хил дагуух гадаргын усны 
аюулгүй байдал 
тодорхойлогдож,  эрсдэлийн 
үнэлгээний сан баяжсан байна. 
Хугацаа: 2-3 улиралд 

Хил дамнасан усны эрүүл 
ахуйн аюулгүй байдлын 
түвшин тодорхойлогдож,  
эрсдэлийн үнэлгээний сан 
баяжсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
Сүхбаатар 
боомтын 
ХМХА, 

ХАБҮЛЛ, 
Хэнтий 

аймгийн МХГ, 
Сэлэнгэ, 
Хэнтий 
аймгийн 
ЗӨСТ, 

Байгаль 
орчны 

лаборатори 
17 Нийслэл, аймаг болон сумын төвийн 

ундны усны эх үүсвэрийн эрүүл 
ахуйн нөхцөл, усны чанар, аюулгүй 
байдалд тандалт судалгаа хийх 

Эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан сорьцын тоо   
 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 
 

Эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан сорьцын тоо 
нэмэгдсэн байна.  
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ,  

ХАБҮЛЛ 



5 
 

18 Уламжлалт анагаах ухааны өвчний 
ангилал зүйн дагуу онош тавьж буй 
байдалд тандалт судалгаа хийх 

“Уламжлалт анагаах ухааны 
чиглэлийн эмнэлэг, тасгийг 
хамруулна. 
/Улсын хэмжээнд/  
Хугацаа:  1-2 дугаар улиралд 

Цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний саналыг 
боловсруулж ЭМЯ-нд 
хүргүүлсэн байна.   

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг,  

нийслэлийн 
МХГ 

 
19 Импортын хандив, тусламжийн эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн баримт бичиг, 
нэр төрөл, чанар, аюулгүй байдалд 
тандалт судалгаа хийх 

Хандив тусламжийн эмийг 
импортлох үед тавигдах 
шаардлагын дагуу  үнэлгээ 
дүгнэлт өгнө. 
Хугацаа: 1-3  дугаар улиралд 

Хандив тусламжаар 
нийлүүлэгдсэн эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийн 
мэдээлэл судалгаатай 
болно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ-ын 
ЭИХХЦХХ 

20 Импортын химийн хорт болон 
аюултай бодисын хаяг шошго, 
тээвэрлэлтийн шаардлагын 
хэрэгжилтэд тандалт судалгаа хийх  

Импортлох үед тандалт 
судалгаа хийж, үнэлгээ дүгнэлт 
өгнө.   
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Хууль тогтоомж, 
стандартын шаардлагын 
хэрэгжилт сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ-ын 
ЭИХХЦХХ 

21 Шинээр байгуулагдсан, хаяг, 
байршил өөрчлөгдсөн болон 
зөвшөөрөлгүй хууль бус үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй эм 
хангамжийн байгууллагуудын тусгай 
зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагад 
тандалт судалгаа хийх 

Шинээр байгуулагдсан, хаяг 
байршил өөрчлөгдсөн тусгай 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа эм хангамжийн 
байгууллагуудыг илрүүлж, 
эрсдэлийн үнэлгээнд 
хамруулна.   
 
Хугацаа: 1-3 улирал 

Тусгай зөвшөөрөлгүй эмийн 
худалдаа, үйлдвэрлэлтийг 
илрүүлнэ.   
2018-2019 онд шинээр 
байгуулагдсан болон хаяг, 
байршил өөрчлөгдсөн аж 
ахуйн нэгжийн мэдээллийн 
сантай болсон байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

 нийслэлийн 
МХГ 

 

22 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны 
эрүүл ахуйн шаардлага” 
MNS6392:2013 стандартын 
хэрэгжилт, эрүүл ахуйн нөхцөл, 
шаардлагад тандалт судалгаа хийх 

2017 онд MNS6392:2013 
стандартын хэрэгжилт 65.3% 
байсан.  
Стандартын хэрэгжилтийг 
сайжруулах төлөвлөгөөтэй 
болсон байна.  
2017 онд хийгдсэн тандалт 
судалгаанд хамрагдсан аймаг 
бүрийн 2 сумын эрүүл мэндийн 

Стандартын хэрэгжилт 68-
70%-д хүрсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймгийн МХГ 
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төвд тандалт судалгаа хийгдсэн 
байна.  
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд 

23 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний 
салбарын бодлого, төлөвлөлт, 
хэрэгжилт, хүний нөөц, ажлын 
ачаалалд тандалт судалгаа хийх 
 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний эрх зүйн орчин, 
хүний нөөц, ажлын ачааллын 
талаарх мэдээллийн сан 
бүрдэнэ.                          
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд  

Салбарын бодлого, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний санал 
боловсруулагдаж,  ЭМЯ-нд 
хүргүүлсэн байна.   

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

 
ЭМБСХГ, 

 аймаг,  
нийслэлийн 

МХГ 

24 Ашиглаж байгаа уурын болон усан 
халаалтын зуухны яндан, телевизийн 
антенн, радио релений цамхаг, 
конверт байгууламжид аюулгүй 
байдлыг хангах геодезийн хэмжилт 
хийгдэж байгаа эсэхэд тандалт 
судалгаа хийх  

Объектуудыг судлан бүртгэж, 
геодезийн хэмжилт хийж байгаа 
эсэхийг судлан бүртгэсэн байна. 
 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Объектуудын тоог гаргаж, 
хяналт, шалгалтыг 
төлөвлөх нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

БОГУУХГ 

25 Аюултай хог хаягдал гаргагч, хүлээн 
авагч иргэн аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын хадгалалт, 
тээвэрлэлтийн байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Аюултай хог хаягдал гаргагч, 
хүлээн авагч иргэн аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын 
хадгалалт, тээвэрлэлтийн 
байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн 
байна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Аюултай хог хаягдал 
гаргагч, хүлээн авагч иргэн 
аж ахуйн нэгж  
байгууллагуудын нэгдсэн 
мэдээллийн сан үүсгэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

БОАЖЯ 

26 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж 
ахуйн нэгжүүдийн нөхөн сэргээлт 
хийсэн байдалд тандалт судалгаа 
хийх 

Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж 
ахуйн нэгжүүдэд техникийн 
болон биологийн нөхөн сэргээлт 
хийсэн ажлыг орон нутагт 
хүлээлгэн өгсөн байдлыг судлан 
бүртгэж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн 
байна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт хангагдаж, 
хүрээлэн буй орчны эвдрэл, 
доройтлоос урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 
Нэгдсэн мэдээллийн сан 
бүрдүүлсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

БОГУУХГ 
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27 Уул уурхайн салбарын объектуудад 
байгалийн гаралтай цацраг идэвхт 
изотопын идэвхийг тодорхойлох 
тандалт судалгаа хийх 

Баян-Өлгий, Дорнод, Дундговь, 
Завхан, Сүхбаатар, Увс, Ховд 
аймгийн нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж буй байгалийн гаралтай 
цацраг идэвхт изотопын 
хуримтлал үүсэж болохуйц 
уурхайнуудыг хамруулна. 
Хугацаа: 4-10 дугаар сард 

Гадаад орчны цацрагийн 
эрсдэлийн мэдээллийн сан 
бүрдэж, болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл  
хангагдана. 
 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

 
ЦЦАБХГ, 
ХАБҮЛЛ 

28 Эзэнгүй, орхигдсон байж болзошгүй 
цацрагийн үүсгүүрт тандалт судалгаа 
хийх 

Хаягдал төмөр цуглуулах цэг, 
цэргийн анги, нэгтгэлүүд 
байрлаж байсан талбай, 
объектуудыг хамруулна. 
Хугацаа: 1-3 улиралд 

Эзэнгүй үүсгүүрээс үүдэх 
цацрагийн болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлж, мэдээллийн сан 
бий болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ,  
Дархан-Уул, 
Сүхбаатар, 
Өмнөговь, 

Говьсүмбэр, 
Дорнод, 

 аймгийн МХГ 
29 Нийгмийн халамжийн сангаас 2018 

онд олгосон шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн зарцуулалтад тандалт 
судалгаа хийх  

Халамжийн сангаас олгосон 
зарцуулалтад шалгалт хийнэ. 

 

Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд 

Нийгмийн халамжийн 
сангийн зарцуулалт 
чанартай, үр дүнтэй 
зорилтот бүлэгт хүрсэн 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ ХАБҮЛЛ-
ийн ХНХШТ 

30 Насжилт өндөртэй орон сууцны 
барилгад тандалт судалгаа хийх 
 

Аймаг, орон нутаг дахь насжилт 
өндөртэй орон сууцны барилгын 
талаар судалгаа хийгдсэн 
байна.  
Хугацаа: 2-3 дугаар  улиралд 

Насжилт өндөртэй орон 
сууцны  барилгын талаар 
цаашид авах арга хэмжээг 
тодорхойлон гаргасан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

31 Гамшиг болон болзошгүй аюулд 
өртөх эрсдэлийн төлөв байдалд 
тандалт судалгаа хийх 

Гамшиг болон болзошгүй  
аюулд өртөх эрсдэлийн төлөв 
байдал тодорхойлогдсон байна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар  улиралд 

Гамшиг, болзошгүй аюулд 
өртөх эрсдэлийн төлөв 
байдлыг  тодорхойлж 
цаашид авах арга хэмжээ 
боловсруулагдсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 
32 Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

ашиглаж буй өргөх байгууламжийн 
улсын бүртгэлийг хөтөлж, түүнийг 

Өргөх байгууламж /кран, 
склятор, сагстай өргөгч, 
манипулятор, бетон зуурмагийн 

Өргөх байгууламжуудын  
төлөв байдал 
тодорхойлогдож цаашид 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
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шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах 
тандалт судалгаа хийх 

шахуурга/-уудын ашиглалт, 
төлөв байдал тодорхойлогдсон 
байна. 
Хугацаа: 2- 3 дугаар улиралд 

авах арга хэмжээ 
боловсруулагдсан байна. 
 

МХГ 
 

33 Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн 
барилгын дээвэр, гэрэлтүүлгийн 
шонгоор татсан харилцаа холбооны 
шугамын угсралт, ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагаанд тандалт судалгаа хийх 

Харилцаа холбооны шугам 
сүлжээний угсралт, ашиглалтын 
аюулгүй байдлын төлөв байдал, 
эрсдэл байгаа эсэхийг 
тодорхойлсон байна. 
/улсын хэмжээнд/ 
Хугацаа: 2-3 дугаар  улиралд 

Харилцаа холбооны шугам 
сүлжээний төлөв байдлын 
талаар судалгаа 
мэдээлэлтэй болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

34 35 квт ба түүнээс дээш хүчдэлийн 
төвшинтэй дэд станц, хуваарилах 
байгууламжийн ашиглалтын хугацаа, 
насжилтын төлөв байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Дэд станц, хуваарилах 
байгууламжийн ашиглалтын 
хугацаа, насжилтын төлөв 
байдал тодорхойлогдсон байна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар  улиралд 

Шугам сүлжээний төлөв 
байдал тодорхойлогдож 
цаашид авах арга хэмжээ 
боловсруулагдсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 
35 Шатахуун /бензин, түлш, 

шингэрүүлсэн хий/  тээвэрлэгч аж 
ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд 
тандалт судалгаа хийх 

Аюултай ачаа тээвэрлэгч аж 
ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэдийн  автотээврийн 
хэрэгслийн ашиглалтын байдал 
тодорхойлогдсон байна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар  улиралд 

Автотээврийн хэрэгслийн 
төлөв байдал 
тодорхойлогдож цаашид 
авах арга хэмжээ 
боловсруулагдсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

 
 

---оОо--- 
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  хяналт шинжилгээ  хийх төвшинд үнэлэлт дүгнэлт өгнө. 

Хугацаа:  3 дугаар улиралд 
сайжирна   

4 

Ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүнд пестицидын 
үлдэгдэл тодорхойлох хяналт 
шинжилгээ хийх 
 

Ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд 
үнэлэлт өгч, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал 
боловсруулсан байна. 
УБ хотын хэмжээнд1000 дээж    
Хугацаа : 1-3 дугаар улиралд 

Аюулгүйн шаардлага 
хангасан, гарал үүсэл 
тодорхой, төмс, хүнсний ногоо 
нийлүүлэгдэнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ,  

ХАБҮЛЛ 
 

5 

Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын үзүүлэлтэд 
хяналт шинжилгээ хийх 

Улсын хэмжээнд бялуу, бялуун 
бүтээгдэхүүний чиглэлээр 
үйлдвэрлэл явуулж байгаа 
үйлдвэр, цехүүдийг хамруулна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдлын 
түвшинд үнэлэлт дүгнэлт өгч 
цаашид авах арга хэмжээний 
саналыг боловсруулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг,  

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ 

6 

Исэг цагаан идээний ашигтай 
бичил биетний үзүүлэлтэд  
хяналт шинжилгээ хийх     

Нийслэлийн бүх сүүний 
үйлдвэрүүдийн исэг сүүн 
бүтээгдэхүүн, Архангай аймгийн 3 
сумын сүү, цагаан идээ 
үйлдвэрлэгчдийг хамруулна.  
Хугацаа: 1-3 улиралд 

Исэг сүүн бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг тодорхойлж, 
цаашид авах арга хэмжээний 
саналыг тодорхойлно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
НМХГ, 

Архангай 
аймгийн 

МХГ, 
ХАБҮЛЛ 

7 

Импортын жимс, жимсгэнэд 
ургамлын өвчин хортон, хог 
ургамал, пестицидийн 
үлдэгдэл тодорхойлох хяналт 
шинжилгээ хийх  
 

Импортын жимс жимсгэнэд 
ургамлын өвчин хортон, хог 
ургамал, пестицидийн үлдэгдлийн 
байдалд үнэлэлт өгч, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал 
боловсруулсан байна.     
 
Хугацаа:2-3 дугаар улиралд 

Хорио цээр, аюулгүйн 
шаардлага хангасан, гарал 
үүсэл тодорхой жимс 
жимсгэнэ импортлох 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
 
 

 ЭИХХЦХГ, 
НМХГ-ын 

ЭИХХЦХХ,  
    ХАБҮЛЛ, 

Замын-үүд 
боомт дахь 

ХМХА, бусад 
боомтын 

алба, хэлтэс 

8 
Зах зээлд худалдаалагдаж буй 
эм, биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүн нь фармакопейн 

230≤ нэрийн эм, биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүнээс дээж авах 
 

Зах ээлд худалдаалагдаж  
байгаа эм, биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүний чанар, 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
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шаардлага хангаж буй эсэхэд 
хяналт шинжилгээ хийх  

Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд аюулгүй байдлын төвшин 
тодорхойлогдож, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг боловсруулсан 
байна.  

МХГ 

9 

Сургууль, цэцэрлэгийн ундны 
усны чанар, аюулгүй байдалд 
хяналт шинжилгээ хийх  
 

Сургууль, цэцэрлэгийн ундны усан 
дахь нянгийн ерөнхий тоо, 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
хэтэрсэн дээжийн хувь  
-Химийн үзүүлэлтийн стандартын 
шаардлага хангахгүй дээжийн хувь 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Сургууль, цэцэрлэгийн ундны 
усны чанар, аюулгүй байдлын 
түвшин нэмэгдсэн байна.  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
ЭМБСХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

10 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн цэвэрлэсэн 
бохир усанд хяналт 
шинжилгээ хийх 

Ахуйн бохир ус цэвэрлэх 25 
байгууламжийн цэвэрлэсэн усанд 
шинжилгээ хийгдсэн байна. 
Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 
сорьцын тоо 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Хяналт шинжилгээ бүрэн 
хийгдэж холбогдох газруудад 
улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргана.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
БОГУУХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

11 

Төв суурин газруудын 
төвлөрсөн усан хангамж, гүний 
худгийн ундны усанд 
цацрагийн хяналт шинжилгээ 
хийх 

Аймаг, нийслэлийн төвлөрсөн  
усан хангамжийн 25-аас доошгүй 
эх үүсвэрийг хамруулна. 
 
Хугацаа:  2-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
НМХГ-ын 
ЦЦАБХХ, 
ХАБҮЛЛ 

12 

Суурьшлын бүсийн хөрсөнд 
хяналт шинжилгээ хийх  

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 
сорьцын тоо 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд  

Эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан сорьцын тоог 
нэмэгдүүлнэ.  
Эрүүл ахуйн үнэлгээ хийгдсэн 
байна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

13 

Монгол Улсын хил орчмын 
нутаг дэвсгэрийн хөрсөнд 
цацрагийн хяналт шинжилгээ 
хийх  

Баян-Өлгий, Дорноговь, Дорнод, 
Говь-Алтай, Увс, Ховд, Өмнөговь, 
Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий зэрэг 
10 аймгийн хил орчмын сумдын 

Хөрсөн дэх цацрагийн 
шинжилгээ стандартын дагуу 
хийгдсэн байна. 
Монгол Улсын хил орчмын 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 
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хөрсийг цацрагийн шинжилгээнд 
хамруулна. 
Хугацаа: 10 дугаар сарын 01-ний 
дотор багтаан хийнэ. 

хөрсний цацрагийн дэвсгэр 
төвшний мэдээллийг сантай 
болно. 

ХАБҮЛЛ  

14 

Монгол орны байгалийн 
цацрагийн дэвсгэр төвшинг 
хянах зорилгоор хяналт 
шинжилгээ хийх 

УЦУОШГазартай байгуулсан 
санамж бичгийн хүрээнд 
холбогдох хэмжилт 
шинжилгээнүүдийг улсын 
хэмжээнд хийж гүйцэтгэнэ. 
Хугацаа: 1- 4 дүгээр улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
НМХГ-ын 
ЦЦАБХХ 

15 

Барилгын материалын 
бүтээгдэхүүнд цацрагийн 
хяналт шинжилгээ хийх 

Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм 
журам, стандарт, нормын 
шаардлагад нийцсэн байна. 
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд 

Барилгын материалаас хүн 
амд үзүүлэх цацрагийн сөрөг 
нөлөөллөөс хамгаална. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
НМХГ-ын 
ЦЦАБХХ, 
ХАБҮЛЛ  

16 

Дулааны цахилгаан станц, нам 
даралтын зуухнаас гарч буй 
хаягдал үнсний цацраг 
идэвхжлийг тодорхойлох 
хяналт шинжилгээ хийх  

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандарт, норм, 
нормативын шаардлагад нийцсэн 
байна. /Дорноговь, Дархан-Уул, 
Орхон, Дорнод, Сүхбаатар, 
Өмнөговь аймгууд болон нийслэл/ 
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд 

Мэдээллийн сан бүрдүүлж, 
болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
ЭИХХЦХХ, 

ХАБҮЛЛ 

 
 
 

---оОо--- 
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болон сүм хийдийн дэргэдэх 
сургалтын байгууллагад халдварт 
өвчин, хоолны хордлого, хордлогот 
халдвар гарах, хүүхдийн эрх 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

ажиллагаа явуулж буй 
газруудыг бүрэн хамруулах 
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд 

үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн 
эрүүл ахуйн нөхцөл 
шаардлага, стандартын 
хэрэгжилтийн суурь 
үнэлгээтэй болно.  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны санал 
боловсруулсан байна.  

төсвийн 
хүрээнд 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

4 

Хүүхдийн зусланд халдварт өвчин, 
хоолны хордлого, хордлогот халдвар 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх              

Их, дунд эрсдэлтэй хүүхдийн 
зуслангийн эзлэх хувь 63.1 
Хүүхдийн зусланг улсын 
хэмжээнд бүрэн хамруулна. 
Хугацаа: 5-6 дугаар сард 

Их, дунд эрсдэлтэй объектын 
эзлэх хувийг 10%-иар 
бууруулж 53-д хүргэнэ. 
Хоол хүнсээр дамжих халдвар 
гараагүй байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

5 

Цахим тоглоомын газар, интернет 
төвүүдэд хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Интернет кафе, цахим 
тоглоомын үйлчилгээний 
байранд тавих шаардлага” 
MNS 6430:2014 стандартын 
шаардлагын хэрэгжилтийг 
хангуулна. 
Хугацаа: 2-3дугаар улиралд 

Хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй 
байдал хангагдана. 
 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 

Морь унаач хүүхдийн аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 

Морь унаач хүүхдийн аюулгүй 
байдалд 2017-2018 онд 
хийгдсэн шалгалтын дүнгээр 
судалгаа нэмэгдэж гаргана. 
 
Хугацаа: 2-10 дугаар сард  

2018 оны дүнтэй 
харьцуулахад хурдан морь 
унаач хүүхдүүдийн осол 
гэмтлийн тоо 1% буурсан 
байна.  
Мэдээллийн сан үүссэн байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 

Бүх шатны боловсролын сургалтын 
байгууллагуудын хичээлийн шинэ 
жилийн бэлтгэл, элсэлтийн үйл 
ажиллагаа, хоол хүнсний аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 

Хичээлийн шинэ жилийн 
бэлтгэл хангагдана.  
/50 доошгүй хувийг хамруулах/ 
Хугацаа: 08 сарын 25-наас 09 
сарын 20 

Өмнөх шалгалтаар илэрсэн 
зөрчил 0.9 хувиар буурсан 
байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
Сургууль, цэцэрлэг хүүхэд Хүүхдийн хоол хүнсний чанар, Батлагдсан ХАБХААХГ, 
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харах үйлчилгээ өдөр өнжүүлэх 
зэрэг хүүхдийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгчийн 50 хүртэл хувийг 
урьдчилан сэргийлэх хяналтад 
хамруулан мэргэжил арга 
зүйгээр хангана. 
Хугацаа:  01 сарын 01-нээс 10 
сарын 10 

аюулгүй байдал хангагдах 
нөхцөл бүрдэж эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлнэ. 

төсвийн 
хүрээнд 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

8 

Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай 
ерөнхий боловсролын сургууль 
төгсөгчдийн эрх зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Олон улсын хөтөлбөртэй 
ерөнхий боловсролын 
сургуулиуд хамрагдана. 
 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 
Холбогдох газарт санал, 
дүгнэлт хүргүүлж, эрх зүйн 
орчин сайжирна. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ЭМБСХГ 

9 

Нийтийг хамарсан баяр ѐслол, цаг 
үеийн шаардлагаар зохион байгуулж 
буй арга хэмжээнд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт хийх 

Баяр ѐслол, нийтийг хамарсан 
үйлчилгээний хоол хүнснээс 
шалтгаалсан өвчин, хордлого 
халдвар үүсэхээс урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ. 
Хугацаа: тухай бүр 

Хоол хүнсээр дамжих өвчин, 
хордлого халдвар гараагүй 
байна. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

10 

Гадаад орны болон төр засгийн 
тэргүүн, зочин төлөөлөгчдийн 
айлчлалын үед хоол хүнсний аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
хийх 

 Хоол хүнсээр дамжих өвчин, 
хордлого халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 
Хугацаа: тухай бүр 

Хоол хүнсээр дамжих өвчин, 
хордлого халдвар гараагүй 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

11 

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн 
худалдаалах, сурталчлахад тавигдах 
шаардлагыг зөрчихөөс урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийх 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
Хугацаа: 1-8 дугаар сард 

Улсын хэмжээнд “Тамхины 
хяналтын тухай хууль”-ийн 
хэрэгжилтийн байдалд үнэлгээ 
дүгнэлт хийж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг боловсруулсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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12 

Стандартын шаардлагад нийцээгүй 
иодын агууламж, сав, баглаа, 
боодолтой хүнсний давсны 
худалдаалалтад урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
Хугацаа: 1-8 дугаар сард 

Улсын хэмжээнд “Давс 
иоджуулж, иод дутлаас 
сэргийлэх тухай хууль”-ийн 
хэрэгжилтийн байдалд үнэлгээ 
дүгнэлт хийж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг боловсруулсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

13 

Мал төхөөрөх, мах, махан 
бүтээгдэхүүн, өлөн гэдэс 
боловсруулах үйлдвэрүүдэд гарал 
үүсэлгүй түүхий эд бүтээгдэхүүнээр 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй 
үйл ажиллагааг таслан зогсоох 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Улсын хэмжээнд мал төхөөрөх, 
мах, махан бүтээгдэхүүн, өлөн 
гэдэс боловсруулах 
үйлдвэрүүдийг хамруулна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Мах, махан бүтээгдэхүүний 
мал эмнэлэг, ариун цэврийн 
шаардлага хангагдаж хүнсний 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

14 

Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлж буй түүхий эдийн гарал 
үүсэл, мал эмнэлэг, ариун цэврийн 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 

Улаанбаатар хот, Дархан-Уул 
аймгийн арьс ширний анхан 
шатны боловсруулах 
үйлдвэрүүд хамрагдана.  
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Арьс, ширний үйлдвэрүүд мал 
эмнэлэг, ариун цэврийн 
шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүнээр хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ,
Дархан-Уул 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

15 

2019 оны тариалалтын явц, тариалах 
үрийн чанар, аюулгүй байдалд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Хаврын тариалалтын бэлтгэл 
хангаж, тарих үрийн чанар 
хангагдсан байна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Хүнсний аюулгүй байдал 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

16 

Олон улсад шуурхай мэдээлэх хүний 
хөл хориот халдварт өвчин улсын 
хилээр нэвтрэх, дамжин тархахаас 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

ОУЭМД-ээр зохицуулагдах 
хүний хөл хориот өвчин хил 
дамжин тархахаас урьдчилан 
сэргийлж, сэжигтэй тохиолдол 
илэрсэн үед хариу арга 
хэмжээг шуурхай авч, голомтыг  
таслан зогсоох арга хэмжээ 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ 
ЭМЯ, 

ХӨСҮТ, 
ЗӨСҮТ 
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авагдсан байна. 

17 

Эмэгтэйчүүдийн өвчний үзлэг, 
оношилгооны чиглэлээр тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг клиникүүдэд 
халдварт өвчин дамжин тархахаас 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Эмчилгээний чанарын, халдвар 
судлалын, эм биобэлдмэлийн 
хяналтын байцаагч нар 
хамтран хийнэ.  
Хугацаа: 1-2 дугаар сард 

Хяналт шалгалт хийгдэж, 
илэрсэн зөрчил, дутагдлыг 
арилгуулан, үүсэх эрсдэлээс 
сэргийлнэ. Холбогдох 
асуудлыг яам, газруудад 
тавьж шийдвэрлүүлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

18 
Хууль бус үр хөндөлтийн байдалд  
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Улсын хэмжээнд хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
байдалд үнэлгээ дүгнэлт хийж, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

 

19 

Арьс, гоо заслын эмнэлгүүдэд 
халдварт өвчин дамжин тархахаас 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Эмчилгээний чанарын, халдвар 
судлалын, эм биобэлдмэлийн 
хяналтын байцаагч нар 
хамтран хийнэ. 
Хугацаа: 2-3 дугаар сард 

Хяналт шалгалт хийгдэж, 
илэрсэн зөрчил, дутагдлыг 
арилгуулан, үүсэх эрсдэлээс 
сэргийлнэ. Холбогдох 
асуудлыг яам, газруудад 
тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
нийслэлийн 

МХГ 

20 

Тусгай зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, эмчийн 
үйл ажиллагаанд  урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
 
Хугацаа: Жилийн туршид 

Улсын хэмжээнд хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
байдалд үнэлгээ дүгнэлт хийж, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

 

21 

Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж 
ажиллагчдыг  нэмэгдэл шарлагад 
өртөх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 
 
 

Чиг үүргийнхээ хүрээнд цацраг 
идэвхт бодис, цацрагийн 
үүсгүүртэй харьцан ажиллаж 
буй мэдээллийн санд 
бүртгэлтэй 1200 гаруй  
ажиллагчдыг хамруулна. 
Хугацаа: жилдээ 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
ЦЦАБХГ 

НМХГ 
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22 

Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай 
зөвшөөрөлгүй, хууль бусаар үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй, 
нэгж байгууллагад урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх  

Эрхэлж буй үйл ажиллагаандаа 
цөмийн технологи, цацрагийн 
үүсгүүр ашиглаж болохуйц 
иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг хамруулна. 
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд  

Цөмийн энергийн тухай 
хуулийн хэрэгжилт хангагдана. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн  
МХГ 

23 

Зах зээлд худалдаалагдаж буй 
хуурамч, улсын бүртгэлд 
бүртгэгдээгүй, бүртгэлийн загвараас 
зөрүүтэй, чанар, стандартын 
шаардлага хангаагүй эм, биологийн 
идэвхт бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн 
хэрэгслийг худалдаалахаас урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх  

Хамрагдах байгууллагыг 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгох. 
 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

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

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

24 

Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний 
зар сурталчилгаанд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Олон нийтийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчлагдаж буй эм, 
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн 
хамруулна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Эм, биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүний зөрчилтэй 
болон хууль бус 
сурталчилгааг илрүүлж, 
таслан зогсоох 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

25 

Жороор олгох заалт бүхий эмийг 
шаардлага хангасан жоргүй 
худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

Улсын хэмжээнд эмийн 
сангуудын 70% нь жороор 
олгох эмийг жоргүй олгож 
байна.  
Хугацаа:  1-3 дугаар улиралд 

Жороор олгох заалт бүхий 
эмийг жороор олголтын хувийг 
10%-р нэмэгдүүлсэн байна. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

26 

Олон улсад мэдээлэх мал, амьтны гоц 
халдварт өвчин улсын хилээр нэвтрэх, 
дамжин тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Олон улсад мэдээлэх мал, 
амьтны гоц халдварт хил 
дамжин тархахаас урьдчилан 
сэргийлж, сэжигтэй тохиолдол 
илэрсэн үед хариу арга 
хэмжээг шуурхай авч, голомтыг 
таслан зогсоох арга хэмжээ 

Мал,  амьтны гоц халдварт 
өвчин улсын хилээр нэвтэрч, 
дамжин тархаагүй байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ЭИХХЦХГ 

ХХААХҮЯ, 
МЭЕГ 
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авагдсан байна. 

27 

Зах зээлд нийлүүлж буй улсын 
бүртгэлд бүртгэгдээгүй чанар аюулгүй 
байдлын баталгаагүй, малын эм, 
тэжээлийн нэмэлтийн худалдаалалтад 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, 
бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй 
малын эм, тэжээлийн 
нэмэлтийг зах зээлд нийлүүлж, 
худалдан борлуулж буй аж 
ахуйн нэгж, худалдаа 
үйлчилгээний төвүүдийг 
хамруулна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Малын эм, тэжээлийн 
нэмэлтийн чанар, аюулгүй 
байдал хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

28 

Амралт, аялал, жуулчны баазуудын 
эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
нөхцөл, хоол, хүнсний аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 
 
 

Орчны эрүүл ахуйн асуудал 
хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын улсын 
байцаагчид хийнэ. Хүнсний 
чанар стандартын хяналтын 
улсын байцаагчтай хамтран 
хийнэ.  
Хугацаа: 4-7 дугаар сард  

Хяналт шалгалт хийгдэж, 
илэрсэн зөрчил, дутагдлыг 
арилгуулан, үүсэх эрсдэлээс 
сэргийлнэ. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

29 

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 хангагдаж,  хууль 
бус үйл ажиллагаа зогсоно. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Байгалийн нөөц ашиглахтай 
холбогдон гарсан хууль 
тогтоомжийг зөрчил 
арилгалтын түвшинг 
нэмэгдүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 

30 

Хууль бус ашигт малтмал олборлох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

Холбогдох байгууллагатай 
хамтран хууль бус үйл 
ажиллагааг таслан зогсоох арга 
хэмжээг хамтран зохион 
байгуулсан байна.  
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 

31 
Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл 
үйлдвэрлэх, импортлох, хадгалах, 
тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх явцад 

Эрсдэлтэй объектын судалгаа 
гарсан байна. 
 

Аюулгүй байдал хангагдана.  
Батлагдсан 

төсвийн 
БОГУУХГ 
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эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 
 

хүрээнд 

32 

2019 оны тендерээр сонгон шалгарсан 
геологийн ажилд цацрагийн үүсгүүр 
ашиглах, үүсгүүрийг тээвэрлэх, 
хадгалах явцад эрсдэл үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Удирдамжийн хүрээнд 
урьдчилан сэргийлэх хяналтыг 
хийж гүйцэтгэнэ. 
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд  

Цооногийн өрөмдлөгийн 
судалгаа цацрагийн үүсгүүр 
болон цөмийн хэмжүүрийн 
шилжилт хөдөлгөөнд тухай 
бүр хяналт тавих нөхцөл 
бүрдэнэ. Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
стандарт, норм, нормативын 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

33 

Улсын хилээр нэвтрэх цацраг идэвхт 
бодисын хууль бус хөдөлгөөнд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх 

Цацрагийн хяналтын 
төхөөрөмж суурилагдсан 
хилийн боомтуудыг хамруулна. 
Цацрагийн хяналтын 
төхөөрөмжүүдийн байнгын 
найдвартай ажиллагааг хангаж 
ажиллана. 
Хугацаа: жилдээ  

Нэгдсэн үндэсний 
байгууллагын аюулгүйн 
зөвлөлийн 1540 дугаар 
тогтоолын биелэлт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймгийн 

МХГ,  
ХМХА  

34 

Уул уурхайн салбарын авто зам, өргөх 
байгууламжаас үүсэх эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Авто зам болон тээвэрлэлт, 
өргөх байгууламжийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчлийн 
арилгалтын түвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 3-10 дугаар сард 

Авто зам болон тээвэрлэлт, 
өргөх байгууламжийн аюулгүй 
ажиллагаа хангагдана. 
 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

  

35 

Гашуун Сухайт, Шивээ хүрэн, Бичигт, 
Ханги, Баянхошуу боомтоор нүүрс, 
нефть тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа компаниудын жолооч 
нарын хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын эрх зөрчигдөхөөс 

Хөдөлмөрийн харилцаа, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
нийгмийн хамгааллын 
шаардлага хангагдана.   
     
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, 
болзошгүй осол, эндэгдлээс 
урьдчилан сэргийлсэн байна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг 

нийслэлийн 
МХГ 
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урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх  

36 

Төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгогдсон 
объектуудын туслан гүйцэтгэгч аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх  

Туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудыг хяналт 
шалгалтад бүрэн хамруулна. 
Хугацаа 1-3 дугаар улиралд 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангуулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

37 

2019 онд шинээр үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдийн үйл 
ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны шаардлага 
хангагдана. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Болзошгүй эрсдэл, осол 
эндэгдлээс урьдчилан 
сэргийлсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

38 

Банкны салбарт ажиллаж байгаа  
ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаа 
илүү цагийн  хөлс олголт,  ажлын 
байрны эрүүл ахуйн нөхцөлд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх. 

  
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
банкуудыг бүрэн хамруулах. 
 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Ажилтнуудын хөдөлмөрийн 
нөхцөлд үнэлгээ хийгдэж, 
хөдөлмөрийн харилцаа, 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 
шаардлага хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

39 

Баар, зочид буудал, массаж, сауны 
газарт насанд хүрээгүй хүн 
ажиллуулахыг хориглосон ажлын 
байрны жагсаалтын дагуу урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх  

Баар, зочид буудал, массаж, 
сауны газрын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа 
газруудыг бүрэн  хамруулна. 
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд 

Насанд хүрээгүй хүүхдийг 
ажил хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй 

байх хуулийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

40 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 
Ажлын байр дэмжих хөтөлбөр, 
Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөрийн 2018, 
2019 оны эхний хагас жилийн 
бүрдүүлэлт зарцуулалтад урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангийн зарцуулалт  чанартай, 
үр дүнтэй зарцуулагдаж, 
зорилтот бүлэгт хүрсэн байна.  
 

Хугацаа 3-4 дугаар улиралд 
  

Хяналт шалгалтаар илэрсэн 
зөрчлийг бүрэн арилгуулж, 
холбогдох арга хэмжээ авна.  
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ХНХТХГ, 

ХАБҮЛЛ-ийн 
ХНХШТ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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41 

Үер усны аюулаас сэргийлэх 
зорилгоор хот, суурин газруудын 
үерийн усны шугам сүлжээний 
төлөвлөлт, ашиглалт болон авто 
замын гадаргуун ус зайлуулах 
нөхцөлийг хангасан байдал, ус 
зайлуулах байгууламжийн бэлэн 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх   

Иргэдийн аюулгүй байдалтай 
холбоотой хууль тогтоомжийн 
зөрчил арилгалтын түвшинг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 1-10 дугаар сард 

Иргэдийн аюулгүй байдал 
болон холбогдох хууль 
тогтоомж, норм нормативын 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

42 

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

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчлийн 
арилгалтын төвшинг  өмнөх 
оныхоос 3 хүртэл хувиар 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 6-10 дугаар сард 

Эрчим хүчний үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудын 
өвөлжилтийн бэлэн байдал 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

43 

Хууль бусаар цэвэр ус олборлон 
ашиглаж буй аж ахуйн нэгжүүдэд 
хэмжилзүйн хяналтын чиглэлээр 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Цэвэр усыг хууль бусаар 
олборлон ашиглаж байгаа аж 
ахуйн нэгжүүдийг хамруулж, 
зөрчлийг арилгуулсан байна.  
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Хэмжих хэрэгслүүдийн төлөв 
байдал болон цаашид авах 
арга хэмжээг тодорхойлж, 
холбогдох газруудад санал 
хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

44 

Улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж 
болон бусад хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
2019 онд шинээр баригдаж байгаа 
болон өргөтгөл шинэчлэл хийгдэж буй 
барилга байгууламж, эрчим хүч, 
газрын тос, хий, харилцаа холбоо, 
авто зам, замын байгууламжийн зураг 
төсөл, угсралтын ажлын чанар, 
аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 
 

Барилга байгууламж, техник 
тоног төхөөрөмжийн 
үйлдвэрлэл, угсралт, 
ашиглалтын төлөв, аюулгүй 
байдал сайжирна.  
 
Хугацаа: 4-10 дугаар сард 

Шинээр баригдаж байгаа 
болон өргөтгөл шинэчлэл 
хийгдэж буй /барилга, эрчим 
хүч, газрын тос, хий/ барилга 
байгууламж, шугам сүлжээ, 
тоног төхөөрөмж, хянах, 
хэмжих хэрэгслийн зураг 
төсөл, угсралтын ажлын чанар 
дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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45 

Аймаг, нийслэл дэх үзвэр үйлчилгээ, 
худалдааны төвийн барилгуудын 
аюулгүй байдалд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх  

Барилгын тухай хууль 
тогтоомжийн зөрчил 
арилгалтын түвшинг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 4-10 дугаар сард 

Барилга байгууламжуудын 
ашиглалтын үеийн аюулгүй 
байдал дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

46 

Цахилгаан түгээх тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч, хэрэглэгчийн 6 кВ болон 
түүнээс доош хүчдэлийн түвшинтэй 
цахилгаан шугам сүлжээний аюулгүй 
байдалд урьдчилсан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчил 
арилгалтын төвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 4-10 дугаар сард 

Цахилгаан шугам сүлжээний 
ашиглалтын үеийн аюулгүй 
ажиллагаа сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

47 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайд ашиглаж байгаа цахилгаан 
дамжуулах утас, кабелын аюулгүй 
байдалд урьдчилсан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 

Цахилгаан эрчим хүчний хууль 
тогтоомжийн зөрчил 
арилгалтын төвшинг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 5-10 дугаар сард 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбайд ашиглаж байгаа 
цахилгаан дамжуулах утас, 
кабелын аюулгүй байдал 
сайжирна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

48 

Орон сууц, олон нийт иргэний барилга 
болон цэцэрлэгт хүрээлэн, гудамж 
зам талбайн гадна болон дотор орон 
зай, орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд зориулсан төлөвлөлтийн 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх  

Төлөвлөлттэй холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчил 
арилгалтын түвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 4-10 дугаар сард 

Хот төлөвлөлтийн норм 
дүрмийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ,  
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

49 

Харилцаа холбоо, бүх нийтийн 
үйлчилгээний үүргийн сангийн 
хөрөнгөөр хийгдэх шугам сүлжээний 
угсралтын чанар, аюулгүй байдалд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчил 
арилгалтын түвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 3-10 дугаар сард 

Сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 
ажлын чанар сайжирч төсвийн 
хөрөнгийн үр ашиг дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

50 
Зах зээлд худалдаалагдаж буй дахин 
савласан цемент болон арматурын 
чанар, аюулгүй байдалд урьдчилан 

Бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй 
байдлын үзүүлэлттэй 
холбоотой хууль тогтоомжийн 

Барилга байгууламжийн 
чанар, аюулгүй байдал, 
угсралтын ажлын чанар 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
 Нийслэлийн 

МХГ 
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сэргийлэх хяналт шалгалт хийх зөрчил арилгалтын түвшинг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 5-10 дугаар сард 

дээшилнэ.  

51 

Нийтийн орон сууцны насжилт 
өндөртэй лифтүүдийн аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт 
шалгалт хийх 

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчлийн 
арилгалтын түвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 1-12 дугаар сард 

Нийтийн орон сууцны 
лифтүүдийн аюулгүй 
ажиллагаа хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
НМХГ 

 

52 

Инженерийн шугам сүлжээний худгийн 
таг, бүрэн бүтэн байдал болон 
хамгаалалтын зурваст урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчлийн 
арилгалтын түвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 3-10 дугаар сард 

Инженерийн шугам сүлжээний 
хамгаалалтын зурвасын 
зөрчил арилж аюулгүй 
ажиллагаа хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

53 

Шингэрүүлсэн шатдаг хий 
худалдаалагч болон хэрэглэгчийн 
хийн баллоны техникийн магадлал, 
баталгаажилтын байдалд урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх 

Техникийн аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой хууль, 
тогтоомжийн зөрчлийн 
арилгалтын түвшинг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 3-9 дүгээр сард 

Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй хийн баллон 
актлагдаж, ашиглалтаас 
хасагдаж аюулгүй ажиллагаа 
хангагдсан байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

54 

Түүх, соѐлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн 
тооллогын үйл ажиллагаанд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт 
хийх 

Тооллогод хамрагдаж байгаа 
байгууллагуудад 
 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Засгийн газрын 2018 оны 184 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Түүх, соѐлын хөдлөх дурсгалт 
зүйлийн улсын тооллого хийх 
журам”-ын хэрэгжилт 
хангагдана. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 
 

---оОо--- 
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4 
Импортын согтууруулах ундааны 
урьдчилсан дээжид хяналт хийж, 
эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлтээр хяналт хийх 
Хугацаа: тухай бүр 

Хүнсний эрүүл ахуй, 
аюулгүй байдал 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ 

5 

Согтууруулах ундааны 
үйлдвэрлэлийн төсөл сонгон 
шалгаруулах тусгай зөвшөөрөл 
сунгах ажлын хэсэгт ажиллан үйл 
ажиллагааны дүгнэлт гаргах 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  
иргэний хүсэлтээр хяналт хийх 
Хугацаа: тухай бүр  

Шаардлага хангасан 
тохиолдолд үйл ажиллагаа 
тусгай зөвшөөрөл 
сунгагдаж техникийн 
зохицуулалт, стандарт, 
эрүүл ахуйн нөхцөл, 
шаардлага хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

6 

Импортын тамхи, тамхин 
бүтээгдэхүүний урьдчилсан дээжид 
хорт бодисын агууламжийн талаарх 
эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлтээр хяналт хийх 
Хугацаа: тухай бүр 
 

Импортын тамхи, тамхин 
бүтээгдэхүүний техникийн 
шаардлага стандартын 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ 
 

7 

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний хорт 
бодисын агууламж, чанар аюулгүй 
байдалд эрүүл мэндийн дүгнэлт 
гаргана. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  
иргэний хүсэлтээр хяналт хийх 
Хугацаа:тухай бүр 

Тамхины хяналтын тухай 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1 дэх заалт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

8 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
барилга, байгууламж барих газар 
олголт, зураг төсөл зохиох, 
ашиглалтад хүлээн авахад эрүүл 
ахуйн хяналт хийж  дүгнэлт гаргах 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  
иргэний хүсэлт, иргэдийн 
өргөдлөөр хяналт хийх 
Хугацаа: тухай бүр 

Хяналт шалгалтад 
хамрагдсанаар эрүүл ахуйн 
нөхцөл, шаардлага 
сайжирна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
тусгай зөвшөөрөл сунгах үйл 
ажиллагааны үед хяналт хийж 
дүгнэлт гаргах 

Эмчилгээний чанарын, халдвар 
судлалын, эм биобэлдмэлийн 
хяналтын байцаагч нар хамтран 
хийнэ.  
Хугацаа: тухай бүр  
 

Хяналт шалгалт хийгдэж, 
илэрсэн зөрчил, дутагдлыг 
арилгуулан, үүсэх 
эрсдэлээс сэргийлнэ. 
Холбогдох асуудлыг яам, 
газруудад тавьж 
шийдвэрлүүлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

10 
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар 

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж 

ААНБ-ын ажилчид болон 
хүн амын цацрагийн 

Батлагдсан 
төсвийн ЦЦАБХГ 
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хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад цацрагийн аюулгүйн 
үнэлгээ хийж, зөвшөөрөл олгох  

ахуйн нэгж, байгууллагууд 
хамрагдана.  
Хугацаа: тухай бүр 

аюулгүй байдлыг хангах 
нөхцөл бүрдэнэ. 

хүрээнд 

11 

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл 
ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл 
олгох 

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой 
үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлт 
гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага хамрагдана.  
Хугацаа: тухай бүр 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

12 

Рентген оношилгооны аппарат, тоног 
төхөөрөмжид чанарын хяналтын 
баталгаажуулалт хийх 

Хүсэлт гаргасан иргэд, ААНБ-
уудыг хамруулна.  
Хугацаа: тухай бүр  

Рентген аппарат тоног 
төхөөрөмжийн чанар, 
аюулгүй байдал 
хангагдана. Өвчтөнд өгөх 
нэмэгдэл шарлагын тунгаас 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ЦЦАБХГ 

13 

Ажлын байрны цацрагийн хяналт, 
хэмжилтийг хийж, баталгаажуулах 
 

Төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллана. 
Хугацаа: тухай бүр 

Ажлын байрны цацрагийн 
хэмжилт, хяналтыг хийж 
гүйцэтгэх ажлын ачаалал 
багасна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
Төрийн бус 

байгууллагууд 

14 

Малын эм хангамжийн байгууллагад 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 
явуулж, дүгнэлт гаргана 

Улсын хэмжээнд шинээр үйл 
ажиллагаа эрхлэгчид /хүсэлтээр/ 
Хугацаа:тухай бүр 

Стандартын хэрэгжилт 
хангагдана 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

15 

Мал төхөөрөх, мах, махан 
бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэрүүдэд хянан баталгаажилт 
хийх 

Хүсэлт ирүүлсэн үйлдвэрүүдэд 
 
Хугацаа: тухай бүр  

Хянан магадалгаа хийж 
мах, махан бүтээгдэхүүн 
экспортлох аж ахуй 
нэгжийн тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

16 

Өлөн гэдэс боловсруулах 
үйлдвэрүүдэд хянан магадалгаа хийх  

Хүсэлт ирүүлсэн үйлдвэрүүдэд 
 

Хугацаа: тухай бүр 

Хянан магадалгаа хийж 
мах, махан бүтээгдэхүүн 
экспортлох аж ахуй 
нэгжийн тоо нэмэгдэнэ. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
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17 
“Хээлтүүлэгчийн хянан 
баталгаажилт”-д баталгаажуулалтын 
хяналт хийх 

ХХААХҮСайдын баталсан 
журмын хүрээнд 
Хугацаа: тухай бүр  

Сайн чанарын 
хээлтүүлэгчтэй болох 
нөхцөл бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

18 

Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 
мал эмнэлэг ариун цэвэр, ургамлын 
эрүүл ахуйн экспортын гэрчилгээ 
болон импортын мэдэгдэл олгох 

Хилээр нэвтрүүлсэн хорио цээр, 
аюулгүй байдлын баталгаатай 
экспортын гэрчилгээ, импортын 
мэдэгдэл, дүгнэлттэй бараа 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ  
Хугацаа: тухай бүр 

Импорт, экспортын мал, 
амьтан, ургамал, 
тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний хорио 
цээр, аюулгүй байдлын 
баталгаа хангагдсан байна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
НМХГ 

19 

Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
экспортлогч, импортлогч аж ахуйн 
нэгжид экспорт, импортын өмнөх 
хянан магадлагаа, эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх 

Баталгаажуулах үйл 
ажиллагаанд хамрагдсан 
импортлогч, экспортлогч аж 
ахуйн нэгж 
Хугацаа: тухай бүр 

Мал, амьтан, ургамал, 
тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүн эрсдэлийг 
тооцож, хорио цээр, 
аюулгүйн баталгаа 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ 
 

20 

Химийн хорт болон аюултай бодисын 
агуулахад, ажлын байранд үйл 
ажиллагаа явуулахаас өмнө хяналт 
хийх 

Химийн хорт болон аюултай 
бодис ашиглаж буй аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд нь хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.  
Химийн хорт болон аюултай 
бодис, бүтээгдэхүүний агуулахад 
тавигдах шаардлага MNS 
6458:2014 стандартын 
хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт 
өгсөн байна.  
Хугацаа: жилдээ  

Химийн хорт болон 
аюултай бодисын 
хадгалалт ашиглалтын 
байдал сайжирч, 
стандартын хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
 

БОГУУХГ 

21 

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийг ашиглах жилийн 
хэрэглээний “Хяналтын хуудас”-ыг 
олгож, жилийн хэрэглээний хяналтын 
хуудсыг үндэслэн тээвэрлэлтийн 
“Олгох хуудас”-ыг олгох     

“Тэсэрч дэлбэрэх бодис 
тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай” хуулийн 15 
дугаар зүйлийн 15.3 дахь заалт, 
МХЕГ-ын даргын баталсан 
зааврын дагуу  олгоно.  

Аюулгүй байдал 
хангагдана. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

 
 

 
БОГУУХГ 
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Хугацаа: тухай бүр 

22 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдээс 2019 оны  хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөө, 2018 оны 
хайгуулын ажлын тайлан хүлээн авч 
хяналт хийх 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн 
хайгуулын төлөвлөлт, 
тайлагналтын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих ажлыг зохион 
байгуулна. 
Хугацаа: жилдээ 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
 

БОГУУХГ 

23 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн тайлан хүлээн авч хянах 

Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийн 
тайлагналтын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих ажлыг зохион 
байгуулах. 
Хугацаа: улирал бүр  

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
 

БОГУУХГ 

24 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт 
ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй ажиллагааг хангасан 
байдлыг хянан баталгаажуулж, 
гэрчилгээ олгох 

2019 онд хяналт шалгалтад 
хамрагдах аж ахуйн нэгжийн 
0.5%-д гэрчилгээ олгосон байна.  
 
Хугацаа: Жилдээ 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
машин механизм, тоног 
төхөөрөмжийн баталгаат 
засвар үйлчилгээг тогтмол 
хийж, техник, тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн 
байдал хангагдсан байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ХНХТХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

25 

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын 
актыг хянан баталгаажуулах 

Тухайн жилд гарсан 
үйлдвэрлэлийн осол ААНБ-ын 
ослын актыг бүрэн 
баталгаажуулсан байна.  
Хугацаа: Жилдээ 

Холбогдох эрх бүхий 
байгууллагад үнэн зөв 
мэдээлэл хуулиар 
тогтоогдсон хугацаанд 
хүргэгдсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

26 

Өргөх механизмын техникийн 
магадлал, баталгаажуулалт хийж 
улсын бүртгэлд хамруулах  

Баталгаажилтад хамрагдалтын 
түвшинг өмнөх оныхоос 3 хүртэл 
хувиар нэмэгдүүлнэ.  
50 аж ахуйн нэгжийг хамруулна.  
Хугацаа:  жилдээ 
 

Улсын бүртгэлд бүртгэн, 
баталгаажуулснаар техник 
ашиглалтын аюулгүй 
байдал хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
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27 

Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн 
техникийн магадлал, 
баталгаажуулалт хийх. 

Техник ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагааны түвшинг 
нэмэгдүүлнэ.  
Хугацаа:  жилдээ 

Улсын бүртгэлд бүртгэн, 
баталгаажуулснаар техник 
ашиглалт, аюулгүй байдал 
хангагдаж, аваар ослоос 
урьдчилан сэргийлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 

28 

Барилга байгууламжид чанар 
аюулгүй байдлын төвшингөөр 
гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлага хангагдана. Хугацаа:  
жилдээ 

Шинээр ашиглалтад орсон 
буюу ашиглагдаж буй 
барилга байгууламжийн 
чанар, аюулгүй байдал 
хангагдана.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 

29 

Бүх шатны боловсролын баримт 
бичигт лавлагаа, тодорхойлолт 
гаргаж өгөх 

Боловсролын баримт бичиг нь 
тухайн хүний эзэмшсэн 
боловсролын агуулгын түвшин, 
мэргэжлийг гэрчилсэн албан 
ѐсны баталгаа болохыг 
тодорхойлж өгнө. 
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд 

БТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийг 
зөрчиж, боловсролын 
баримт бичиг хууль бусаар 
олгосон, хуурамчаар 
үйлдсэн, ашигласан зөрчил 
буурна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд ЭМБСХГ  

 

 
 

---оОо--- 
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  эмч нарыг хамруулна.  
Хугацаа:  3 дугаар сард 

мэдлэгтэй болж гарч 
болзошгүй эрсдэл буурна.   

4 
“Хүүхдийн зусланд эрүүл ахуй 
халдвар хамгааллын нөхцөл, 
шаардлагыг хангуулах нь” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах  

Зуслангийн захирал, эмч, 
тогооч, багш нарыг хамруулна. 
Хугацаа: 5 дугаар сард 

Гарч болзошгүй эрсдэл 
гарахаас сэргийлэх 
мэдлэгтэй болсон байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

5 

Цэцэрлэг, сургуулийн дотуур байрны 
хүүхдийн хоол, хүнсний илчлэг, шим 
тэжээллэг байдалд хийсэн хяналт 
шинжилгээний дүн, цаашид анхаарах 
асуудал сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах 

ЕБС-ийн захирал, 
цэцэрлэгийн эрхлэгч, дотоод 
хяналтын ажилтан, эмч, 
тогооч, нярав нарыг 
хамруулна.  
Хугацаа:  3 дугаар сард 

Цэцэрлэг, сургуулийн дотуур 
байрны хүүхдийн хоол, 
хүнсний илчлэг, шим 
тэжээллэгийн норм хэмжээг 
хангах нөхцөл бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 
“Эрүүл аюулгүй ээлтэй орчин 
бүрдүүлэх” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах  

Цэцэрлэгийн эрхлэгч, 
боловсролын хяналтын улсын 
байцаагчид хамрагдана.  
Хугацаа:  3 дугаар улиралд 

Хүүхдийн хөгжил 
хамгааллын чиглэлээр хийх 
ажил тодорхой болно. 
Хүүхэд эрүүл аюулгүй 
орчинд амьдрах, сурч 
боловсрох эрх хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 “Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах 

Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн  дотуур байрны 
багш, нийгмийн ажилтан 
хамрагдана. 
 Хугацаа:  3 дугаар улиралд 

Хүүхдийн хөгжил 
хамгааллын чиглэлээр хийх 
ажил тодорхой болно. 
Хүүхэд эрүүл аюулгүй 
орчинд амьдрах, сурч 
боловсрох эрх хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд, 

Төрийн бус 
байгууллага 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

8 

“Дээд болон мэргэжлийн 
боловсролын байгууллагын 
суралцагчийн суралцах эрхийн 
баталгаа” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах 

“Дээд болон мэргэжлийн 
боловсролын байгууллагын 
удирдлагууд хамрагдана. 
Хугацаа:  2 дугаар улиралд 

Суралцагчийн сурч 
боловсрох эрх хангагдана. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд  

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт 
эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлыг хэвшүүлэх, 
хэрэгжүүлэх  тухай сургалт зохион 
байгуулах 

Хүнсний боловсруулах 
үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн 
нэгж, байгууллагыг хамруулна.  
/улсын хэмжээнд/ 
Хугацаа: 1-9 дүгээр сард  

Хүнсний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид эрүүл ахуйн 
зохистой дадлыг хэвшүүлэх, 
нэвтрүүлэх талаар мэдлэгтэй 
болсон байна.   

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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10 

Нийтийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, хүнсний худалдааны  
газруудад эрүүл ахуйн  зохистой 
дадлыг нэвтрүүлэх арга зүй 
сургалтыг зохион байгуулах 

  

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 
худалдааны газруудыг 
хамруулна. 
Хугацаа: 1-9 дүгээр сард 

Сургалтын үр дүнд хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 
худалдааны газруудад эрүүл 
ахуйн зохистой дадлыг 
хэвшүүлэх, нэвтрүүлэх 
талаар мэдлэгтэй болж, гарч 
болзошгүй эрсдэлээс 
сэргийлсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

11 

Мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион 
байгуулах 

Эрх зүйн зохицуулалт 
шинэчлэгдэж байгаатай 
холбогдуулан аж ахуйн 
нэгжүүдэд мэдлэг, мэдээлэл 
олгоно. 
Хугацаа: 10 дугаар сард  

Мах, махан бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдал 
сайжирч, махны экспортыг 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

12 

“Хүнсний бүтээгдэхүүний 
худалдаалалтад тавигдах 
шаардлага” танхимын болон онлайн 
сургалтыг  зохион байгуулах 

ЕБС-ийн орчим болон 
сургууль дотор хүнсний 
худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчид 
/Улсын байцаагчид 30, аж 
ахуйн нэгж 30, 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

Сургалтын үр дүнд хүнсний 
хуулиуд, түүнийг дагаж 
гарсан дүрэм, журам, 
хяналтын хуудасны талаар 
мэдлэгтэй болсон байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
ЭМБСХГ, 

ДБХГ 
 
 

13 

“Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 
ашиглаж буй сав, баглаа боодлын 
чанар, аюулгүй байдлын өнөөгийн 
түвшин-хяналт” сэдэвт сургалтыг  
зохион байгуулах  
 

Хүнсний үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээнд ашиглаж буй сав, 
баглаа боодлын чанар, 
аюулгүй байдал, олон улсын 
чиг хандлага, хяналт 
шалгалтад анхаарах 
асуудлаар онлайн сургалт 
зохион байгуулан аймаг, 
нийслэлийн Хүнсний чанар, 
стандартын хяналтын улсын 
байцаагчдыг хамруулж, 
сургалтын гарын авлагаар 
ханган орон нутагт аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын түвшний 
сургалтууд хийлгэнэ. 
Хугацаа: 4 дүгээр сард  

Хүнсний сав, баглаа 
боодлын үндэсний хөтөлбөр 
хэрэгжих, сав, баглаа 
боодлын чанар, аюулгүй 
байдал аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын түвшинд 
хангагдах нөхцөл бүрдэнэ. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
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14 

“Мал эмнэлгийн салбарын хууль эрх 
зүйн орчин” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах  

Шинээр батлагдсан болон 
шинэчилсэн хууль, дүрэм, 
журам, техникийн 
зохицуулалтын талаар мэдлэг 
мэдээлэлтэй болсон байна 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Хуулийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

15 

“Мал аж ахуйн салбарын 
шинэчлэгдсэн хууль, эрх зүйн орчин” 
сэдэвт сургалт зохион байгуулах  
 

Шинээр батлагдсан болон 
шинэчилсэн хууль, дүрэм, 
журам, техникийн 
зохицуулалтын талаар мэдлэг 
мэдээлэлтэй болсон байна. 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Хуулийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

16 

“Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
хангахад тавигдах шаардлага" 
сэдэвт  сургалт зохион байгуулах 

Ургамал, ургамлын гаралтай 
түүхий эд, бүтээгдэхүүн  
бэлтгэн нийлүүлдэг иргэд, аж 
ахуйн нэгжүүд хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангахад 
хууль, захиргааны хэм 
хэмжээний акт,  стандартын 
шаардлагыг мөрдөж 
ажиллахад дэмжлэг үзүүлсэн 
байна 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

Ургамлын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн 
нийлүүлэх бүх үе шат  
дамжлагад хорио цээр, 
аюулгүй ажиллагааны цогц 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
заавал мөрдөгдөх 
захиргааны хэм хэмжээний 
акт,  стандарт техникийн 
шаардлагын талаарх мэдлэг, 
мэдээлэл олгоход оршино 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

17 

Экспорт, импорт, хилийн хорио 
цээрийн хяналтын чиглэлээр төрийн 
бус байгууллага, холбоодтой 
хамтран сургалт, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулах 

Экспортлогч, импортлогч нарт  
Хугацаа: 3-10 дугаар сард 

Худалдааг хөнгөвчлөх 
хэлэлцээрийн хэрэгжилт, 
хангагдаж, импортлогч, 
экспортлогч нарын хууль эрх 
зүйн мэдлэг дээшилж, 
барааны аюулгүй байдлын 
шаардлага хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ТББ, 

холбогдох 
яам, 

агентлагууд 

18 

Алтанбулаг боомтоор бараа, 
бүтээгдэхүүн импортлогч нарт 
хэлэлцүүлэг, сургалт зохион 
байгуулж, хууль эрх зүйн мэдлэг 
олгох     

Гадаад худалдааны чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг 30-
аас доошгүй аж ахуйн нэгжийн 
удирдлагыг оролцуулна.  
 
Хугацаа: 6 дугаар сард 

Гадаад худалдааны 
өнөөгийн нөхцөл байдал, 
тулгамдсан асуудлын талаар 
мэдлэг мэдээлэлтэй болно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ЭИХХЦХГ, 
Сүхбаатар 
боомтын 
ХМХА, 

Экспортлогч, 
импортлогч 
ААН, ТББ 
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19 

“Хилийн боомтын ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны чанарыг сайжруулъя” 
сертификат олгох сургалт зохион 
байгуулах 
 
 

Хилийн боомтын ариутгагч, 
эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын улсын 
байцаагч нарт 
Хугацаа: 5 дугаар сард 
 
 
 

Хилийн боомтуудад хийгдэж 
буй ариутгал, 
халдваргүйтгэлийн чанар 
дээшилж, ариутгагч, улсын 
байцаагчдын мэдлэг 
дээшилнэ. 

ДЭМБ-ын 
санхүүжилт 

ЭМБСХГ 
ЭИХХЦХГ, 

ЭМЯ, 
ЭМХҮТ, 
ХӨСҮТ, 
ЗӨСҮТ, 

Замын-Үүд 
боомтын 
ХМХА, 
Хилийн 

боомтын 
алба, хэлтэс 

20 

“Халдварын сэргийлэлт хяналт” 
сэдэвт зохион байгуулах   

Төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн 
туслах үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй эмнэлгүүдийг 
хамруулах 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд  

Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой 
халдвараас сэргийлэх, 
эмнэлгийн мэргэжилтэн, 
үйлчлүүлэгчийн аюулгүй 
байдлыг хангахад дэмжлэг 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

21 
“Эм хангамжийн байгууллагуудад 
тавигдах шаардлага” сэдэвт сургалт 
зохион байгуулах 

Хяналт шалгалтад 
хамрагдаагүй байгууллагын 20 
-оос дээш хувийг хамруулах 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Гарч болох эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

22 
“Амралт аялал, жуулчны баазын  
эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
асуудлууд” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах  

Амралт аялал, жуулчны 
баазын ажиллагсдыг 
хамруулна 
Хугацаа: 5 дугаар сард  

Болзошгүй эрсдэл гарахаас 
сэргийлэх мэдлэгтэй болсон 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

23 

Химийн хорт болон аюултай бодис 
ашиглах, импортлох, тээвэрлэх, 
худалдан борлуулах үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг  аж ахуйн нэгжүүдэд хууль 
эрх зүйн орчныг сурталчлах сургалт 
зохион байгуулах. 

Химийн хорт болон аюултай 
бодис ашиглагч импортлогч, 
тээвэрлэх, худалдан 
борлуулах үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг 25 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг хамруулна.  
Хугацаа: 5 дугаар  сард  
 
 
 

Хууль эрх зүйн талаарх 
мэдлэг мэдээлэл нэмэгдэж, 
химийн хорт болон аюултай 
бодисын ашиглалт, 
хадгалалтын аюулгүй байдал 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 
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24 

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд хууль дүрмийг 
сурталчлах сургалт зохион байгуулах 

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ 
эрхлэгч 30 аж ахуйн нэгжийг 
хамруулна.   
Хугацаа: 4-5 дугаар сард 

Хууль тогтоомжийн талаарх 
мэдлэг дээшилж, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын хүлээх 
үүрэг хариуцлага дээшилсэн 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 
ШУТИС 

25 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдэд хууль дүрмийг 
сурталчлах сургалт зохион байгуулах 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч 35 аж ахуйн нэгжийг 
хамруулна.  
Хугацаа: 3-4 дүгээр сард  

Хууль тогтоомжийн талаарх 
мэдлэг дээшилж, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын хүлээх 
үүрэг хариуцлага дээшилсэн 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ  
Монголын 

Үйлдвэрлэли
йн 

Геологчдийн 
Холбоо 

26 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдэд байгаль орчны 
засаглалыг сайжруулах сургалт 
зохион байгуулах 

Ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 30 аж 
ахуйн нэгжийг хамруулна. 
Хугацаа: 2 дугаар сард  

Хууль тогтоомжийн талаарх 
мэдлэг дээшилж, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын хүлээх 
үүрэг хариуцлага дээшилсэн 
байна. 

Байгаль 
орчны 

засаглалыг 
дэмжих төсөл 

/НҮБ/ 

БОГУУХГ  

27 
Бичил уурхай эрхлэгчдэд хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар 
сургалт зохион байгуулах  

Гэрээ байгуулсан 
нөхөрлөлүүдийг оролцуулах  
Хугацаа: 9 дүгээр сард  

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

Швейцарын 
хөгжлийн 
агентлаг 

 
БОГУУХГ 

28 

“Такси үйлчилгээний өнөөгийн 
байдал, хууль эрх зүйн орчин, 
хэмжлийн нэгдмэл байдалд тавигдах 
шаардлага, олон улсын туршлага” 
сэдвээр салбарын сургалт зохион 
байгуулах 

Зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, заавар, 
зөвлөмжийн үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 2 дугаар сард 

Хууль дүрэм, норм, 
стандартыг хэрэгжүүлэхэд 
эрчим  хүч, хэмжилзүйн 
салбарын мэргэжилтэй 
боловсон хүчний чадавх 
нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ДБХГ 

29 

Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад илэрч буй 
зөрчил дутагдал, анхаарах асуудлын 
талаар салбарын сургалт зохион 
байгуулах 

Зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, заавар, 
зөвлөмжийн үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 5 дугаар сард 

Эрчим хүчний салбарын 
мэргэжилтэй боловсон 
хүчний чадавх нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ДБХГ 

30 

Зүүн бүсийн төвийн автотээвэр 
болон авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд 
салбарын сургалт зохион байгуулах. 

Зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, заавар, 
зөвлөмжийн үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 4-5 дугаар сард  

Автотээврийн салбарын 
мэргэжилтэй боловсон 
хүчний мэдлэг, мэдээлэл 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
ЗТХЯ 
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31 

Хөвсгөл аймагт усан замын тээврийн 
үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн 
нэгж, иргэдэд салбарын сургалт 
зохион байгуулах 

Зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, заавар, 
зөвлөмжийн үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 6 дугаар сард  

Усан замын тээврийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй аж 
ахуйн нэгж, иргэдийн мэдлэг, 
мэдээлэл сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 
ЗТХЯ 

32 
Барилгын салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад илэрч буй зөрчил 
дутагдал, анхаарах асуудлын талаар 
салбарын сургалт зохион байгуулах 

Тайлант хугацаанд зохион 
байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, заавар, 
зөвлөмжийн үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 9 дүгээр сард  

Барилгын салбарын 
мэргэжилтэй боловсон 
хүчний чадавх нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ДБХГ 

33 

Өргөх байгууламжийн үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад салбарын сургалт 
зохион байгуулах 

Зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгаа, заавар, 
зөвлөмжийн үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 2-10 дугаар сард 

Хууль дүрэм, норм, 
стандартыг хэрэгжүүлэхэд 
салбарын мэргэжилтэй 
боловсон хүчний чадавх 
нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ДБХГ 

34 

“Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр 
импортлоход анхаарах асуудлууд” 
сэдэвт сургалтыг эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж импортлогч аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудад зохион 
байгуулах 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 
ханган нийлүүлэх тусгай 
зөвшөөрөл бүхий 30 аж ахуй 
нэгжийг хамруулна.  
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Монгол Улсын хилээр 
цацрагийн үүсгүүр 
зөвшөөрөлгүй нэвтрүүлэх 
зөрчил арилсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

35 

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. 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

36 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн хууль тогтоомжийг сурталчлах 
сургалт зохион байгуулах 

Жилд 25 удаа, 750 хүн 
 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Ажил олгогч, ажилтан  нарын 
ХАБЭА-н болон Нийгмийн 
хамгааллын тухай хууль 
тогтоомжийн мэдлэг, 
хандлага сайжирна. 
 
 
 
 

ХНХЯ-ны 
санхүүжилтээр 
хамтран 
 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



38 
 

37 

1.“Барилгын салбарын ХАБЭА-н” VI 
зөвлөгөөн 
2.“Нэн түрүүнд -ХАБ” 2012-2019 оны 
бага хурал 
3.“Зохистой хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг хүн бүрд олгоѐ” 
зөвлөгөөнийг 2016-2019 зохион 
байгуулах 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
ажил олгогч, ажилтнуудыг 
хамруулна 
 
Хугацаа: 4,5,9 дүгээр сард  
  
 

 
 
Улсын байцаагч нарын 
мэдлэг, ур чадвар,  чадавхыг 
дээшлүүлнэ. 

Бусад 
байгууллагын 

санхүүжилтээр 

ХНХТХГ, 
МБХ, БХБЯ, 

НМХГ, 
ХНХЯ, 
МҮЭХ, 

МАОЭНХ 

38 

Томоохон хүнсний зах, сүлжээ 
дэлгүүрийн ажилтнуудад хөдөлмөр, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, нийгмийн 
даатгалын багц хуулиудаар сургалт 
зохион байгуулах 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
ажил олгогч, ажилтнуудыг 
хамруулна 
 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд  

Ажил олгогч, ажилтан  нарын 
ХАБЭА-н болон Нийгмийн 
хамгааллын тухай хууль 
тогтоомжийн мэдлэг, 
хандлага сайжирна. 

Бусад 
байгууллагын 

санхүүжилтээр 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

39 

“Ахуйн байрны бүтэц, эрүүл ахуйн 
шаардлага” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах  

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
ажил олгогч, ХАБЭА-н 
ажилтан, эрүүл ахуйч нарыг 
хамруулна. 
Хугацаа:3 дугаар улиралд 

Ажилтнуудад зориулсан 
ахуйн байрны нөхцөлд 
тавигдах эрүүл ахуйн 
шаардлага хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

40 

“Тоосноос хамгаалах амьсгал 
хамгаалах хэрэгслийн сонголт, 
хэрэглээнд тавигдах шаардлага” 
сэдэвт сургалт/ уул уурхай, барилга, 
эрчим хүчний салбарын 
ажилтнуудад/ 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
ажил олгогч, ХАБЭА-н 
ажилтан, эрүүл ахуйч нарыг 
хамруулна. 
 
Хугацаа:1 дүгээр улиралд 

Ажилтнуудад зориулсан 
ахуйн байрны нөхцөлд 
тавигдах эрүүл ахуйн 
шаардлага хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

41 

Гэрээт харуул хамгаалалтын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад сургалт зохион 
байгуулах 

Жилдээ 1 удаа, 80 хүнийг 
хамруулна. 
 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Ажилтнуудын хууль, дүрмийн 
мэдлэг чадавхыг 
дээшлүүлнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
нийслэлийн 

МХГ 

42 

“Музейн аюулгүй байдал, хадгалалт 
хамгаалалт” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах 

Улс, аймгийн музейн дарга, 
Дотоод хяналт хариуцсан 
мэргэжилтэн нарт 
Хугацаа:  3 дугаар улиралд 
 
 

Хууль, стандарт, дүрэм, 
журмын хэрэгжилт, дотоод 
хяналт сайжирна. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд  

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



39 
 

43 

Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй байгууллагуудын 
удирдлага, ажил олгогчдод 
“Байгууллагын цацрагийн аюулгүй 
байдал, үүрэг, хариуцлага” сэдвээр 
сургалт зохион байгуулах 
 

15-аас доошгүй ААНБ-ыг  
хамруулна.  
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд Цацрагийн аюулгүй байдал 

сайжирч, ажил олгогчдын 
хариуцлага дээшилсэн 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

44 

Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй 
байдлын асуудал хариуцсан 
ажилтнуудад “Цөмийн болон 
цацрагийн хяналт ба илэрч буй 
зөрчлийн үр дагавар” сэдвээр 
сургалт зохион байгуулах 

10-аас доошгүй байгууллагын  
цацрагийн ажилтнуудыг 
хамруулна.  
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Цацрагийн аюулгүй байдлын 
асуудал хариуцсан 
ажилтнуудын мэдлэг чадвар 
дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 
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