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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

268 457 4 0 24 2 17 25 75 20 32 23 3 25 41 33 22 12 23 10 20 6 17 13 10 0
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 268 457 4 0 24 2 17 25 75 20 32 23 3 25 41 33 22 12 23 10 20 6 17 13 10 0

4,031 5,371 142 0 352 0 958 203 1,059 168 510 66 198 83 447 236 32 47 322 40 117 20 73 287 11 0
1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 1,807 2,207 52 0 69 0 140 86 214 53 252 48 198 83 223 58 32 47 305 40 117 20 73 86 11 0
2 Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 145 181 0 0 0 0 59 0 63 0 24 0 0 0 18 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
3 Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг 4 7 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 248 351 0 0 23 0 71 15 87 25 25 0 0 0 31 38 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
5 Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 350 506 18 0 61 0 130 26 117 0 50 0 0 0 51 17 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
6 Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 87 144 0 0 31 0 30 0 53 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 405 549 25 0 78 0 119 0 139 8 54 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0
8 Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 328 465 0 0 30 0 170 30 94 30 30 0 0 0 18 35 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
9 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 314 446 17 0 28 0 77 21 128 22 45 18 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
10 Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 343 515 30 0 29 0 158 25 164 30 0 0 0 0 36 18 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0

5,750 8,323 272 72 391 151 893 287 1,259 419 640 229 357 273 464 316 215 224 467 155 386 361 86 307 99 0
1 Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 311 388 15 1 15 15 49 18 71 20 19 2 19 0 18 17 15 8 25 17 13 18 3 7 3 0
2 Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 315 445 15 0 39 0 34 16 84 17 26 9 16 15 30 12 15 11 15 9 26 16 4 26 10 0
3 Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 198 306 10 0 18 0 29 0 50 20 34 13 20 0 18 15 6 10 13 0 20 16 4 10 0 0
4 Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 201 245 12 9 15 2 15 24 35 0 11 15 12 7 16 12 8 6 13 2 14 0 0 11 6 0
5 Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 414 591 30 0 30 11 89 28 85 25 60 7 30 18 18 18 13 11 32 9 30 21 3 18 5 0
6 Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 199 349 13 0 20 6 36 13 59 17 33 5 14 15 15 15 7 2 14 14 15 16 1 18 1 0
7 Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 126 218 0 0 6 0 29 9 39 17 15 5 4 11 17 18 0 0 19 0 0 12 2 13 2 0
8 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 398 490 10 10 23 25 71 0 89 30 20 10 0 10 18 18 20 10 39 7 15 10 19 30 6 0
9 Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 200 342 0 0 7 5 38 3 67 8 26 15 13 19 31 12 15 8 20 0 14 24 7 7 3 0
10 Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 235 338 7 14 17 9 20 10 47 24 27 7 20 11 20 10 12 4 22 0 19 17 2 10 9 0
11 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 148 325 0 0 0 0 30 20 56 0 23 16 26 27 28 20 3 9 28 1 22 0 0 14 2 0
12 Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 366 581 15 10 21 0 84 30 99 30 39 7 24 20 36 18 12 22 40 5 27 21 3 16 2 0
13 Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 335 436 19 0 14 0 65 30 29 10 51 8 30 0 20 18 31 18 15 3 15 27 3 18 12 0
14 Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 306 487 5 0 16 4 29 21 80 31 39 20 27 20 39 17 17 24 29 5 10 21 11 13 9 0
15 Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 213 367 10 0 15 12 32 0 59 18 30 11 21 20 20 17 0 11 25 0 20 25 3 11 7 0
16 Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 289 362 8 8 20 0 45 0 46 27 23 20 15 15 19 15 10 5 23 14 15 13 6 12 3 0
17 Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 315 414 26 17 26 18 30 17 70 25 28 18 14 0 17 12 0 17 19 15 0 25 0 14 6 0
18 Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 307 430 6 3 27 4 60 15 77 28 22 10 17 19 14 13 9 15 16 15 19 17 5 17 2 0
19 Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 380 546 46 0 29 22 21 21 44 30 54 10 17 22 15 6 22 22 27 29 55 30 7 17 0 0
20 Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 264 341 10 0 17 0 41 12 36 22 25 16 12 18 40 23 0 5 19 5 9 17 1 10 3 0
21 Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 228 318 15 0 16 18 44 0 35 20 35 5 6 6 15 10 0 6 14 5 28 15 2 15 8 0
22 Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

415 72 257
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Объектын тоо 9,613 13,853

Маягт 3.15
2020 ОНД ШАЛГАЛТ ХИЙХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/хяналтын чиглэлээр/
Төлөвлөгөөний жил: 2020 он

552 116 0/хяналтын байгууллагаар давхардалгүй/ 387 1701,157 305 557 377 918153 1,860 507 2,322 602

Объектын тоо 10,049 14,151 418 72 767

282 809 203 516

952 585 269153 1,868 515 2,393 607 1,182

567749

Аймгийн дүн

607 120 0/хяналтын байгууллагаар давхардалтай/
МХЕГ

Нийслэлийн дүн

283 812 205 523 387 176318 558 381
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

16 16 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0 0 1 1 2 0
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 16 16 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0 0 1 1 2 0

2,207 2,760 67 1 174 0 467 60 497 53 234 48 96 60 313 154 18 36 160 20 65 9 50 173 5 0
1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 1,086 1,207 23 0 36 0 65 34 96 24 123 36 96 60 167 42 18 36 149 20 65 9 50 53 5 0
2 Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 65 84 0 0 0 0 24 0 28 0 9 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
3 Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг 4 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 129 182 0 0 8 0 55 5 41 12 9 0 0 0 17 22 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
5 Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 193 283 12 0 36 0 77 5 62 0 24 0 0 0 35 8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
6 Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 44 60 0 0 12 0 12 0 24 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 216 271 10 1 31 0 48 0 72 2 23 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
8 Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 135 189 0 0 12 0 69 6 35 5 12 0 0 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
9 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 185 247 10 0 24 0 41 5 65 3 22 12 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
10 Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 150 231 12 0 12 0 73 5 74 7 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0

2,938 3,613 148 29 144 85 402 69 516 73 305 69 157 114 227 190 97 94 253 80 180 155 23 151 52 0
1 Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 161 178 10 0 10 10 23 6 16 5 10 0 6 0 10 15 10 6 12 9 9 6 0 3 2 0
2 Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 191 239 9 0 17 0 18 5 32 8 18 6 6 9 19 12 10 7 11 7 16 10 0 14 5 0
3 Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 83 118 5 0 5 1 10 0 25 5 10 0 6 0 8 8 2 3 5 0 10 10 0 3 2 0
4 Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 115 133 6 6 5 5 11 4 22 0 4 3 8 3 9 9 10 4 11 1 3 0 0 5 4 0
5 Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 185 225 11 0 7 5 36 2 35 0 24 0 12 12 12 12 6 0 15 5 12 7 0 10 2 0
6 Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 84 115 9 0 10 1 10 2 14 1 14 0 2 4 7 7 0 1 9 9 4 6 2 1 2 0
7 Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 46 55 0 0 4 0 12 0 12 0 2 0 4 0 3 4 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0
8 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 227 249 9 1 12 12 33 0 46 5 10 5 0 5 10 12 10 0 25 5 10 5 10 24 0 0
9 Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 87 121 0 0 3 4 10 7 17 0 6 5 5 6 15 7 2 1 9 0 8 9 0 5 2 0
10 Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 153 204 11 4 10 7 12 5 24 2 30 7 9 10 10 9 9 4 11 0 9 9 3 5 4 0
11 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 80 138 0 0 0 0 15 4 25 0 9 8 10 10 10 6 1 7 10 0 11 0 0 11 1 0
12 Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 223 287 8 4 6 0 36 12 48 12 23 0 12 9 22 12 7 10 24 5 12 10 3 12 0 0
13 Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 180 202 12 0 8 0 29 2 12 0 28 0 12 0 12 12 12 4 18 3 10 9 1 12 6 0
14 Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 108 150 2 0 0 2 9 0 28 0 9 4 9 5 14 10 3 12 25 3 2 7 0 3 3 0
15 Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 115 136 2 0 4 12 13 0 17 3 10 3 9 5 7 7 0 4 12 0 8 8 0 12 0 0
16 Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 105 114 2 2 3 0 15 0 15 2 12 4 5 7 4 5 5 5 7 6 5 4 1 4 1 0
17 Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 155 194 9 6 8 7 12 5 37 5 22 12 13 0 10 10 0 7 10 7 0 6 0 8 0 0
18 Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 121 139 5 5 3 0 30 6 17 4 12 1 3 6 5 7 0 6 4 5 7 11 0 2 0 0
19 Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 189 230 18 0 11 12 12 9 22 12 18 3 9 10 7 6 10 7 9 10 20 12 3 2 8 0
20 Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 183 205 10 1 7 0 32 0 28 5 12 7 11 8 23 10 0 3 14 0 11 11 0 7 5 0
21 Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 143 173 10 0 11 7 20 0 20 4 22 1 6 5 10 10 0 3 6 5 13 7 0 8 5 0
22 Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 4 8 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 30 115
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Объектын тоо 5,068 6,324

Маягт 3.16
2020 ОНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/Хяналтын чиглэлээр/
Төлөвлөгөөний жил: 2020 он

283 57 0/хяналтын байгууллагаар давхардалгүй/ 164 74538 117 253 174 54186 865 129 1,004 126

Объектын тоо  5,161 6,389 215 30 321

135 413 101 245

542 344 11586 869 129 1,013 126 539

341318

Аймгийн дүн

325 59 0/хяналтын байгууллагаар давхардалтай/
МХЕГ

Нийслэлийн дүн

135 413 101 245 164 74117 253 174
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Уул уурхай, дэд бүтцийн 
салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт 
болон барилга, байгууламжид 
тавигдах шаардлага, аюулгүй 
байдлыг хангуулахад урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 
дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг болон 
орон сууц, олон нийтийн  барилгад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан төлөвлөлтөд тавигдах 
шаардлагыг хангуулна.   
- Шалгалтад хамрагдсан 
байгууллагын тоо, илрүүлсэн 
зөрчил, арилгалтын хувь 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Уул уурхай, дэд бүтцийн 
салбарт хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг 
ажиллуулах, зорчих, 
хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулж, ээлтэй, 
хүртээмжтэй орчныг  
нэмэгдүүлнэ.    

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

4 

2020 онд шинээр үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдийн үйл 
ажиллагаанд урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт  

- Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулна.   
- Шалгалтад хамрагдсан 
байгууллагын тоо, илрүүлсэн 
зөрчил, арилгалтын хувь 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Шинээр үйл ажиллагаа 
эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэж 
болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

5 

Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах 
хэрэгслийн үйлдвэрлэл,  
импортын байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах 
хэрэгсэлд тавигдах стандартын 
шаардлагын хэрэгжилтийг 
тодорхойлно.  
 
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд   

Ажлын тусгай хувцас, 
хамгаалах хэрэгслийн 
үйлдвэрлэл, импортын 
байдлын талаар мэдээлэлтэй 
болж, цаашид авах арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулж, холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 

Барилгын дотор заслын болон 
тавилгын материалын аюулгүй 
байдалд тандалт судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Барилгын дотоод орчны барилгын 
материалын аюулгүй байдлын 
талаар мэдээлэлтэй болно.   
 
Хугацаа: 4-9 дүгээр сард 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 5.4 дэх заалт 
хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ. 
Цаашид авах арга хэмжээний 
саналыг боловсруулж 
холбогдох газруудад 
хүргүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХНХТХГ, 

ЭИХХЦХГ, 
ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- 2020 онд хяналт шалгалтад 
хамрагдах аж ахуйн нэгжийн 0.5%-
д гэрчилгээ олгосон байна.  
- Хянан баталгаажуулж олгосон 
гэрчилгээний тоо  
 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
машин механизм, тоног 
төхөөрөмжийн баталгаат 
засвар үйлчилгээг тогтмол 
хийж, техник, тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



2 
 

 
 

Хугацаа: тухай бүр байдал хангагдсан байна.  

8 

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц 
хордлогын актыг хянан 
баталгаажуулах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Тухайн жилд гарсан 
үйлдвэрлэлийн осол, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын ослын актыг 
бүрэн баталгаажуулсан байна. 
- Баталгаажуулсан ослын болон 
актын тоо  
 
Хугацаа: тухай бүр  

Холбогдох эрх бүхий 
байгууллагад үнэн зөв 
мэдээлэл хуулиар 
тогтоогдсон хугацаанд 
хүргэгдсэн байна.  
Осол үүссэн нөхцөл байдлыг 
тогтоож, цаашид үүсэх 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх боломжтой болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх 
үйлдвэрлэлийн ажлын байр, 
цахим тоглоомын газар, химийн 
бодисын агуулах, малын эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл ханган 
нийлүүлэх байгууллагад 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 
дүгнэлт гаргах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

Хамрагдсан байгууллагын ажлын 
байрны хөдөлмөрийн нөхцөлтэй 
холбоотой зөрчил, дутагдлыг 
арилгуулсан байна.  
- Дүгнэлтийн тоо  
 
Хугацаа: тухай бүр  

Хамрагдсан байгууллагуудад 
эрүүл ахуйн стандартын 
шаардлага хангасан ажлын 
байрны хөдөлмөрийн нөхцөл 
бүрдсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

10 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх   

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар хууль, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө,  
зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг хамруулна.  
/1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болсон байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

11 

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

Салбарын 
сургалт 

- Өмнөх онд зохион байгуулсан 
сургалт болон сургалтад 
хамрагдсан аж ахуйн нэгж 
байгууллага, албан хаагчдын тоог 
10% -аас доошгүй хувиар 
нэмэгдүүлсэн байна.  
Хугацаа: 4-5 дугаар сард 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
удирдлага, ажилтнуудын 
хууль тогтоомжийн мэдлэг 
мэдээлэл нэмэгдэж, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 
эрүүл ахуйд хандах хандлага 
сайжирч эрсдэл буурна. 

 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



3 
 

 
 

12 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн улсын зөвлөгөөнийг 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран   
зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

- Ажилтны хөдөлмөрлөх нөхцөл, 
аюулгүй байдал, нийгмийн 
хамгааллыг сайжруулах замаар 
нийгмийн хариуцлага, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн урьдчилан 
сэргийлэх соѐлыг төлөвшүүлэх, 
хүүхэд, иргэдийг  зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулна. 
- зөвлөгөөнд оролцогчдын тоо  
- зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэр 
Хугацаа: 5 дугаар сард 

Ажил олгогч, ажилтан нарын 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль тогтоомжийн мэдлэг, 
хандлага сайжирна.  

 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, ХНХЯ, 

МҮЭХ, 
МАОЭНХ, 
ХАБҮЛЛ 
ХНХШТ 

13 

“Тоос өртөлтөөс  ажилтныг 
хамгаалахад тавих ерөнхий 
шаардлага” сэдэвт сургалт 
зохион байгуулах  

Салбарын 
сургалт 

- Уул уурхай, барилга, эрчим 
хүчний салбарын ажилтнуудад 
“Тоос өртөлтөөс  ажилтныг 
хамгаалахад тавих ерөнхий 
шаардлага” стандартыг мөрдөх 
арга зүйгээр хангах зорилгоор 
сургалт зохион байгуулсан байна.  
- Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

“Тоос өртөлтөөс  ажилтныг 
хамгаалахад тавих ерөнхий 
шаардлага” стандартыг 
таниулж, соѐн гэгээрүүлэх, 
ажилтны эрүүл мэнд 
хамгаалагдаж үүсэж 
болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх мэдлэг 
мэдээллийг хүргэсэн байна. 

 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ 
ХНХШТ 

14 

“Шуугианы өртөлтөөс хамгаалах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй” 
сэдэвт сургалт зохион байгуулах 
 

Салбарын 
сургалт 

- Шуугианы нөлөөлөл бүхий ажлын 
байртай аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад шуугианы 
өртөлтөөс хамгаалах хөтөлбөр 
боловсруулах арга зүйгээр хангаж 
сургалт зохион байгуулсан байна. 
- Сургалтад оролцогчдын тоо  
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Шинэ стандартын талаар 
мэдлэг, мэдээллийг хүргэсэн 
байна.  
Ажилтны эрүүл мэнд  
болзошгүй эрсдэлээс 
хамгаалагдана. 

 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ 
ХНХШТ 

15 

Иргэд хэрэглэгчийн оролцоотой 
нийгэм рүү чиглэсэн сарын аян 
зохион байгуулах   

Нийгэмд 
чиглэгдсэн 
ажил 

Иргэд, хэрэглэгчдэд эрсдэл 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
соѐн гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах 
ажлуудыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулна.  
 
 
Хугацаа: Аяны хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд   

Хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдэд 
хууль тогтоомж, норм 
стандартыг хангаж ажиллах 
нь үүсч болох эрсдэлээс 
хэрхэн урьдчилан сэргийлж 
чадах талаар мэдлэг олгон, 
соѐн гэгээрүүлж, зөвлөн 
туслах ажлуудыг үр дүнтэй 
зохион байгуулсан байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
БОГУУХГ,  

ДБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



4 
 

 
 

ЗОРИЛТ 2. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙГ  НЭМЭГДҮҮЛНЭ.   
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 

чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж 

1 

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 
объектуудад төлөвлөгөөт 
шалгалт хийх    

Төлөвлөгөөт 
шалгалт 

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 
хүрээнд, төлөвлөсөн цаг хугацаанд 
бүрэн гүйцэтгэж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг таслан зогсоох, түүний 
шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга 
хэмжээг холбогдох хуулийн дагуу 
авч хэрэгжүүлнэ.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
нөхцөл байдлыг бодитоор 
үнэлэн, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

2 

Ашигт малтмалыг хууль бусаар 
олборлох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Ашигт малтмалыг хууль бусаар 
олборлох зөрчлийг арилгуулж, 
зөрчил гаргасан иргэн, аж ахуйн 
нэгжид холбогдох арга хэмжээг 
авна. 
- Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, илрүүлсэн 
зөрчил, арилгалтын хувь 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Ашигт малтмалыг хууль 
бусаар олборлох зөрчлийг 
бууруулсан байна.  
Холбогдох хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

3 

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд эрсдэл 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, илрүүлсэн 
зөрчил, арилгалтын хувь  
 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд  

- Тэсрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд 
оролцож буй тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 
үйл ажиллагааны эрсдэлийг 
бууруулж, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

4 

Цооногийн өрөмдлөгийн 
судалгаанд ашиглах цацрагийн 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

Үүсгүүрийн тээвэрлэлт, ашиглалт, 
түр хадгалалтын үед хүний эрүүл 

Цооногийн өрөмдлөгийн 
судалгааны цацрагийн 

Батлагдсан 
төсвийн 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 



5 
 

 
 

үүсгүүрийн тээвэрлэлт, ашиглалт, 
түр хадгалалтын үед гарч 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх  

шалгалт мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөлөл үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авна.  
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд 

үүсгүүрийн хөдөлгөөнд тухай 
бүр хяналт тавих нөхцөл 
бүрдэнэ. Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
стандарт, норм, нормативын 
хэрэгжилт хангагдана. 

хүрээнд нийслэлийн 
МХГ  

5 

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

Тандалт 
судалгаа 

Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн тоо 
хэмжээг гаргаж, нөхөн сэргээлтийг 
стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн 
эсэхийг тодорхойлно. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Засгийн газрын 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
олголтын байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас 
олгосон түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 
судалгааг гаргана. 
 
 Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийн судалгаанд 
үндэслэн цаашид авах арга 
хэмжээний санал 
боловсруулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 

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

Тандалт 
судалгаа 

Баруун бүс, хангайн бүсийн 
аймгууд /Баян-Өлгий, Увс, Ховд, 
Завхан, Говь-Алтай/-д байрлах 
нүүрс, хар тугалга, алт, мөнгө, зэс, 
жонш, вольфрам зэрэг ашигт 
малтмалын уурхайнуудыг 
хамруулна.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд ЦЦАБХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

8 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- “Тэсэрч дэлбэрэх бодис 
тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай” хуулийн 15 
дугаар зүйлийн 15.3 дахь заалт, 
МХЕГ-ын даргын баталсан 
зааврын дагуу  олгох хуудас 
олгоно.   
- Олгосон хяналтын хуудасны тоо  
Хугацаа: тухай бүр 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
эргэлтэд хяналт тавих, 
тэдгээрийн хор хөнөөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 
аюулгүй ажиллагаа 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 

9 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн 2020 оны уулын 
ажлын төлөвлөгөө, 2019 оны 
хайгуулын ажлын тайланг хүлээн 
авч хянах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
48.1-д заасны дагуу хайгуулын 
ажлын тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн 
авч, хянана.  
- Хянасан төлөвлөгөө, тайлан 
Хугацаа: тухай бүр  

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн өмнөх жилд 
хийсэн болон тухайн жилд 
хийхээр төлөвлөсөн 
хайгуулын ажлын 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 
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 аюулгүй ажиллагаа 
хангагдана. 

10 

Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийн тайлан 
хүлээн авч хянах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
47.11-д заасны дагуу ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн тайланг хүлээн авч, 
хянана. 
- Хянасан тайлангийн тоо 
Хугацаа: тухай бүр 

Ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчдийн  
ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийг бүрэн 
тооцож, төлөх, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 

11 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  
объектуудыг зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх   

Зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө,  зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээллийг хүргэсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг 

нийслэлийн 
МХГ  

12 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдэд хууль дүрмийг 
сурталчлах сургалт зохион 
байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

- Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдэд хууль дүрмийг 
сурталчлах сургалтыг мэргэжлийн 
холбоотой хамтран зохион 
байгуулна. 
- Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын хууль 
тогтоомжийн мэдлэг,  хүлээх 
үүрэг хариуцлагыг 
дээшлүүлэх талаар мэдээ, 
мэдээлэл хүргэсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 

13 

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд 
хууль дүрмийг сурталчлах сургалт 
зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

- Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
аж ахуйн нэгжүүдэд хууль дүрмийг 
сурталчлах сургалтыг мэргэжлийн 
холбоодтой хамтран зохион 
байгуулна. 
- Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ 
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ЗОРИЛТ 3. АГААР, УС, ХӨРС (ОРЧИН) - НИЙ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛНА.     
 

№ 
 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ 

Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 

/тоо, чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж 

1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  
объектуудад төлөвлөгөөт 
шалгалт хийх   
 

Төлөвлөгөөт 
шалгалт 

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 
хүрээнд, төлөвлөсөн цаг хугацаанд 
бүрэн гүйцэтгэж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг таслан зогсоох, түүний 
шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга 
хэмжээг холбогдох хуулийн дагуу 
авч хэрэгжүүлнэ.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг хамруулна.  
/1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
нөхцөл байдлыг бодитоор 
үнэлэн, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

БОГУУХГ, 
ЭМБСХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

2 Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг хууль бусаар ашиглахаас 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт 
хийх 
 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, илэрсэн зөрчил, 
арилгалтын хувь  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Химийн хорт болон аюултай 
бодис ашиглах тусгай 
зөвшөөрөлтэй иргэн аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудын 
химийн хорт болон аюултай 
бодис ашиглалтын байдалд 
үнэлэлт дүгнэлт өгч аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

3 100 квт хүртэлх хүчин чадалтай 
нам даралтын зуухны 
ашиглалтын улмаас хүрээлэн буй 
орчныг бохирдуулах үйл 
ажиллагаанаас урьдчилан 
сэргийлэх  шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Ус халаах жижиг зуух (ухжз)-нуудыг 
хамруулна. 
Улсын хэмжээнд 9962 зуухны 
хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
авна.  
Хугацаа: 3-11 дүгээр сард  

Ус халаах жижиг зуухны үйл 
ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулж агаарт хаягдах 
бохирдуулагч бодисын 
хэмжээг стандартын түвшинд 
ойртуулах  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

4 Ой, ан, байгалийн ургамал, ойн 
дагалт баялаг түүж бэлтгэж 
байгаа байдалд цаг үеийн 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь, авсан арга хэмжээ 
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд  

Байгалийн нөөц ашиглахтай 
холбогдон гарсан хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
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шинжтэй болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх  шалгалт 
хийх  

хангуулж, хууль бус үйл 
ажиллагааг таслан зогсооно. 
 

МХГ 

5 Иргэнд газар эзэмшүүлэхдээ 
хуульд заасан хугацааг 
баримтлаагүй зөрчлийг зогсоох 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт 
хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Газрын тухай хуулийн холбогдох 
заалтын дагуу газар олголт 
хийгдэж байгаа эсэхийг шалгаж 
хуульд заасан хугацаагаар газар 
олгодог болгох. 
- Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын  
хувь, авсан арга хэмжээ 
/Нийслэлийн 9 дүүрэг, Сэлэнгэ 
аймгийн Ерөө сумын Засаг дарга,  
газрын даамлыг хамруулна./ 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Шалгалтад хамрагдсан 
газруудад газар олголт 
Газрын тухай хуульд нийцсэн 
байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
НМХГ, 

Сэлэнгэ 
аймгийн 

МХГ 

6 Ахуйн бохир болон урьдчилан  
цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэрлэсэн бохир усанд хяналт 
шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

- Ахуйн бохир ус цэвэрлэх 25 
байгууламжийн цэвэрлэсэн усанд 
шинжилгээ хийгдсэн байна. 
- Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 
сорьцын тоо 
Хугацаа: 5-11 дүгээр сард 

Хяналт шинжилгээ бүрэн 
хийгдэж, улсын байцаагчийн 
дүгнэлт, шийдвэрлүүлэх 
асуудлыг холбогдох 
газруудад  хүргүүлсэн  байна. 

Батлагдсан 
төсвийн     
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХНХТХГ, 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ- 
ЭАНСЛ 

7 Суурьшлын бүсийн хөрсөнд 
хяналт шинжилгээ хийх 
 

Хяналт 
шинжилгээ 

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 
сорьцын тоо 
 
Хугацаа: 4-11 дүгээр сард 

Хөрсөн дэх гэдэсний 
савханцрын таньц 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс хэтэрсэн 
дээжийн хувь- 48%-д хүргэнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн     
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ- 
ЭАНСЛ 

8 Хөрсний цацраг идэвхийг 
тодорхойлох зорилгоор хяналт 
шинжилгээ хийх  

Хяналт 
шинжилгээ 

- 21 аймгийн зарим сумдын хөрсийг 
цацрагийн шинжилгээнд 
хамруулна. 
/1 аймгаас 4-6 сумдын хөрсний 
дээжийг хамруулна./ 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Цацрагийн түвшний 
харьцуулсан судалгаатай 
болно.  
Хөрсний цацрагийн суурь 
түвшинг үнэлэх боломж 
бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
21 аймгийн 

МХГ, 
ХАБҮЛЛ-

ЦХЛ  

9 Цацрагийн дэвсгэр түвшинд 
хяналт шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

Улаанбаатар хот, 21 аймгийн Цаг 
уур орчны шинжилгээний газрыг 
бүрэн хамруулна.  
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд  

Улаанбаатар хот, аймгуудын 
гадаад орчны цацрагийн 
түвшинг тухай бүрт хянах 
боломж бүрдэнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

10 Сэлэнгэ, Ононгийн ай сав газрын 
хил дамнасан голуудад гадаргын 

Хяналт 
шинжилгээ 

Хил дамнасан голуудын байнгын 
хяналтын 9 цэгээс лабораторийн 

Хил дамнасан усны эрүүл 
ахуйн аюулгүй байдлын 

Батлагдсан 
төсвийн 

ЭИХХЦХГ, 
Сүхбаатар 
боомтын 
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усны нормативт заасан аюулгүйн 
үзүүлэлтийг тодорхойлох 
хамтарсан  хяналт шинжилгээ 
хийх 

шинжилгээний дээж авна. 
Эрүүл ахуйн хими, нян судлал, 
хүнд металл, шимэгч судлал, 
цацраг, холерийн шинжилгээний 
аюулгүй үзүүлэлтийн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээний 
шаардлагыг хангасан байна.  
Хугацаа: 5-10 дугаар сард 

төлөв байдал  
тодорхойлогдож,  цаашид 
авах арга хэмжээний саналыг 
Монгол улс, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хамтарсан 
ажлын хэсгийн комиссын 
хуралдаанд танилцуулагдсан 
байна.  

хүрээнд 
 

ХМХА, 
ХАБҮЛЛ, 

Хэнтий аймгийн 
МХГ, ЗӨСҮТ, 

Сэлэнгэ, 
Хэнтий аймгийн 
ЗӨСТ, Байгаль 

орчны 
лаборатори 

11 Дулааны цахилгаан станц, нам 
даралтын зуухнаас гарч буй 
хаягдал үнсэнд хяналт шинжилгээ 
хийх 
 

Хяналт 
шинжилгээ 

/Нийслэл, 21 аймаг/ 
Үнсний дээжийн радийн 
эквивалентийн нийлбэр идэвхийн 
хэмжээ 1000Бк/кг-аас дээш 
үзүүлэлттэй гарсан хаягдал үнсийг 
ашиглан барилгын материал 
үйлдвэрлэдэг байгууллагыг 
хамруулна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд  

Үнс ашиглан үйлдвэрлэж буй 
барилгын материалаас 
үүдэлтэй нэмэгдэл шарлагад 
хүн амыг өртүүлэхээс 
урьдчилан сэргийлсэн байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ-
ЦХЛ 

12 Онцгой аюултай ачааны 
тээвэрлэлт, хаяг шошгололт, 
дагалдах баримт бичигт тавигдах 
шаардлагын хэрэгжилтэд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Тээвэрлэлт, хаяг шошгололт, 
дагалдах баримт бичгийн 
бүрдлийн шаардлага хангалтын 
хувиар тооцно. 
Улсын хилээр тухайн хугацаанд 
нэвтэрсэн онцгой аюултай ачаа 
хамрагдана.  
 
Хугацаа: 2-9 дүгээр сард 

Онцгой аюултай ачаанд 
тавигдах шаардлагын 
хэрэгжилтийн байдал 
тодорхойлогдоно. 
Тандалт судалгааны дүнд 
үндэслэн цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг боловсруулсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ЭИХХЦХГ, 
аймаг, 

нийслэийн 
ХМХА, 
хэлтэс, 

 
 
 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- 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.  
- Дүгнэлтийн тоо 
Хугацаа: тухай бүр 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
БОГУУХГ 

14 Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх  

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө,  зөвлөмж өгсөн байна. 
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг хамруулна.  
/1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

мэдээллийг хүргэнэ.  

15 Ойн мэргэжлийн байгууллагуудад  
сургалт зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

- Ойн мэргэжлийн байгууллагуудад  
хууль дүрмийг сурталчлах 
сургалтыг аймаг, нийслэлийн МХГ-
тай хамтран цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулна. 
- Сургалтад оролцогсодын тоо 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

16 
 
 
 
 
 

Иргэд хэрэглэгчийн оролцоотой 
нийгэм рүү чиглэсэн сарын аян 
зохион байгуулах  

Нийгэмд 
чиглэгдсэн 
ажил 

Иргэд, хэрэглэгчдэд эрсдэл 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
соѐн гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах 
ажлуудыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулна.  
 
Хугацаа: Аяны хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд   

Хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдэд 
хууль тогтоомж, норм 
стандартыг хангаж ажиллах 
нь үүсч болох эрсдэлээс 
хэрхэн урьдчилан сэргийлж 
чадах талаар мэдлэг олгон, 
соѐн гэгээрүүлж, зөвлөн 
туслах ажлуудыг үр дүнтэй 
зохион байгуулсан байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

БОГУУХГ,  
ЭМБСХГ,  
ЦЦАБХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

ЗОРИЛТ 4.  БАРИЛГА, ЭРЧИМ ХҮЧ, ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ХАНГУУЛНА.   
 

№ 
 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 

чанар, хугацаа/ 

 
Хүрэх түвшин 

 

 
Шаардагдах 

хөрөнгө 

 
Хариуцах 

нэгж 

1 

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад 
төлөвлөгөөт шалгалт хийх   
 

Төлөвлөгөөт 
шалгалт 

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 
хүрээнд, төлөвлөсөн цаг 
хугацаанд бүрэн гүйцэтгэж, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 
зогсоох, түүний шалтгаан, 
нөхцөлийг арилгах арга хэмжээг 

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
нөхцөл байдлыг бодитоор 
үнэлэн, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулсан 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



11 
 

 
 

холбогдох хуулийн дагуу авч 
хэрэгжүүлнэ.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

байна. 

2 

2020 онд улсын болон орон нутгийн 
төсөв, гадаадын зээл тусламж, 
хөтөлбөр төсөл, хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар шинээр баригдаж буй 
дунд, өндөр, онцгой төвөгшилтэй 

- барилга, байгууламж  
- эрчим хүчний барилга, 

байгууламж, шугам сүлжээ, 
- өргөтгөл шинэчлэлт 

хийгдэж буй авто зам, 
замын байгууламж,  

- онгоц хөөрч, буух, зурвас, 
төмөр замын суурь бүтцийн 
ажил болон улсын 
чанартай авто замын 
засвар арчлалт, ашиглалт,  

- харилцаа холбооны шугам 
сүлжээ,  

- шинээр баригдаж байгаа 
өргөх байгууламжид 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Удирдамжийн дагуу шалгалтыг 
зохион байгуулж, илэрсэн 
зөрчлийг арилгуулж, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулж болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлнэ.  
- Шалгалтад хамрагдсан 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь  
Хугацаа: 3-10 дугаар сард 

Шинээр баригдаж байгаа 
болон өргөтгөл шинэчлэл 
хийгдэж буй барилга 
байгууламжийн угсралтын 
ажлын чанар дээшилсэн 
байна.  
- Эрчим хүч, газрын тос, хийн 
хангамжийн хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулж эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлсэн байна. 
- Шинээр баригдаж буй 
автозам, замын байгууламж, 
зам талбайн угсралтын 
ажлын чанар сайжирна.  
- Харилцаа холбооны 
барилга байгууламж, шугам 
сүлжээний угсралтын ажлын 
чанар сайжирна. 
Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж 
болзошгүй осол, эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлсэн байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

/ХНХТХГ, 
БОГУУХГ 
хамтрана/ 

3 

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

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Техникийн аюулгүй ажиллагаатай 
холбоотой хууль, тогтоомжийн 
зөрчлийн арилгалтын төвшинг  
өмнөх оныхоос 3 хүртэл хувиар 
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 4-11 дүгээр сард 

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

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

4 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 
эрсдэл үүсэхээс урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт  

-Техникийн шаардлага болон 
тээвэрлэлтийн нөхцөл хангаагүй 
зөрчлийг таслан зогсооно.  

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжүүдийн 
тээвэрлэлтийн аюулгүй 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

ДБХГ,  
21 аймгийн 

МХГ  
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- Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь 
- Аюулгүй ажиллагааг хангуулсан 
тоног төхөөрөмжийн тоо  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

байдал хангагдаж, 
үйлчилгээний чанар 
сайжирна. 

5 

Мах, махан бүтээгдэхүүн 
боловсруулах үйлдвэр, хадгалах 
агуулахын зуух, даралтат сав, 
шугам хоолойн техник ашиглалт, 
аюулгүй ажиллагаа, техникийн 
магадлал, баталгаажуулалтын 
байдалд урьдчилан сэргийлэх 
шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь 
- Аюулгүй ажиллагааг хангуулсан 
тоног төхөөрөмжийн тоо  
Хугацаа: 1-4 дүгээр сард 

Зуух, даралтат сав, шугам 
хоолойн техник ашиглалт, 
аюулгүй ажиллагааг 
хангуулна. 
Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
аваар ослоос урьдчилан 
сэргийлсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 

Шатахуун түгээх станцын барилга 
байгууламжийн төлөвлөлт, галын 
аюулгүйн зай хэмжээ болон улс, 
орон нутгийн чанартай авто замын 
зурвас газарт үйл ажиллагаа 
явуулж буй байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа Галын аюулгүйн зай хэмжээ, 

автозамын зурвас газрын хэмжээ 
тодорхойлогдсон байна. 
 
Хугацаа:1 дүгээр улиралд 

Шатахуун түгээх станцуудын 
төлөвлөлт, ашиглалтын 
талаар цаашид авах арга 
хэмжээний саналыг  
боловсруулж, холбогдох 
газруудад хүргүүлнэ.   

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 

Баригдаж буй барилга 
байгууламжид эрүүл ахуйн 
урьдчилан хяналт хийгдэж буй 
байдалд тандалт судалгаа хийх 
/явцын хяналт/ 

Тандалт 
судалгаа 

“Эрүүл ахуйн тухай” хуулийн 5 
дугаар зүйлийн хэрэгжилтийг 
хангах.  
- эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага 
хангасан барилга байгууламжийн 
тоо 
Хугацаа: 4-9 дүгээр сард 

Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн, эрүүл ахуйн 
нөхцөл шаардлага хангасан 
барилга байгууламж 
баригдах нөхцөл бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 

    хүрээнд ЭМБСХГ, аймаг  нийслэлийн МХГ 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

8 

Өргөх байгууламжийн /кран, лифт, 
эскалатор, сагстай өргөгч, 
манипулятор, бетон зуурмагийн 
шахуурга, барилгын болон уурхайн 
өргүүр, уулын ган татлагат зам/ 
улсын бүртгэлийг хөтөлж, түүнийг 
шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж 
тандалт судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Өргөх байгууламжуудын судалгаа 
хийгдэж бүртгэл хийгдсэн байна. 
Хийсэн судалгаа, бүртгэл  
 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Өргөх байгууламжуудын 
судалгаа мэдээлэлтэй 
болсон байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Жуулчин тээврийн үйлчилгээ 
эрхлэгч авто тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалт болон тээвэрлэлтийн 
нөхцөлд тандалт судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Жуулчин тээврийн үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн тээврийн хэрэгсэл, 
тээвэрлэлтийн бодит нөхцөл 
тодорхойлогдсон байна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Жуулчин тээврийн үйлчилгээ 
эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн 
талаар цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний санал  
боловсруулагдсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



13 
 

 
 

10 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
талбай дахь нийгмийн хэв журмыг 
сахиулах зорилгоор ашиглаж 
байгаа теле хяналтын системийн 
шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 
байдалд тандалт судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Нийгмийн хэв журмыг сахиулахад 
ашиглаж байгаа теле хяналтын 
системийн шугам сүлжээ, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагааны нөхцөл байдал 
тодорхойлогдсон байна. 
Улсын болон орон нутгийн 
төсвөөр нийслэл, аймгийн төвд 
суурилуулсан теле хяналтын 
системийн шугам сүлжээ, тоног 
төхөөрөмжийг хамруулна.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Теле хяналтын системийн 
шугам сүлжээ, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалт, 
аюулгүй ажиллагааны 
талаар цаашид авах арга 
хэмжээний санал  
боловсруулагдсан байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

11 Хүн, мал эмнэлгийн оношилгоо 
шинжилгээний лабораториудын 
хэмжлийн нэгдмэл байдалд 
тандалт судалгаа хийх  

Тандалт 
судалгаа 

Лабораториудын хэмжлийн 
нэгдмэл байдал тодорхойлогдсон 
байна. 
Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд 

Лабораториудын хэмжлийн 
нэгдмэл байдлыг хангуулах 
талаар цаашид авах арга 
хэмжээний санал  
боловсруулагдсан байна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

12 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  
иргэний хүсэлт, иргэдийн 
өргөдлөөр хяналт хийх 
- Хянасан зургийн тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

13 

Өргөх байгууламжийн /кран, лифт, 
эскалатор, сагстай өргөгч, 
манипулятор, бетон зуурмагийн 
шахуурга, барилгын болон уурхайн 
өргүүр, уулын ган татлагат зам/ 
техникийн магадлал, 
баталгаажуулалт хийж, улсын 
бүртгэлд хамруулах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Баталгаажилтад хамрагдалтын 
түвшинг өмнөх оныхоос 3 хүртэл 
хувиар нэмэгдүүлнэ.  
- Хийсэн баталгаажуулалт, 
бүртгэлд хамруулсан тоо 
 
Хугацаа:  Тухай бүр 

Улсын бүртгэлд бүртгэж 
баталгаажуулснаар техник 
ашиглалтын аюулгүй байдал 
хангагдана. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 

14 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

Техник ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагааны түвшинг 
нэмэгдүүлнэ.  
Хугацаа:  Тухай бүр 

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

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 

15 

Барилга байгууламжид чанар 
аюулгүй байдлын төвшингөөр 
гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлага хангагдана.  
- Гэрчилгээжүүлсэн барилга 
байгууламж 

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

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 



14 
 

 
 

Хугацаа:  Тухай бүр 

16 

Онцгой төвөгшилтэй, улсын 
чанартай барилга байгууламж, 
автозам, гүүр, харилцаа холбоо, 
эрчим хүч, өргөх байгууламжуудыг 
ашиглалтад оруулах улсын комисст 
ажиллах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Дэд бүтцийн салбарын хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
- Хүлээн авсан барилга 
байгууламж 
Хугацаа: Тухай бүр 

Барилга байгууламж, 
автозам, гүүр, харилцаа 
холбоо, эрчим хүч, өргөх 
байгууламжийн ашиглалтын 
үеийн аюулгүй байдал 
дээшилнэ. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ,  
БОГУУХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

17 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх  

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө,  зөвлөмж 
өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болж, 
эрсдэлийг бууруулах нөхцөл 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

18 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай 
хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Авто 
замын тухай хууль болон 
холбогдох дүрэм журмын талаар 
салбарын сургалт зохион 
байгуулах 

Салбарын 
сургалт  

Авто замын салбарын зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагуудын болон Зам 
тээвэр, хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын 
хяналтын инженер техникийн 
ажилтнуудад 
- Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 4 дүгээр сард 

Зам, тээврийн салбарын 
мэргэжилтэй боловсон 
хүчний мэдлэг, мэдээлэл 
нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ДБХГ 

ЗОРИЛТ 5.  ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.    
 

№ 
 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Арга 

хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 

чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж 

1 

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад 
төлөвлөгөөт шалгалт хийх    

Төлөвлөгөөт 
шалгалт  

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 
хүрээнд, төлөвлөсөн цаг 
хугацаанд бүрэн гүйцэд хийж, 

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж,  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХАБХААХГ, 
ЭМБСХГ, 

аймаг, 



15 
 

 
 

илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 
зогсоох, түүний шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах арга хэмжээг 
холбогдох хуульд заасны дагуу 
авч хэрэгжүүлнэ. 
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн шалгалтын 
гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

зөрчлийг  арилгуулсан байна.  нийслэлийн 
МХГ 

2 

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

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Хоол хүнснээс шалтгаалсан 
өвчин, хордлого халдвар 
бүртгэгдээгүй байна. 
 
Хугацаа: Тухай бүр 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ,  

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ, 
ХАБҮЛЛ- 
ЭАНСЛ 

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

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт  

Хоол хүнснээс шалтгаалсан 
өвчин, хордлого халдвар 
бүртгэгдээгүй байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Хоол хүнсээр дамжих өвчин, 
хордлого халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ,  

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ, 
ХАБҮЛЛ- 
ЭАНСЛ 

4 

Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээнд хэрэглэж буй 
хуванцар сав, баглаа боодлын 
чанар, аюулгүй байдалд урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, 
хоол үйлдвэрлэлийн үе шатанд 
шалгалт хийж, үнэлэлт, дүгнэлт 
өгч, цаашид авах арга хэмжээг 
тодорхойлон гаргасан байна. 
- Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын  
хувь, авсан арга хэмжээ 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Засгийн газрын 2016 оны 287 
дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Сав баглаа боодол” үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, хуванцар болон 
шаардлага хангаагүй нийлэг 
сав баглаа боодлын хэрэглээг 
багасгана.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

5 

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

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн 
худалдаалах, сурталчлахад 
тавигдах шаардлага  
зөрчигдөөгүй байна. 
- Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулсан 
хувь, авсан арга хэмжээ 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг бүрэн хангуулна. 
 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 



16 
 

 
 

Хугацаа: 4-6 дугаар сард 

6 
2020 оны хаврын тариалалтын 
уринш, хөрс боловсруулалт, тарих 
үрийн чанар аюулгүй байдалд 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

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, 

ХАБҮЛЛ 

7 

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн шаардлага хангаагүй орчинд 
мал эмнэлгийн гэрчилгээ 
баталгаажилтгүй мал, амьтан 
төхөөрөх, тэдгээрийн гаралтай  
хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангуулахад урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилсан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Мал төхөөрөх, мах, махан 
бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэрүүдийг хамруулна.  
- Илрүүлсэн зөрчлийн 
арилгуулсан хувь, авсан арга 
хэмжээ 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

8 
Мал сүрэгт технологийн зохистой 
хугацаанд үзлэг, ангилалтыг 
зааврын дагуу хийж байгаа эсэхэд 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Мал ангилалтыг зааврын дагуу 
технологийн зохистой хугацаанд 
хийж байгаа эсэхэд шалгалт 
хийж, зөрчлийг арилгуулна. 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Үржлийн шаардлага хангахгүй 
мал заазлагдаж, малын чанар 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 
Загас, далайн гаралтай 
бүтээгдэхүүнд антибиотик, хүнд 
металлын үлдэгдэл тодорхойлох 
хяналт шинжилгээ хийх   
 
 

Хяналт 
шинжилгээ 

Антибиотик, хүнд металлын 
үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх 
хэмжээний шаардлага 
тодорхойлогдоно .  
Хугацаа: 2-10 дугаар сард 

Загас, далайн гаралтай 
бүтээгдэхүүний антибиотик, 
хүнд металлын үлдэгдлийн 
бохирдолтын түвшин 
тодорхойлогдож, болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

 

ЭИХХЦХГ, 
ХАБХААХГ 
нийслэлийн 

МХГ-ын 
ЭИХХЦХХ, 

ХМХА, 
хэлтэс  

10 

Шалгалтад хамрагдаагүй төв 
суурин газруудын төвлөрсөн ба 
төвлөрсөн бус усан хангамжийн 
усны чанар, аюулгүй байдалд 
хяналт шинжилгээ хийх 
 

Хяналт 
шинжилгээ 

Аймаг, нийслэлийн төвлөрсөн  
усан хангамжийн 25-аас доошгүй 
эх үүсвэрийг хамруулна. 
Хугацаа: 4-11 дүгээр сард 
 

Ундны усан дахь нянгийн 
ерөнхий тоо, ЗДХ-ээс хэтэрсэн 
дээжийн хувь 10%  
-Ундны усан дахь гэдэсний 
савханцрын таньц, ЗДХ-ээс 
хэтэрсэн дээжийн хувь 8% 

 
Батлагдсан 

төсвийн     
хүрээнд 

 
ЭМБСХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

11 

Улаанбаатар хот болон аймгуудын  
төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус усан 
усан хангамжийн эх үүсвэр, гүний 
худгийн ундны усанд цацрагийн 
хяналт шинжилгээ хийх 
 

Хяналт 
шинжилгээ 

Цацрагийн аюулгүйн нормын 
шаардлагад нийцсэн байна. 
Улаанбаатар хотын 7 төвлөрсөн 
усан хангамжийн станц, дүүрэг 
тус бүрээс 3-5 гүний худаг, аймаг 
тус бүрээс 3 ундны усны эх 
үүсвэр/ төвлөрсөн усан хангамж, 
гүний худаг/-ийг хамруулна. 

Ундны уснаас хүн амд 
нөлөөлөх цацрагийн 
эрсдэлийг тодорхойлох 
түүнийг бууруулах арга 
хэмжээ авах үндэслэл бий 
болно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
ЦЦАБХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ, 
ХАБҮЛЛ-

ЦХЛ 
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Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

12 

Хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний 
давсны агууламжид хяналт 
шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

-100 гр-д 0.6 гр-аас их давс 
агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүний 
эзлэх хувь 81.6 
-100 гр-д 0.6 гр-аас их давс 
агуулсан нийтийн хоолны эзлэх 
хувь 83.6 
Хугацаа: 2-10 дугаар сард 

Давсны хэрэглээг бууруулах 
үндэсний стратегийн дунд 
шатны хэрэгжилтийн үнэлгээ 
хийгдэж шалгуур үзүүлэлтийн 
2020 оны зорилтод 
түвшингийн үнэлгээ хийгдсэн 
байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

13 

2020 оны ургац хураалтын явц, 
2021 оны үрийн нөөц бүрдүүлэх, 
үрийн болон хүнсний буудайн 
цэвэршилт, хорио цээрийн байдалд 
хяналт шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

ТЭДС, УНС-ын салбарт болон 
газар тариалан үйлдвэрлэгч аж 
ахуйн нэгж, иргэдийн тариалсан 
үр тариа болон төмс, хүнсний 
ногооны чанар, стандартын 
төвшинд үнэлэлт дүгнэлт өгнө. 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Хүнсний болон үрийн буудайн 
хадгалалт, нөөцлөлтийн 
чанар, аюулгүй байдалд 
үнэлгээ хийгдсэнээр 
бүтээгдэхүүний чанар 
сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ-
ТУҮХЦЛ 

14 

Ургамал, ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүнд пестицидийн 
үлдэгдэл тодорхойлох хяналт 
шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

Ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд 
үнэлэлт өгч, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
санал боловсруулсан байна.  
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
1000 дээж  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ- 
ТУҮХЦЛ, 

ХХСЛ 

15 
Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эд, бүтээгдэхүүнд малын 
эмийн үлдэгдэл, чанар, аюулгүй 
байдлыг тодорхойлох хяналт 
шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

Мал, амьтан, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнд малын эмийн 
үлдэгдэл, чанар, аюулгүй 
байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгнө. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдал хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

16 

Баяжуулсан хүнс, баяжуулагч 
бэлдмэлийн импорт, үйлдвэрлэл, 
худалдаалалтын байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа  

Баяжуулсан хүнс, баяжуулагч 
бэлдмэлийн импорт, хэрэглээ, 
худалдаалалтын төлөв байдал 
тодорхойлогдоно.  
 
Хугацаа: 2-6 дугаар сард 

Улсын хэмжээнд импортолж, 
үйлдвэрлэж, худалдаалж 
байгаа баяжуулсан хүнсний 
бүтээгдэхүүний суурь 
судалгаа, нэгдсэн сантай 
болно.  
Бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдалд үнэлгээ 
дүгнэлт өгөх, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг боловсруулна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 
ЭИХХЦХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
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17 

Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээнд 
тулгамдаж буй асуудлыг 
тодорхойлох тандалт судалгаа 
хийх  

Тандалт 
судалгаа 

Төлөвлөгөөт шалгалтад 
хамрагдаагүй мал эмнэлгийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
буй аж ахуйн нэгжүүдийг 
хамруулж, мэдээллийн сан 
бүрдүүлсэн байна.  
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 

Улсын хэмжээнд мал 
эмнэлгийн нэгжүүдийн нэгдсэн 
судалгаатай болж, цаашид 
авах арга хэмжээг 
тодорхойлсон байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

18 
Импортын төмс, хүнсний ногооны 
тээвэрлэлт, хадгалалтын байдалд 
тандалт судалгаа хийх  

Тандалт 
судалгаа 

Импортлох үеийн тээвэрлэлт, 
хадгалалтын хорио цээрийн 
нөхцөл байдал тодорхойлогдоно. 
Хугацаа: 2- 9 дүгээр сард 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ЭИХХХЦГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ,  

ХМХА, 
хэлтэс 

19 
Хүнсний нэмэлт импортлогч аж 
ахуйн нэгжийн  тоо хэмжээ, 
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг тогтоох 
тандалт судалгаа хийх  

Тандалт 
судалгаа 

Импортлогч аж ахуйн нэгжийн  
тоо, бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
тодорхойлогдсон байна. 
 
Хугацаа: 2-9 дүгээр  сард 

Мэдээллийн сан бүрдэж, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 
төлөвлөгдөнө.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

 

ЭИХХЦХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ, 

ХМХА, 
хэлтэс 

 

20 

Импортын зарим хүнсний 
бүтээгдэхүүнд цацрагийн 
нөлөөллийн тандалт судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Цацраг идэвхт изотопын 
агууламж, лабораторийн 
шинжилгээний аюулгүйн үзүүлэлт 
тодорхойлогдсон байна.   
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд 

Мэдээллийн сан бүрдэж, 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
ЭИХХЦХГ 
НМХГ-ын 
ЦЦАБХХ, 
ЭИХХЦХХ 
ХАБҮЛЛ-

ЦХЛ 

21 

Ургамал, ургамлын гаралтай 
түүхий эд бүтээгдэхүүний 
нитратийн үлдэгдэлд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

Ургамал, ургамлын гаралтай 
түүхий эд бүтээгдэхүүний 
нитратийн үлдэгдэл 
тодорхойлогдож, эрсдэл 
тогтоогдсон байна. 
Хугацаа: 3-11 дүгээр сард 

Ургамал, ургамлын гаралтай 
түүхий эд бүтээгдэхүүний 
нитратийн үлдэгдэлд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, 
тайланг хүргүүлсэн байна. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
ХАБҮЛЛ 

22 

Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд үйл 
ажиллагаа явуулахаас өмнө 
урьдчилсан хяналт хийж дүгнэлт 
гаргана. 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Улсын хэмжээнд шинээр үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдийн тоо 
- Шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
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23 Мал төхөөрөх, мах, махан 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр 
эрхлэх хүсэлт гаргасан аж ахуйн 
нэгжийн үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлт 
гаргах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Мал, амьтан, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн тоо 
- Шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Хүнсний аюулгүй байдал 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

24 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  
иргэний хүсэлтээр хяналт хийх 
- Шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

25 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  
иргэний хүсэлтээр тухай бүр 
хяналт хийх 
- Шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

26 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх  

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө,  
зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болж, эрсдэлийг 
бууруулах нөхцөл болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

27 

“Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт 
эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлыг нэвтрүүлэх арга 
зүй”  сургалт зохион байгуулах  

Салбарын 
сургалт  

Хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрийн захирал, эрүүл ахуйч 
эмч, технологич, инженерүүдийг 
хамруулна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар сард 

Хүнсийг аюулгүй үйлдвэрлэх 
нөхцөл шаардлага хангагдана. Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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28 

“Нийтийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг 
нэвтрүүлэх арга зүй” сургалт 
зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

Нийтийн хоол үйлчилгээний 
ерөнхий тогооч, захирал, туслах 
тогооч нарыг хамруулах  
Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 4-6 дугаар сард 

Хоол хүнсийг аюулгүй бэлтгэх 
талаар хууль, мэргэжил, 
аргазүйн зөвлөгөө мэдээлэл 
хүргэнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

29 

“Хүнсний бүтээгдэхүүний 
худалдаалалтад тавигдах 
шаардлага” сургалт зохион 
байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

ЕБС-ийн орчим болон сургууль 
дотор хүнсний худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэгчид, 30 улсын 
байцаагч,  30 аж ахуйн нэгжийг 
хамруулна.  
Сургалтын үр дүнд хүнсний 
хуулиуд, түүнийг дагаж гарсан 
дүрэм, журам, хяналтын 
хуудасны талаар мэдлэгтэй 
болсон байна. 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

Хүнсний тухай шинээр гарсан 
журам, заавар, аргачлал, 
зөвлөмжийн талаар нэгдсэн 
ойлголтод өгч, мэдээ 
мэдээллээр хангана.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХАБХААХГ, 
ЭМБСХГ 

30 

“Хүнсний бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэж буй 
хүнсний нэмэлт” сургалт зохион 
байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч 50 
аж ахуйн нэгжийг хамруулах 
 
Хугацаа: 1 дүгээр улиралд 

Шинээр батлагдсан хүнсний 
нэмэлт бүтээгдэхүүнийг 
бүртгэх журмын талаар мэдлэг 
олгоно 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

 

ХАБХААХГ 

31 

“Мах, махан бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, худалдаанд тавигдах 
техникийн зохицуулалт” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах  

Салбарын 
сургалт 

Мал төхөөрөх, мах боловсруулах 
чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхлэгч 63 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
холбогдох ажилтан, албан 
хаагчдыг   хамруулна. 
Хугацаа: 3 дугаар улиралд 

Мал, амьтны гаралтай түүхий 
эд бүтээгдэхүүн боловсруулах 
чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхлэгч 
нарын эрх зүйн мэдлэг 
дээшилнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

 

ХАБХААХГ 

32 

Иргэд хэрэглэгчийн оролцоотой 
нийгэм рүү чиглэсэн сарын аян 
зохион байгуулах  
 
 

Нийгэмд 
чиглэгдсэн 
ажил 

Эрсдэл аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, иргэд, хэрэглэгчдийг 
соѐн гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах 
ажлуудыг хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулна.  
Хугацаа: Аяны хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд   

Иргэд, хэрэглэгчдийг соѐн 
гэгээрүүлэх, үүсэж болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, мэдлэг мэдээллээр 
хангаж, зөвлөх, сэрэмжлүүлэх 
ажлуудыг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

33 

“Хөрсөө хойч үедээ хэвээр үлдээе” 
сарын аян зохион байгуулах  

Нийгэмд 
чиглэгдсэн 
ажил 

Иргэд, хэрэглэгчдэд эрсдэл 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
соѐн гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах 
ажлуудыг хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулна.  

Хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдэд 
хууль тогтоомж, норм 
стандартыг хангаж ажиллах нь 
үүсч болох эрсдэлээс хэрхэн 
урьдчилан сэргийлж чадах 
талаар мэдлэг олгон, соѐн 

ХХААХҮЯ-
ны санхүү- 

жилтээр 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
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Хугацаа: 4 дүгээр сард  

гэгээрүүлж, зөвлөн туслах 
ажлуудыг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан байна.  

ЗОРИЛТ 6.  ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.  
 

№ 
 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 

чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж 

1 

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад 
төлөвлөгөөт шалгалт хийх  

Төлөвлөгөөт 
шалгалт  

- Шалгалтыг удирдамж, 
хяналтын хуудсанд заасан 
асуудлын хүрээнд, төлөвлөсөн 
цаг хугацаанд бүрэн гүйцэд 
хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
таслан зогсоох, түүний 
шалтгаан нөхцөлийг арилгах 
арга хэмжээг холбогдох хуульд 
заасны дагуу авч хэрэгжүүлнэ. 
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим 
системд бүртгэгдсэн шалгалтын 
гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж,  
зөрчлийг  арилгуулсан байна.  

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

2 

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний 
найрлага, сав баглаа боодол, 
шошгод урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн хангалтын хувь,  
- Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь 
Хугацаа: 2-6 дугаар сард 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ,  
ЭИХХЦХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

3 

Хүүхдийн байгууллагын 
ажиллагсдын эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
шинжилгээний зохион байгуулалт, 
чанарт урьдчилан сэргийлэх 
шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 
хамрагдсан хувь  
Хугацаа: 5-8 дугаар сард 

Сургууль, хүүхдийн 
байгууллагын ажиллагсад 
тогтоосон хугацаанд үзлэг 
шинжилгээнд бүрэн 
хамрагдсан байна.  

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

4 

Морь унаач хүүхдийн аюулгүй 
байдалд урьдчилан сэргийлэх  
шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

“Үндэсний морин уралдааны 
морь унаач хүүхдийн 
хамгаалалтын хувцас, морины 

2019 оны дүнтэй 
харьцуулахад хурдан морь 
унаач хүүхдүүдийн осол 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
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хэрэгсэлд тавих шаардлага” 
MNS 6264:2018 стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулна.  
2019 онд 550 хүүхэд мориноос 
унаснаас 384 хүүхэд ямар нэгэн 
гэмтэл аваагүй байна.  
- Осол гэмтлийн тоо 
нэмэгдээгүй байна. 
Хугацаа: 2-10 дугаар сард 

гэмтлийн тоо  буурсан байна.  
 
Мэдээллийн сан үүссэн байна. 

 

МХГ 

5 

Бүх шатны боловсролын сургалтын 
байгууллагын орчинд худалдаа-
лагдаж буй хүнсний бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдалд урьдчилан 
сэргийлэх шалгалтыг хийх   

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
их, дээд сургуулийн орчны ТҮЦ, 
Сургууль, цэцэрлэгийн орчны 
жижиглэн худалдааны 
газруудыг хамруулна 
Хугацаа:  9-10 дугаар сард 

Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт 
хийж, сургуулийн орчинд хоол 
хүнсний илчлэг, шимт чанарыг  
хангагдах, хүүхдийн  эрүүл 
аюулгүй орчинд амьдрах 
нөхцөл бүрдэнэ.      
Сургуулийн орчинд 
худалдаалахыг хориглосон 
хүнсний бүтээгдэхүүний 
жагсаалттай болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХАБХААХГ, 
ЭМБСХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

6 Ерөнхий боловсролын сургууль, 
сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагын хичээлийн шинэ 
жилийн бэлтгэл, элсэлтийн үйл 
ажиллагаа, хоол үйлдвэрлэл, 
хүнсний аюулгүй байдалд 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Хичээлийн шинэ жил эхлэх 
бэлтгэл ажил хангагдаж, багш, 
суралцагчийн эрүүл аюулгүй 
байдлын шаардлага хангагдана. 
50 хүртэлх хувийг хамруулах 
Хугацаа: 8-9 дүгээр сард 

Өмнөх шалгалтаар илэрсэн 
зөрчлийг 0.9% хувиар буурна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн 
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг хамруулна. 
Хугацаа: 1-6 дугаар сард 
Гүйцэтгэлийг 9 дүгээр сард 

Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн 
газарт гарах эрсдэлийг 
бууруулна. 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 

Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв, политехник 
коллеж болон мэргэжлийн 
сургалтын байгууллагын 
боловсролын баримт бичиг 
олголтод урьдчилан сэргийлэх 
шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвүүд,  
политехник коллежууд болон 
Мэргэжлийн сургалтуудын 30-40 
хувийг хамруулна. 
-Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь 
Хугацаа: 2-6 дугаар сарууд 

Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын байгууллагуудын 
ерөнхий боловсрол 
эзэмшүүлэх үйл ажиллагаанд 
дүгнэлт өгч, суралцагчийн эрх 
хангагдана.  
Мэргэжлийн түр сургалтуудын 
нэршил, иргэдэд олгож буй 
боловсролын баримт бичгийн 
зөрчлийг арилгуулж, 
холбогдох газруудад санал 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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дүгнэлт хүргүүлнэ.  

8 

Их сургууль, дээд сургуулиудын 
элсэлт, эчнээ, орой хэлбэрийн 
сургалтын төгсөлтийн үйл 
ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх 
шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Их сургууль, дээд  
сургуулиудын 30 хүртэлх хувийг 
хамруулна.  
Шалгалтыг 2 үе шаттайгаар 
зохион байгуулна. 
Хугацаа: 2-3, 9-10 дугаар сард 

Элсэгчдийн чанар сайжирна. 
Эчнээ, орой хэлбэрийн 
сургалтын төлөвлөгөөний 
биелэлт, суралцагчийн багц 
цагийн гүйцэтгэл хангагдана.  

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох 
үйл ажиллагаанд урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа тусгай сургууль, 
цэцэрлэгийг хамруулж, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн хүндрэл бэрхшээл, 
сургалтын орчин, багшийн 
хангамж, сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, сурах бичгийн 
хүртээмж зэргийг үнэлж гаргана. 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн сургалтын 
өнөөгийн нөхцөл байдлыг 
тогтоож, цаашид авах арга 
хэмжээний төсөл, хөтөлбөр 
боловсруулахад анхаарах 
асуудлыг гаргаж холбогдох 
газруудад хүргүүлэх арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 

10 

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

Хяналт 
шинжилгээ 

Сургууль, цэцэрлэгийн ундны 
усан дахь нянгийн ерөнхий тоо, 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
хэтэрсэн дээжийн хувь  
-Химийн үзүүлэлтийн 
стандартын шаардлага 
хангахгүй дээжийн хувь 
Хугацаа: 2-10 дугаар сард 

-Ундны усан дахь гэдэсний 
савханцрын таньц, ЗДХ-ээс 
хэтэрсэн дээжийн хувь 9.5% 
-Ундны усан дахь нянгийн 
ерөнхий тоо, ЗДХ-ээс хэтэрсэн 
дээжийн хувь 13% 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

11 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
хоолны газрын барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмж, 
хүний нөөцийн байдалд тандалт 
судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа 

ЕБС-ийн хоолны газрын 
барилга байгууламж, тоног 
төхөөрөмж, хүний нөөцийн 
байдалд тандалт судалгаа 
хийсэн байна. 
Хугацаа: 2-6 дугаар сард 

Тандалт судалгаа хийж, ЕБС-
ийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тухай хууль 
хэрэгжих нөхцөл боломжид 
үнэлгээ хийгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

12 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэг, номын сан, архивын 
барилга байгууламжид радоны 
хуримтлалын хэмжээг тодорхойлох 
тандалт судалгаа хийх 
 

 
Тандалт 
судалгаа 

Цацрагийн аюулгүйн норм 
болон үндэсний стандартын 
шаардлагад нийцсэн байна. 
 
Улаанбаатар хот, Дорнод, 
Дархан-Уул, Орхон, Өмнөговь, 
Дорноговь аймгуудын нийт 50 
байгууллагыг хамруулна. 
 

Агаар дахь радоны 
хуримтлалыг тогтоосноор хүн 
амд үзүүлж болзошгүй 
цацрагийн нөлөөлөл байгаа 
эсэхийг тодорхойлох нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
НМХГ, 

ХАБҮЛЛ-
ЦХЛ 

Дорнод, 
Дархан-

Уул,  
Орхон, 

Өмнөговь, 



24 
 

 
 

Хугацаа: 1-2 дугаар улиралд аймгийн 
МХГ 

13 

Цэцэрлэгийн гаднах орчны аюулгүй 
байдалд тандалт судалгаа хийх 
 

Тандалт 
судалгаа 

Шинээр байгуулагдсан болон 
төлөвлөгөөт шалгалтаар 
зарлагдсан аймаг сум, 
алслагдсан зарим дүүргийн 
цэцэрлэгийн гадна орчны 
аюулгүй байдалд судалгаа 
хийнэ. 
Хугацаа: 3-6 дугаар сард  

Тандалт судалгаа хийж 
цэцэрлэгийн гадна орчны 
аюулгүй байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгч цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг боловсруулна. 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

14 

Нялх, балчир, бага насны болон 
цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий 
боловсролын сургуулийн бага 
ангийн сурагчдад зориулсан 
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн 
болон хоол үйлдвэрлэл шинээр 
эрхлэгчдэд үйл ажиллагаа 
явуулахаас өмнө урьдчилсан 
хяналт хийж дүгнэлт гаргах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа  

Улсын хэмжээнд шинээр үйл 
ажиллагаа эрхлэгчид 
Стандартын шаардлагад  
нийцсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний тоо 
 
Хугацаа: Тухай бүр 
 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлагад  нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

15 

Их, дээд сургууль төгсөгчдийн 
боловсролын баримт бичгийг 
баталгаажуулах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа  

- Хууль хяналтын байгууллага, 
Төрийн албаны зөвлөл, төрийн 
захиргааны байгууллагаас 
ирүүлсэн хүсэлтээр хийнэ.  
- Баталгаажуулсан дипломын, 
бакалаврын баримт бичгийн тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Боловсролын тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийг зөрчиж, 
боловсролын баримт бичиг 
хууль бусаар олгосон, 
хуурамчаар үйлдсэн, 
ашигласан зөрчил буурна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 

16 

Цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлд 
“Эрүүл ахуйн зохистой дадлыг 
хэвшүүлэх нь” сэдэвт салбарын 
сургалт зохион байгуулах   
  

Салбарын 
сургалт 

Цэцэрлэгийн нярав, тогооч 
нарыг хамруулна. 
Хугацаа: 1-3 дугаар сард 
 

Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн 
дунд гарч буй хоол хүнснээс 
шалтгаалсан эрсдэл 
бууруулах талаар мэдлэг 
олгосон байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

17 

“ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт салбарын 
сургалт зохион байгуулах  

Салбарын 
сургалт 

ЕБС-ийн захирал, эмч, хоол 
зүйч, нярав, тогооч нарыг 
хамруулна. 
Хугацаа: 4-5 дугаар сард 
 

ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж, 
хоол хүнснээс шалтгаалсан 
эрсдэлийг бууруулах талаар 
мэдлэг олгоно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

18 

“Хүүхдийн зусланд эрүүл ахуй 
халдвар хамгааллын нөхцөл, 
шаардлагыг хангуулах нь” сэдэвт 

Салбарын 
сургалт 

Зуслангийн захирал, эмч, 
тогооч, багш нарыг хамруулна. 
Хугацаа: 5-6 дугаар сард 

Болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олгоно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
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сургалт зохион байгуулах  МХГ 

19 

“Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээнд эрүүл 
ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл, 
шаардлагыг хангуулах нь” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулах 
 

Салбарын 
сургалт 

Өдөр өнжүүлэх бүлгийн 
удирдлага, багш, тогооч, нярав 
бусад холбогдох ажилтнуудыг  
хамруулна. 
Хугацаа: 10 дугаар сард 

Гарч болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олгоно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

20 

“Мэргэжлийн боловсрол сургалтын 
байгууллагад тавигдах шаардлага” 
сэдэвт салбарын сургалт зохион 
байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын байгууллагын 
захирал, сургалтын албаны 
ажилтнууд 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд 
/06-09 сар/ 

Гарч болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олгоно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

21 

“Соѐлын төвийн түүх, соѐлын 
хөдлөх дурсгалын хадгалалт, 
хамгаалалтад дотоод хяналтыг 
хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт салбарын 
сургалт зохион байгуулах   

Салбарын 
сургалт 

Сум, дүүргийн соѐлын төв, 
ордоны дарга, менежер, бүртгэл 
мэдээллийн санч бусад 
холбогдох ажилтнуудыг  
хамруулна. 
 Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 
/02-10 сар/ 

Гарч болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олгоно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

 

22 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх  

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, 
тухайн байгууллагад учирч 
болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, тэдгээрийг бууруулах 
талаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө,  
зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим 
системд бүртгэгдсэн 
гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болж, эрсдэлийг 
бууруулах нөхцөл болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ХАБХААХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

23 

Засгийн газрын баталсан үндэсний 
хөтөлбөр “Сонгодог урлаг-III”-ийн 
бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, 
хүн амын гоо зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх  зорилтын хэрэгжилтэд  
тандалт судалгаа хийх 

Тандалт 
судалгаа  

Баян-Өлгий, Өвөрхангай, 
Өмнөговь, Хөвсгөл, Дорнод 
аймаг, Нийслэлийн хэмжээнд 
тандалт судалгаа хийнэ.  
Хугацаа: 2-6 дугаар сард 

Засгийн газрын баталсан 
үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжих нөхцөл боломжид 
үнэлгээ хийгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  
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ЗОРИЛТ 7. ЭМИЙН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.     
 

№ 
 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

 
Арга хэмжээний шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 
чанар, хугацаа/ 

 
Хүрэх түвшин 

 

 
Шаардагдах 

хөрөнгө 

 
Хариуцах 

нэгж 

1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад 
төлөвлөгөөт шалгалт хийх 

Төлөвлөгөөт 
шалгалт 

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 
хүрээнд, төлөвлөсөн цаг 
хугацаанд бүрэн гүйцэд хийж, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 
зогсоох, түүний шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах арга хэмжээг 
холбогдох хуульд заасны дагуу 
авч хэрэгжүүлнэ.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн шалгалтын 
гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж,  
зөрчлийг  арилгуулсан 
байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

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

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

- 2019 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар 92 нэрийн 7414 ширхэг 
зөрчилтэй эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл, биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүн илэрсэн.  
/Илрүүлэлтийг 2%-р, илрэлтийг 
4%-р нэмэгдүүлэх/ 
- Хамрагдах байгууллагыг 
шалгалтад хамрагдаагүй 
байгууллагуудаас санамсаргүй 
түүврийн аргаар сонгох. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ЭИХХЦХГ,  

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

3 Жороор олгох заалт бүхий эмийг 
шаардлага хангаагүй жороор болон 
жоргүй олгохоос урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Улсын хэмжээнд эмийн 
сангуудын 70% нь жороор олгох 
эмийг жоргүй олгож байна.  
/жор олголтыг 10%-аар 
нэмэгдүүлнэ./ 

Жороор олгох заалт бүхий 
эмийг жороор олголтыг 
нэмэгдүүлнэ.  

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

 
ЭМБСХГ 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
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Хамрагдах байгууллагыг 
шалгалтад хамрагдаагүй 
байгууллагуудаас санамсаргүй 
түүврийн аргаар сонгох 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

4 Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт 
эмийн эргэлтэд урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Хуулийн хэрэгжилтийг өмнөх 
дүнгээс 40 хүртэлх  хувиар 
нэмэгдүүлэх  
 
Хугацаа: 2-6 дугаар сард 

Мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт эмийн үйлдвэрлэл, 
бөөний болон жижиглэн 
худалдаа, үйлчилгээний 
чанар, аюулгүй байдлын 
суурь түвшинтэй болох 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
ЭИХХЦХГ 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

5 Зах зээлд нийлүүлж буй малын эм, 
тэжээлийн нэмэлтийн улсын 
бүртгэл, шинжилгээ баталгаажилт, 
жороор олголтын байдалд 
урьдчилан сэргийлэх  шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, 
бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй 
малын эм, тэжээлийн нэмэлтийг 
зах зээлд нийлүүлж, худалдан 
борлуулж, буй аж ахуйн нэгж, 
худалдаа үйлчилгээний 
газруудыг хамруулна.  
Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын 
хувь 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Зах зээлд нийлүүлж буй 
малын эм, тэжээлийн 
нэмэлтийн улсын бүртгэл, 
шинжилгээ баталгаажилт, 
жороор олголт үйл 
ажиллагааг шалгалтад 
хамрагдсан объектуудад 
хэвшүүлсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 Малын эм хангамжийн 
байгууллагад баталгаажуулах үйл 
ажиллагаа явуулах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

Улсын хэмжээнд шинээр үйл 
ажиллагаа эрхлэгчид /хүсэлтээр/ 
Шаардлагад нийцсэн эм 
хангамжийн тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Стандартын хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХАБХААХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх  

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө,  
зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Зөвлөн туслах үйлчилгээ 
үзүүлсэн объектын тоо, 
зөвлөмжийн тоо 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болж, 
эрсдэлийг бууруулах нөхцөл 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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8 “Эм хангамжийн байгууллагуудад 
тавигдах шаардлага” сэдэвт 
салбарын сургалт зохион 
байгуулах   

Салбарын 
сургалт 

Хяналт шалгалтад хамрагдаагүй 
байгууллагын 20-оос дээш хувийг 
хамруулна 
Сургалт, сургалтад оролцогчдын 
тоо 
Хугацаа: 8-11 дүгээр сард 

Эм хангамжийн 
байгууллагуудад үүсэж 
болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олгоно 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

ЗОРИЛТ 8. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.     

 
№ 

 
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 

чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж 

1 

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад  
төлөвлөгөөт шалгалт хийх  

Төлөвлөгөөт 
шалгалт 

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 
хүрээнд, төлөвлөсөн цаг 
хугацаанд бүрэн гүйцэд хийж, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 
зогсоох, түүний шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах арга хэмжээг 
холбогдох хуульд заасны дагуу 
авч хэрэгжүүлнэ.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн шалгалтын 
гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж,  
зөрчлийг  арилгуулсан 
байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

2 

Эрүүл мэндийн даатгалын 
байгууллагатай гэрээ байгуулан 
ажиллаж буй эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч 
байгууллагуудын санхүүжилтийн үр 
дүн, эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар хүртээмжид 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Эрүүл мэндийн даатгалын 
сангаас авч буй санхүүжилт 
зориулалтын дагуу зарцуулагдаж 
байгаа эсэхэд болон эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжид үнэлэлт 
дүгнэлт өгнө.  
Хугацаа: 3-4 дүгээр сард  

Эрүүл мэндийн даатгалын 
сангийн бүрдүүлэлт, 
зарцуулалт чанартай үр 
дүнтэй байж, 
даатгуулагчдын эрх ашиг 
хамгаалагдана.  
 
 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ХНХТХГ, 
ЭМБСХГ, 
ЦЦАБХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 
ҮАБЗ, 

ЭМДЕГ 

3 

Хууль бус үр хөндөлтийн байдалд  
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

Тохиолдолд суурилж хийнэ. 
 

Аюултай үр хөндөлтөөс 
сэргийлэх арга хэмжээний 

Батлагдсан 
төсвийн 

ЭМБСХГ 
аймаг, 
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шалгалт Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд /02-
09 сар/ 

саналыг боловсруулсан 
байна.  
 

хүрээнд нийслэлийн 
МХГ 

4 

Тусгай зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, 
эмчийн үйл ажиллагаанд 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Тохиолдолд суурилж хийнэ. 
Зөвшөөрөлгүй эмч, эмнэлгийн 
үйл ажиллагааг таслан зогсооно. 
Хугацаа: Тухай бүр 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн байдалд 
үнэлгээ, дүгнэлт хийж, 
цаашид хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 
боловсруулсан байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

5 

Төвлөрсөн бус усан хангамжтай 
эмнэлгүүдийн ундны усанд хяналт 
шинжилгээ хийх 

Хяналт 
шинжилгээ 

Төвлөрсөн бус усан хангамжтай 
407 эмнэлэг /аймаг, орон нутгийн 
363,  нийслэлийн 44 эмнэлэг/-ийг 
бүрэн хамруулна. 
Хугацаа: 2-9 дүгээр сард 

Хяналт шинжилгээ хийж 
ундны усны чанар аюулгүй 
байдалд үнэлгээ дүгнэлт 
өгөгдсөн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн     
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

6 

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

Тандалт 
судалгаа 

Сэргээн засах эмчилгээний 
сувилагчийн хүрэлцээ, ажлын 
ачааллын байдалд тандалт 
судалгаа хийсэн байна.  
Хугацаа: 1-6 дугаар сард 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний эрх зүйн 
орчин, хүний нөөц, ажлын 
ачааллын талаарх 
мэдээллийн сан бүрдүүлж, 
бодлогын түвшинд асуудал 
тавьж, шийдвэрлүүлнэ.                         

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

7 

Шинээр байгуулагдсан, хаяг, 
байршил өөрчлөгдсөн эрүүл 
мэндийн болон эм хангамжийн 
байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн 
нөхцөл шаардлагад тандалт 
судалгаа хийх 
 

Тандалт 
судалгаа 
 
 

Шинээр байгуулагдсан, хаяг 
байршил өөрчлөгдсөн тусгай 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа эрүүл мэндийн 
болон эм хангамжийн 
байгууллагуудыг илрүүлж, 
эрсдэлийн үнэлгээнд хамруулна.   
Хугацаа: 1-4 дүгээр улиралд  

Шинэ байгуулагдсан эрүүл 
мэндийн байгууллагын 
талаар мэдээллийн сан 
бүрдэж, эрсдэлийн үнэлгээ 
хийж хяналт шалгалтад 
хамруулах, асуудал 
шийдвэрлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ  

8 

Эрүүл мэндийн байгууллагын 
тусгай зөвшөөрөл сунгах үед 
баталгаажуулах үйл ажиллагаа 
хийх  

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа  

- Тусгай зөвшөөрөл олгох 
байгууллагын хүсэлтээр хийх 
- Стандартын шаардлагад 
нийцсэн байгууллагын тоо 
Хугацаа: Тухай бүр 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандартын 
шаардлагад нийцсэн 
байгууллагын тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

9 

Рентген оношилгооны аппарат, 
тоног төхөөрөмжид чанарын 
хяналтын баталгаажуулалт хийх 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа  

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм 
журам, стандартын шаардлага 
хангагдана. 
-Шаардлагад нийцсэн рентген 
оношилгооны аппарат, тоног 
төхөөрөмж 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
НМХГ,  

ХАБҮЛЛ-
ЦХЛ 
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Хугацаа: Тухай бүр 

10 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх   

Зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө,  
зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болж, 
эрсдэлийг бууруулах нөхцөл 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

11 

“Эмнэлгийн тусламжийн чанарыг 
сайжруулах нь” сэдэвт салбарын 
сургалт зохион байгуулах   

Салбарын 
сургалт 

Хяналт шалгалтад хамрагдаагүй 
эмнэлгүүдийг хамруулна.  
Сургалтад хамрагдсан 
эмнэлгүүдийн тоо 
Хугацаа: 4-9 дүгээр сард  

Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанарын 
талаар мэдлэг мэдээлэл 
олгоно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд  

 
ЭМБСХГ, 

аймаг, 
нийслэлийн 

МХГ 

12 

“Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэлд 
эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлыг хэвшүүлье” 
сургалт зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

Эмнэлгийн хоол үйлдвэрлэлийн 
тасаг, нэгжийн хоол зүйч, хоолны 
эмч, тогооч нарыг оролцуулна.  
Хугацаа: 10 дугаар сар 

Эмчилгээний хоолны  
аюулгүй байдлыг хангахад 
шаардлагатай мэдлэг, 
мэдээлэл олгоно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭМБСХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

13 

Эрүүл мэндийн салбарт цацрагийн 
үүсгүүр хэрэглэгч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад зориулсан "Эрүүл 
мэндийн салбарын цацрагийн 
хамгаалалт, аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх нь" сэдэвт сургалт 
зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

Эрүүл мэндийн салбарын 
цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч     
30-аас доошгүй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудыг хамруулна.  
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Эрүүл мэндийн салбарын 
цацрагийн хамгаалалт, 
аюулгүй байдлын талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олгоно.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

ЗОРИЛТ 9.  ЦАЦРАГИЙН СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛНЭ.       

 
№ 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 
хяналт 
шалгалтын 
хэлбэр  

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 
чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж  

1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектуудад 

Төлөвлөгөөт 
шалгалт 

- Шалгалтыг удирдамж, хяналтын 
хуудсанд заасан асуудлын 

Шалгалтад хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 

Батлагдсан 
төсвийн 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 



31 
 

 
 

төлөвлөгөөт шалгалт хийх хүрээнд, төлөвлөсөн цаг 
хугацаанд бүрэн гүйцэд хийж, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 
зогсоох, түүний шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах арга хэмжээг 
холбогдох хуульд заасны дагуу 
авч хэрэгжүүлнэ.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн шалгалтын 
гүйцэтгэлээр тооцно.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулж,  
зөрчлийг  арилгуулсан 
байна.  

хүрээнд нийслэлийн 
МХГ 

2 Цацрагтай ажиллагчдын 
мэргэжлийн шарлагын тунд 
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандарт, норм, 
нормативын хэрэгжилт 
хангагдаж, цацрагтай 
ажиллагчдын шарлагын тунг 
бууруулна. Улсын хэмжээнд 
ажиллаж буй цацрагтай 
ажиллагчдыг хамруулна.  
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийлэлийн 
МХГ, 

ХАБҮЛЛ-
ЦХЛ 

3 

Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн 
үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан 
сэргийлэх шалгалт хийх  

Урьдчилан 
сэргийлэх 
шалгалт 

Илрүүлсэн зөвшөөрөлгүй 
цацрагийн үүсгүүрийн тоо 
 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандарт, 
норм, нормативын хэрэгжилт 
хангагдана. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

4 

Эзэнгүй үүсгүүрийн эрэл хайгуул, 
цацрагийн болзошгүй нөлөөлөлд 
тандалт судалгаа хийх 
 

Тандалт 
судалгаа 

Хаягдал төмөр цуглуулах цэг, 
төмөрлөг боловсруулах үйлдвэр, 
хуучин цэргийн анги нэгтгэлийн 
байгууламж, орхигдсон 
объектуудад эзэнгүй цацрагийн 
үүсгүүрийг эрж хайх, хяналт 
тавих аюулгүй байдлыг хангуулах  
/50 байгууллагыг хамруулна/ 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
НМХГ,   

Ховд, Увс, 
Баян-
Өлгий, 
Завхан, 

Говь-Алтай 
аймгийн 

МХГ 

5 

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулахаар хүсэлт гаргасан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

- Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандарт, норм, 
нормативын шаардлагад нийцсэн 
эсэхийг тодорхойлсон байна. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
ажилчид болон хүн амын 
цацрагийн аюулгүй байдлыг 
хангах нөхцөл бүрдсэн 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 
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цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ хийж, 
зөвшөөрөл олгох 

- Олгосон зөвшөөрлийн тоо  
Хугацаа: тухай бүр 

байна. 

6 

Баталгаажуулсан цацрагийн 
хэмжилтийн багажаар ажлын 
байрны цацрагийн хяналт хэмжилт 
хийх 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

Төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллах 
Хамрагдсан байгууллагын тоо 
 
Хугацаа: тухай бүр 

Ажлын байрны цацрагийн 
хэмжилт хяналт хийж 
гүйцэтгэх ажлын ачаалал 
багасна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ,  

ХАБҮЛЛ-
ЦХЛ 

7 

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

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

Холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, стандарт, норм, 
нормативын шаардлагад нийцсэн 
эсэхийг тодорхойлсон байна. 
Хугацаа: Тухай бүр 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 
 

8 

Xаягдал төмөр, металл экспортлогч 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
цацрагийн хэмжилт шинжилгээг 
хэмжилт хийлгүүлж, 
баталгаажуулах 

Хянан 
баталгаа-
жуулах үйл 
ажиллагаа 

Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй 
байдалд хяналт тавих, аюулгүй 
болгох 
Хугацаа: Тухай бүр 

Бүртгэлгүй цацрагийн 
үүсгүүр, цацрагийн 
бохирдолтой материал 
Улсын хилээр нэвтрэхээс 
сэргийлнэ  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

9 

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 
объектуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх   

Зөвлөн 
туслах 
үйлчилгээ 

- Зөвлөн туслах үйлчилгээг 
хяналтын хуудсаар хийж, тухайн 
байгууллагад учирч болох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг бууруулах талаар 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө,  
зөвлөмж өгсөн байна.  
- Шалгалт, зөвлөн туслах 
үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан объектуудыг 
хамруулна.  /1-р хавсралт/ 
- Шилэн хяналтын цахим системд 
бүртгэгдсэн гүйцэтгэлээр тооцно. 
Хугацаа: 1-3 дугаар улиралд  

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх 
зүй, мэргэжлийн болон аюул 
эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болж, 
эрсдэлийг бууруулах нөхцөл 
болно. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ, 
аймаг, 

нийслэлийн 
МХГ 

10 

“Цацрагийн ослын бэлэн байдал, 
хариу арга хэмжээ” сэдвээр 
холбогдох төрийн байгууллагуудын 
төлөөллийг оролцуулан сургалт 
зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт 

Цацрагийн ослын үед хамтран 
ажиллаж, дэмжлэг үзүүлэх 
байгууллагуудын төлөөллийг 
хамруулна. /Холбогдох 
байгууллагуудтай хамтрах/ 
Хугацаа: 2-3 дугаар улиралд  

Цацрагийн ослын бэлэн 
байдал сайжирна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 
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11 

Цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
байгууллагуудын цацрагийн 
аюулгүй байдал хариуцсан 
ажилтнуудад зориулсан сургалт 
зохион байгуулах 

Салбарын 
сургалт  

Аж үйлдвэр, авто-зам, 
каротажийн хайгуулын 
судалгаанд цацрагийн үүсгүүр 
хэрэглэгч 20-оос доошгүй аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 
хамруулна. 
Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

Цацрагийн аюулгүй байдлын 
асуудал хариуцсан 
ажилтнуудын мэдлэг чадвар 
дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

12 

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

Салбарын 
сургалт 

- Хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг 
зохион байгуулж, 10 аж ахуйн 
нэгжийн 20-оос доошгүй 
ажилтныг хамруулна.  
- Сургалтад оролцогчдын тоо 
Хугацаа: 2 дугаар улиралд 

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

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЦЦАБХГ 

ЗОРИЛТ 10. ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН БАРААНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ХИЛ ДАМЖИН ХАЛДВАРЛАХ ӨВЧНӨӨС 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛНЭ.  

 
№ 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

хяналт 
шалгалтын 

хэлбэр 

Арга хэмжээний шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, 

чанар, хугацаа/ 

Хүрэх түвшин 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хариуцах 
нэгж 

1 Олон улсад шуурхай болон тогтмол 
мэдээлэх хүний хөл хориот өвчин 
улсын хилээр дамжин тархахаас 
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга 
хэмжээ авах хяналт шалгалт хийх  

 
Хяналт 
шалгалт 

- Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Халдварын сэжигтэй болон 
тусгаарласан зорчигчийн тоо  
- Эрүүл мэндийн тандалт, хариу 
арга хэмжээ авсан байдал  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
- Нөөцийг бүрдүүлсэн байдал  
 
Хугацаа:  жилдээ 

1. Олон улсын эрүүл 
мэндийн дүрэм (ОУЭМД 
2005)-ийн 2 дугаар 
хавсралтад  заасан хүний 
хөл хориот  болон бусад 
халдварт өвчин илэрсэн үед 
авах хариу арга хэмжээг 
дэглэмийн дагуу 
хэрэгжүүлсэн  байна.  
2. Тохиолдлын удирдлагын 
тогтолцоог нэвтрүүлж, улсын 
/ахлах/ байцаагчдын  хариу 
арга хэмжээ авах чадавх 
дээшилсэн байна. 
3. Хилийн нэвтрэх цэгийн 
бэлэн байдлын нөөцийн 
түвшин нэмэгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, 
хэлтэс  

2 Хил, дамжин халдварлах эрсдэл Хяналт - Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 1. Мал, амьтны гоц халдварт Батлагдсан ЭИХХЦХГ, 
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бүхий мал, амьтны гоц халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
хилээр нэвтрүүлж буй мал, амьтан, 
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг, хорио 
цээрийн хяналт шалгалт хийх  

шалгалт сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Халдварын сэжигтэй мал 
амьтны тусгаарласан тоо  
- Мал эмнэлгийн тандалт, хариу 
арга хэмжээ авсан байдал  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
- Нөөцийг бүрдүүлсэн байдал  
 
Хугацаа:  жилдээ 

өвчин хил дамнан 
халдварлах эрсдэл гарсан 
үед хариу арга хэмжээг 
оновчтой төлөвлөн 
ажилласан байна. 
2. Импортын мал, амьтан 
тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний чанар 
аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр гарсан хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
хувь дээшилсэн байна.   
3.Экспортын мал, амьтан 
тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний хорио 
цээр, аюулгүй байдлын 
чиглэлээр гарсан хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
хувь дээшилсэн байна.  

төсвийн 
хүрээнд 

ХМХА, 
хэлтэс  

3 

Хилээр нэвтрүүлж буй ургамал, 
ургамлын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнд хорио цээр, аюулгүй 
байдлын хяналт шалгалт хийх  

Хяналт 
шалгалт 

- Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Гадаад хорио цээртэй хортон 
шавьж, хог ургамал, ургамлын 
өвчний илрүүлэлт  
- Ургамлын хорио цээрийн 
тандалт, хариу арга хэмжээ авсан 
байдал  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
- Үзлэг шинжилгээний багаж 
хангалтын байдал  
 
Хугацаа:  жилдээ 

1. Гадаад хорио цээртэй 
ургамлын өвчин, хортон 
шавж, хог ургамал хил 
дамжин тархах эрсдэлийг 
бууруулж, импортын ургамал 
тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний чанар 
аюулгүй байдлыг хангасан 
байна.  
2. Импортын ургамал, 
ургамлын гаралтай  түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний хорио 
цээр, чанар аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр гарсан 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн хувь 
дээшилсэн байна. 
3. Экспортын ургамал, 
ургамлын гаралтай  түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний хорио 
цээр, чанар аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр гарсан 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, 
хэлтэс  
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хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн хувь 
дээшилсэн байна. 
 

4 

Хилээр нэвтрүүлж буй хүнсний 
болон бусад бараанд хүнсний 
чанар, стандартын болон эрүүл 
ахуй, халдвар хамгааллын хяналт 
шалгалт хийх  

Хяналт 
шалгалт 

- Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Импорт, экспортын хүнсний 
болон хүнсний бус барааны 
аюулгүй байдлыг хангалтын хувь   
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
- Үзлэг шинжилгээний багаж 
хангалтын байдал  
 
Хугацаа:  жилдээ 

1. Импортын хүнсний 
бүтээгдэхүүний талаарх 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн хувийг 
нэмэгдүүлсэн байна.  
2. Хилээр нэвтрүүлсэн 
чанар, аюулгүй байдлын 
баталгаатай хүнсний  
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг 
нэмэгдүүлсэн байна.  
3. Импортын хүнсний бус 
барааны талаарх хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
нэмэгдүүлсэн байна.  
4. Экспортын боловсруулсан 
хүнс болон хүнсний бус 
барааны талаарх хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
хувь дээшилсэн байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, 
хэлтэс  

5 
Импортын эм биобэлдмэл, 
эмнэлгийн хэрэгсэлд хяналт 
шалгалт хийх  

Хяналт 
шалгалт 

- Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Импортын эм, биобэлдмэлийн 
чанар, аюулгүй байдлын 
хангалтын хувь  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
 
Хугацаа:  жилдээ 

Импортын эм био бэлдмэл, 
эмнэлгийн хэрэгслийн хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
хувь нэмэгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, 
хэлтэс  

6 
Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг импортлох, экспортлох 
үед хяналт шалгалт хийх   

Хяналт 
шалгалт 

- Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлгийн тоо  
- Импортын химийн хорт болон 
аюултай бодисын чанар, аюулгүй 
байдлын хангалтын хувь  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
Хугацаа:  жилдээ 

Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг импортлох, 
тээвэрлэх үеийн шаардлагын 
хэрэгжилтийг нэмэгдүүлсэн 
байна.  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ, 
ХМХА, 
хэлтэс  

7 Импорт, экспортын ашигт малтмал, Хяналт - Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл,  Батлагдсан ЭИХХЦХГ, 
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газрын тосны бүтээгдэхүүнд  
хяналт шалгалт хийх   

шалгалт сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Импорт, экспортын ашигт 
малтмал, газрын тосны 
бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй 
байдлын хангалтын хувь  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
Хугацаа:  жилдээ 

Импорт, экспортын ашигт 
малтмал, газрын тосны 
бүтээгдэхүүнийг импортлох,   
тээвэрлэх үеийн шаардлагын 
хэрэгжилтийг нэмэгдүүлсэн 
байна.  

төсвийн 
хүрээнд 

ХМХА, 
хэлтэс  

8 

Улсын хил дээр цацрагийн 
хяналтын төхөөрөмжөөр хяналт 
шалгалт хийж, цөмийн болон 
цацраг идэвхт бодис хууль бусаар 
нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх 
шалгалт хийх   

Хяналт 
шалгалт 

- Хүргүүлсэн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн тоо  
- Сэжигтэй тохиолдлын 
илрүүлэлтийн тоо  
- Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо  
Хугацаа:  жилдээ 

Цацрагийн хяналтын 
төхөөрөмжөөр хяналт 
шалгалт хийх нөхцөлийн 
сайжруулж, цөмийн болон 
цацраг идэвхт бодис хууль 
бусаар нэвтрэхээс 
урьдчилан сэргийлж 
ажиллана  

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

ЭИХХЦХГ,  
ЦЦАБХГ, 

ХМХА, 
хэлтэс  
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