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Ìýðãýæëèéí õßíàëòûí åðªíõèé ãàçàð

Ýðõýì çîðèëãî:

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хуулийг сахиулан, иргэдийн эрүүл,
аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх,
хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын эрхэм
зорилго оршино.

2

Ìýðãýæëèéí õßíàëòûí åðªíõèé ãàçðûí á¯òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò

Ãàçðûí äàðãà, Óëñûí åðªíõèé áàéöààã×

ЭРҮҮЛ МЭНД,
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН
ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ,
ХИЛИЙН ХОРИО
ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН
ГАЗАР

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН
ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН
ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

ÄÝÄ Äàðãà

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА,
СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗАР

ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН
ГАЗАР

ÃÀÇÀÐ

ÄÝÄ Äàðãà

ТАМГЫН ГАЗАР

ХУУЛЬ ЗҮЙ,
МОНИТОРИНГИЙН
ХЭЛТЭС

21 ÀÉÌÃÈÉÍ
ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ
ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ
НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

ÃÀÇÀÐ

ÃÀäÀÀä

БООМТ ДАХЬ
ХИЛИЙН
МЭРГЭЖЛИЙН
ХЯНАЛТЫН АЛБАД

ГАДААД
ХАРИЛЦАА,
ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААНЫ
ХЭЛТЭС

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫН
ҮНДЭСНИЙ
ЛАВЛАГАА
ЛАБОРАТОРИ

3
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТУСГАЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
• Хөдөлмөрийн хяналт
• Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт
• Нийгмийн хамгааллын хяналт
• Тусгай хяналт
ЭРҮҮЛ МЭНД , БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
•
•
•
•

Эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналт
Эм, био бэлдмэлийн хяналт
Эмчилгээ оношлогооны чанарын хяналт
Боловсрол, соёлын хяналт

ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
• Барилга, өргөх байгууламжийн техникийн хяналт
• Авто замын хяналт
• Эрчим хүчний хяналт
• Мэдээлэл холбооны хяналт
• Авто тээврийн хяналт
• Хэмжил зүйн хяналт
• Газрын тос, шингэрүүлсэн хийн хяналт
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ , ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
•
•
•
•
•

Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ хяналт
Мал эмнэлгийн хяналт
Мал, амьтан үржлийн хяналт
Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт
Таримал ургамлын үр, сортын чанарын хяналт

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
•
•

Геологи, уул уурхайн хяналт
Байгаль орчны хяналт

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
• Хилийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт
• Хилийн мал эмнэлэгийн хяналт
• Хилийн ургамал, хорио цээрийн хяналт
• Хилийн стандарт, чанарын хяналт
ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
•
•

Цөмийн хяналт
Цацрагийн хяналт

4
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ
Åðºíõèé ãàçàð íü ýðõýì çîðèëãîäîî õ¿ðýõèéí òóëä äàðààõ äàðààõ ñòðàòåãèéí çîðèëòóóäûã
äýâø¿¿ëæ õýðýãæ¿¿ëíý:
Холбогдох хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх актын биелэлтэд тавих эрсдэлд суурилсан
хяналт шалгалтын бодлого, стратегийг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг
зохицуулах ；
2.
Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх, бизнес
эрхлэх таатай орчныг бий болгоход үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн
мэргэжлийн хяналтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх；
3.
Төрийн захиргааны удирдлагыг хангах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, мэдээллийн
технологийг нэвтрүүлэх
4.
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, ажлын үр дүнд хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлийг сайжруулах, авилга, ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр соён гэгээрүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

1.

Åðºíõèé ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí çîðèëò òóñ á¿ðèéí õ¿ðýýíä
òýäãýýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí äîð äóðäñàí ¿éë àæèëëàãààíû ãîë çîðèëòûã
äýâø¿¿ëýí àæèëëàíà.
¯éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí 1 ä¿ãýýð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:
1.1 Мэргэжлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжид дүн
шинжилгээ хйиж, тэдгээрийг боловсронгуй болгох;
1.2 Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжилтийг
хангах, дотоод хяналтыг зохион байгуулах
1.3 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл
боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд:
2.1 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалтын стандарт, нийтлэг шаардлагыг олон
улсын жишигт нийцүүлэн болосвронгуй болгох
2.2 Хүнсний аюулгүй бйдлын үндэсний лавлагаа лаборатори болон орон нутаг, хилийн боомт
дахь харьяа лабораториудыг шинэ дэвшилтэт техник, технологиор хангах, хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх;
2.3 Дотоодын болон олон улсын нарийн мэргэжлийн шинжээчдийг ажиллуулах, эрх зүйн болон
эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
2.4 Иргэдийг эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээллээр хангах хууль
тогтоомжийг нийтийн хүртээл болгох;
2.5 Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох,
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх;
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Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:
3.1 Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэх;3.2 Хүний нөөцийн бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах, үе шаттайгаар
төлөвлөн хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг
бэлтгэх, сургах, давтан сургах, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах,
байгууллагын зорилт, чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх цомхон, чадварлаг боловсон хүчний
нөөцийг бүрдүүлэх;
3.3 Мэргэжлийн хяналтын эрх зүйн орчинг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн
бүрдүүлэх;
3.4 Ерөний газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад
нийцүүлэн зохион байгуулах, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах;
3.5 Гадаад орон, олон улсын байгууллагатай харилцаа тогтоох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн
хөгжүүлэх, мэдээллийн технологийн удирдлагыг нэвтрүүлэх, олон улсын төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ
Ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн болон бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загвараас дор
дурдсан зохион байгуулалтын бүтцийн үндсэн нэгжтэй байна. /зохион байгуулалтын бүтцийн
үндсэн нэгжүүд эрхлэх ажлын цар хүрээ, онцлогоос хамааран дотроо нэгжтэй байж болно./
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТУСГАЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын
хүрээнд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын талаарх
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг
төрийн бодлого, олон улсын стандартад нийцүүлэн
хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах,
салбарын боловсон хүчний мэргэжлийн чадавхыг
бэхжүүлэх, мэргэжлийн хяналтын болон хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын хяналтын салбарын хууль,
тогтоомж, үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг
боловсронгуй болгоход бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
ажлыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг
хүлээнэ.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын газар нь хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагаа, иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулах таатай орчныг бий
болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг
олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх,
бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын
хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн
хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги, төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг
үүргийг хэрэгжүүлнэ.
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ÝÐ¯¯Ë ÌÝÍÄ, ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÑÎ¨ËÛÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын хүрээнд эрүүл мэнд, боловсрол,
соёлын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг төрийн бодлого,
олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн
удирдлагаар хангах, чиглэлийн хяналт, шалгалтын боловсон хүчний мэргэжлийн
чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн хяналтын болон эрүүл мэнд, боловсрол,
соёлын салбарын хууль тогтоомж, үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг
боловсронгуй болгоход бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохицуулах,
хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг хүлээнэ.
Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын газар нь хүний эрүүл мэндэд
сөрөг нөлөө үзүүлж буй байгаль, ахуйн орчин, хоол хүнсний аюулгүй
байдалтай холбоотой хүчин зүйлсийг илрүүлэх, тэдгээрийн үр дагавраас
шалтгаалан үүсэх өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, чанарын баталгаатай
эмийн, хүн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, боловсрол, соёлын
хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдийн боловсрол, соёлын
эрэлт хэрэгцээгээ хангах таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг
нөлөөлөл, эсрдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт
шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын
удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл
боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги, төлөвлөлт, зарчимд
нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
ÄÝÄ Á¯ÒÖÈÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын хүрээнд барилга, автозам, тээвэр, эрчим хүч,
мэдээлэл, холбоо, өргөх механизм, хэмжилзүйн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих
хяналтыг төрийн бодлого, олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн
удирдлагаар хангах, салбарын боловсон хүчний мэргэжлийн чадавхийгбэхжүүлэх, мэргэжлийн
хяналтын болон дэд бүтцийн
салбарын хууль тогтоомж, үндэснийстандарт, дүрэм, журмыг
боловсронгуй болгоходбүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг
хүлээнэ.
Дэд бүтцийн хяналтын газар нь барилга, авто зам, тээвэр, эрчим хүч, мэдээлэл харилцаа холбоо,
өргөх механизм, хэмжил зүйн салбарын таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс
урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх,
бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын стратеги, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл
боловсруулах ажлыг мэргэжлийн нэгдсэн тогтолцоо, хяналтын стратеги, төлөвлөлт, зарчимд
нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
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ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ, ÃÅÎËÎÃÈ, ÓÓË ÓÓÐÕÀÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын хүрээнд байгаль орчин, геологи, уул уурхайн
хяналтын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг төрийн бодлого, олон улсын
стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, салбарын
боловсон хүчний мэргэжлийн чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн хяналтын болон байгаль орчин,
геологи, уул уурхайн хяналтын салбарын хууль, тогтоомж, үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг
боловсронгуй болгоход бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг
хүлээнэ.

Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын газар нь экологийн тэнцэл алдагдах, байгаль орчинд
үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, геологи, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагаа болон
иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангах таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг
нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт
нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги,
хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги,
төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Õ¯ÍÑНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын хүрээнд хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр
үйлчилгээний талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг төрийн бодлого, олон улсын
стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, салбарын
боловсон хүчний мэргэжлийн чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн хяналтын болон хүнс, хөдөө дүрэм,
аж журмыг ахуй, үйлдвэр боловсронгуй үйлчилгээний болгоход бүх талын салбарын дэмжлэг үзүүлэх
хууль, тогтоомж, үндэсний стандартыг хэрэгжүүлэх үндэсэн чиг үүргийг хүлээнэ.
Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар нь мал эмнэлэг, мал, амьтны үржлийн
болон ургамал хамгаалал, хорио цээр, таримал ургамлын үр сортын чанарын хяналт, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ, худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн технологийн чиглэлээр таатай орчныг бий болгох, аливаа
сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт
нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги,
хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги,
төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
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ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ÕÈËИЙН ÕÎÐÈÎ ÖÝÝÐÈÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын хүрээнд хилийн мэргэжлийн хяналтын талаарх
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг төрийн бодлого, олон улсын стандартын шаардлагад
нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, салбарын боловсон хүчний мэргэжлийн
чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн хяналтын болон хил, хорио цээрийн хяналттай холбогдох хууль,
тогтоомж, үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгоход бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
ажлыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг хүлээнэ.
Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газар нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон
улсын конвенци, гэрээ, хэлэлцээр, стандартыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хүний хөл хориот өвчин, мал,
амьтны “А” жагсаалтын гоц халдварт болон халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт
шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал улсын хилээр нэвтрэх, өөрийн оронд болон гадаад улс оронд
дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх, бараа, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүйн үзүүлэлт,
шаардлагыг хангуулах, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт
шалгалтыг
олон улсын жишигт нийцүүлэн улсын хилийн боомт, гүний хяналтын талбайд
хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр,
төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги,
төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ÖªÌÈÉÍ ÁÎËÎÍ ÖÀÖÐÀÃÈÉÍ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ÕßÍÀËÒÛÍ ÃÀÇÀÐ
Үйл ажиллагааны стратегийн 1, 2 дугаар зорилтын хүрээнд цөмийн болон цацрагийн хяналтын
талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг төрийн бодлого, олон улсын стандартын
шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, салбарын боловсон хүчний
мэргэжлийн чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн хяналтын болон цөмийн болон цацрагийн хяналттай
холбогдох хууль, тогтоомж, үндэсний стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгоход бүх талын
дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг хүлээнэ.
Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газар нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон
улсын конвенци, гэрээ, хэлэлцээр, стандартыг хэрэгжүүлэх, цацраг идэвхит ашигт малтмал, түүний
хайгуул, олборлолт ашиглалт, цөмийн онош зүй, рентген оношлогоо, туяа эмчилгээ, мэргэжлийн
шарлага, цөмийн болон цацрагийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хэвийн үйл ажиллагаа, хил,
гаалийн салбарын аюулгүйн үзлэг шалгалт, байгалийн цацрагийн түвшин, хүнсний бүтээгдэхүүн,
гадаад орчны цацраг, материалын болон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд тавих хяналт шалгалтыг олон
улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого,
стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо,
стратеги, төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ÃÀÇÀÐ
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ÒÐÀÒÅÃÈ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
Үйл ажиллагааны стратегийн 3,4 дүгээр зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын болон
хүний нөөцийн манлайллыг хангах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хууль эрх зүйн үйлчилгээ,
санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, ерөнхий газрын үйл
ажиллагаанд удирдлагын шилдэг тэргүүний туршлага, арга барил нэвтрүүлэх, ерөнхий газрын
удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлага, ажилтнуудад эрхзүйн болон дотоод
дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн технологийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, удирдлагын соёл,
чадавхийг дээшлүүлэх, ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг
үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, материаллаг баазыг бэхжүүлэх, орон
нутаг дахь хяналтын байгууллагыг удирдлагаар хангах, олон улсын болон Монгол Улсын хууль
тогтоомжийн хүрээнд гадаад орон, олон улсын байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага,
аж ахуйн нэгж, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл солилцох, гэрээ хэлцэл хийхэд бүх талын дэмжлэг
үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

ÝÐÑÄÝËÈÉÍ ÓÄ ÈÐÄËÀÃÀ, ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÒªËªÂËªËÒÈÉÍ ÃÀÇÀÐ
ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
Эрсдэлийн удирдлага, стратеги төлөвлөлтийн газар нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
тусгагдсан эрхлэх ажлын хүрээний зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт, хууль тогтоомж, стандартын
хэрэгжилт, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын талаарх бодлого төлөвлөгөө, хөтөлбөр, арга
хэмжээнд дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэх үүргийг гүйцэтгэнэ.
Мөн Ерөнхий газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, ерөнхий газрын даргын төсвийн
Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээ, түүнийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулах,
тэдгээрийг зохицуулах үүрэг хүлээнэ.
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Õ¯ÍÑÍÈÉ ÀÞÓËÃ¯É ÁÀÉÄËÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ËÀÂËÀÃÀÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈ
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Үндэсний үйлдвэрүүдийн болон экспорт, импортын бүтээгдэхүүнд хими, хор судлал, нян судлал,
таримал ургамлын үр, хорио цээр, эм, биобэлдмэл, паразитологи биотуршилтын шинжилгээг
батлагдсан арга аргачлалын дагуу чанарын өндөр түвшинд хийж, хэрэглэгчдийг үнэн зөв
шинжилгээний үр дүнгээр хангахад оршино.
МХЕГ-ын дэргэдэх Хүнсний Аюулгүй Байдлын Үндэсний Лавлагаа Лаборатори нь орчин үеийн
шинжилгээний арга, аргачлалд тулгуурлан хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд учирч болзошгүй
бохирдлын хэмжээнд эрсдэлийн үнэлгээг хийж, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн, гоо сайхан, ахуйн
химийн бүтээгдэхүүн, эм биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл, ургамал, ургамлын үр, түүхий эдэд
аюулгүй үзүүлэлтийг тодорхойлж, аюулгүй байдлын тандалт судалгаа, дээжийн шинжилгээг хийж,
орон нутгийн хяналтын лабораториудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангана.
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ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ
Тус лаборатори 2003 оноос эхлэн үндэсний түвшинд итгэмжлэгдсэн бөгөөд 2006, 2009 болон 2012
онуудын давтан итгэмжлэлээр хугацаагаа сунгуулан үйл ажиллагаа явуулах эрхээ баталгаажуулан
ажиллаж байна.
Бид үндэсний болон Ази номхон далайн бүсийн итгэмжлэлийн газар (APLAC), Ази номхон далайн
хэмжил зүйн хөтөлбөр (APMP), Хүнс болон орчны судалгааны байгууллага (FERA)-ын Хүнсний
шинжилгээний ур чадварын үнэлгээний схем (FАPAS), Их Британы UKAS (United Kingdom Accredited
System)-р итгэмжлэгдсэн Английн LGC Standarts зэрэг олон улсын байгууллагуудын ур чадварын
хөтөлбөрт тогтмол оролцож шинжилгээний ур чадвараа хөндлөнгөөс үнэлүүлдэг.

ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИ

Хими хор
судлалын
лаборатори

Эрүүл ахуй
нян судлалын
лаборатори
• Хүнсний нян
судлал
• Гадаад орчны
нян судлал
• Хөгц мөөгөнцөр
судлал
• Эмнэлгээс
шалтгаалах
халдварын
шинжилгээ
• Паразитологи,
био туршилт
• Мал эмнэлэг
• Молекул биологи
• Багажит
шинжилгээ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хүнсний хими
Ундны ус
Бохир ус
Малын гаралтай
бүтээгдэхүүн
Хүнд метал
Хор судлал
Хүнсний нэмэлт
Ахуйн хими, гоо
сайхан
Мөнгөн ус

Эмийн
хяналтын
лаборатори
• Хими
• Уламжлалт эм,
эмийн ургамал
• Микробиологи,
биологи

Ургамлын үр,
хорио цээрийн
лаборатори
• Ургамлын өвчин
• Хог ургамал
• Ургамлын үр

Цацрагийн
хяналтын
лаборатори
• Түүхий эд,
гадаад орчин,
хүнс, гоо сайхан
• Уул уурхай,
чанарын хяналт,
ажлын байр,
мэргэжлийн
шарлагын
хувийн тун
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ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ИЖИЛ ТӨСТЭЙ ЧИГ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ГАДААДЫН БАЙГУУЛЛАГУУД
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОХУ-ын Буриадын хэрэглэгчийн эрх ашиг, аюулгүй байдлыг хамгаалах хяналтын алба
ОХУ-ын Мал эмнэлгийн департмент
БНСУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн агентлаг
БНСУ-ын Амьтан, ургамлын хорио цээрийн агентлаг
БНСУ-ын Цахилгаан шатны аюулгүй ажиллагааны институт
БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар
АНУ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, хяналтын газар
БНИУ-ын Хүнс, тэжээлийн аюулгүй байдлын агентлаг
БНСВУ-ын Хөдөө аж ахуй, хөдөөг хөгжүүлэх яам

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУД
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /WHO/
НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр /UNDP/
Олон улсын санхүүгийн корпораци /IFC/
Азийн хөгжлийн банк /ADB/
Азийн сан /Asian Foundation/
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага /ILO/
ХБНГУ-ын холбооны геологийн шинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэн /BGR/
АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлаг /USAID/
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /JICA/
Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /KOIKA/
Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GTZ/
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ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ
МХЕГ-аас байгууллага, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг
нэг цэгт төвлөрүүлж, мэдээллийн технологийг
ашиглан төрийн үйлчилгээг хурдан шуурхай, ил тод,
тэгш шударга, үр дүнтэй хүргэнэ. Үйлчлүүлэгчдийг
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж, гарын
авлагаар, шуурхай ханган ажиллаж байна.

ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө
Үйлчлүүлэгч ЗМТ-ийн чиглэл хариуцсан улсын байцаагч, мэргэжилтнүүд
болон үйлчилгээний танхимд буй компьютер, ТВ дэлгэц, үзүүлэн
самбараас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч болно.
Зөвлөмж, гарын авлага, материал
Шинээр бизнес эрхлэх гэж буй бол мөн бизнесийн үйл ажиллагаатай
зөвлөмж, гарын авлага материалыг үйлчилгээний танхим аас авч,
компьютероос сонголт хийн өөрийн майл хаяг руу илгээх боломжтой.
Хүсвэл ажилтнаар хэвлүүлэн авч болно.
Өргөдөл, гомдол, асуулт
Эрхэм та үйлчилгээний танхимд буй компьютерыг ашиглан асуулт
хуудсыг нээж сонирхсон асуултдаа хариулт авах бүрэн боломжтой
бөгөөд өөрийн цахим хаяг руу хариу илгээж болно.
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Ò¯¯ÕÝÍ ÒÎÂ×ÎÎ
Монгол Улсын төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын анхны нэгжүүд:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1930 он
1933 он
1937 он
1942 он
1956 он
1958 он
1965 он
1968 он
1970 он
1976 он
1977 он
1982 он
1986 он

Санхүүгийн хянан байцаах газар
Бактер судлалын төв
Мал эмнэлгийн хяналтын алба
Ачаа тээшийг шалган бүртгэх товчоо
Барилгын байцаан шалгах газар
Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн шалган байцаах анги
Радио харилцааг хянан шалгах улсын байнгын комисс
Ой агнуурын хэргийг байцаах газар
Хөдөлмөр цалин хөлсийг шалгах зааварлах газар
Цацрагын хяналтын лаборатори
Мал үржлийн хяналтын алба
Худалдааны байцаан шалгах газар
Боловсролын хянан байцаах хэлтэс

Ìîíãîë Óëñûí çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíä øèëæèí ýõýëñýí ¿åèéí
Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóä: /1996 îí/
• Санхүүгийн улсын хяналт шалгалтын газар
• Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын алба
• Боловсролын хяналтын улсын алба
• Эрүүл мэндийн хяналтын улсын алба
• Байгаль орчны хяналтын улсын алба
• Дэд бүтцийн хяналтын улсын алба
• Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний хяналтын улсын алба
• Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын улсын алба
• Цацрагын хяналтын улсын алба
2002 онд төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль мөрдөгдсөнөөр УИХ, Засгийн газрын
шийдвэрээр дээрх агентлагуудыг нэгтгэж, Монгол Улсын сайд болон эрхэлсэн сайдын
шууд харъяалалд Улсын мэргэжлийн хяналтын газар байгуулагдсан. 2008 онд УИХ-ын
шийдвэрээр “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийг
батлахдаа Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болгосон шийдвэр гаргасан.

