
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ХНХХХ-22 

ЦБЦХХ-74

2
Эм хангамжийн байгууллагуудад

хийх хяналт шалгалт 
113

Эм биобэлдмэл,

эрүүл ахуй, халдвар

хамгаалал, 

3

Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, устгах

үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн

нэгжүүдэд хийх хяналт шалгалт

28
Эрүүл ахуй, халдвар

хамгаалал                            

4

Ахуйн шавьж, мэрэгч устгал

үйлчилгээ, халдваргүйжүүлэлтийн

байгууллагуудад хийх хяналт

шалгалт 

21
Эрүүл ахуй, халдвар

хамгаалал                            

5
Зочид буудал, дэн буудлуудад хийх

хяналт шалгалт 
140

Эрүүл ахуй, халдвар

хамгаалал                            

ХАБХААХХ-64

ЭМХХ-109

ХАБХААХХ-44

ЭМХХ-48

8
Музей болон номын сангуудад хийх

хяналт шалгалт
10 Соѐл

ЭМХХ-76

 БОГУУХХ-31

ХНХХХ-13                   

ЭМХХ- 257

ХНХХХ-4

ХНХХХ-43 

ЭМХХ-201

БОГУУХХ-39

ХНХХХ-37 

12

10
Хүнсний худалдааны газруудад

хийх хяналт шалгалт 
558

Уламжлалт аргаар мал төхөөрөх 

цэг, мах, махан бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийх 

хяналт шалгалт

11

9

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, зайрмаг,

бялуу, гурилан бүтээгдэхүүн болон

бусад хүнсний үйлдвэрүүдэд хийх

хяналт шалгалт

179

№  Хийх хяналт шалгалт 
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Сарууд

Хамтран хяналт 

шалгалт хийх 

хэлтэс

Хяналт шалгалт хийх 

хяналтын  чиглэл

2. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТ   

3.  ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТ

128

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

КАЛЕНДАРЬЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүнсний чанар, стандарт, мал

эмнэлэг, ургамал хамгаалал,

хорио цээр, эрүүл ахуй,

халдвар хамгаалал, хөдөлмөр

Боловсрол,                                                            

эрүүл ахуй, халдвар 

хамгаалал              хүнсний 

чанар, стандарт

Хүнсний чанар, стандарт, мал

эмнэлэг, ургамал хамгаалал,

хорио цээр, эрүүл ахуй,

халдвар хамгаалал, байгаль

орчин, хөдөлмөр, нийгмийн

хамгаалал 

Мал эмнэлэг,   хүнсний 

чанар,стандарт, байгаль 

орчин, газар, геодези, зураг 

зүй, хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгаалал

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 

газруудад хийх хяналт шалгалт 
405

Хүнсний чанар, стандарт, мал 

эмнэлэг, ургамал хамгаалал, 

хорио цээр, эрүүл ахуй, 

халдвар хамгаалал, хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгаалал

1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТ

1

Эмнэлэг, эрүүл мэндийн

байгууллагуудад хийх хяналт

шалгалт

124

Эмчилгээний чанар, эрүүл

ахуй, халдвар хамгаалал, эм

биобэлдмэл, нийгмийн

хамгаалал, хөдөлмөр, цөмийн

болон цацраг

6

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагуудад   хийх    хяналт 

шалгалт

195

Боловсрол,                                                          

эрүүл ахуй,                халдвар 

хамгаалал,                 хүнсний 

чанар, стандарт

Ерөнхий                       боловсролын 

сургуулиудад хийх хяналт шалгалт
7 75



13

Хүлэмж, зоорь, хүнсний ногооны

тариалан эрхлэгчдийн үйл

ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт 

107
Ургамал хамгаалал, хорио

цээр, хүнсний чанар, стандарт

ХНХТХХ-5

ХАБХАХХ-10

15

Тэсэрч дэлбэрэх бодисын

хадгалалт, хамгаалалтын үйлдвэрт

хийх хяналт шалгалт

3 Геологи, уул уурхай

ХАБХАХХ-13

ХНХХХ-5

17

Химийн хорт болон аюултай бодис

ашигладаг аж ахуйн нэгж,

байгууллагуудад хийх хяналт

шалгалт

31 ХНХХХ-4 Байгаль орчин, хөдөлмөр

18

Аюултай хог хаягдал, хоѐрдогч

түүхий эд дахин боловсруулах

үйлдвэр, хог тээвэрлэлтэд хийх

хяналт шалгалт

18 Байгаль орчин

19
Авто засвар, авто угаалгын

газруудад хийх хяналт шалгалт
12 Байгаль орчин

20

Нүүрсний тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн үйл

ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт

2 ХНХХХ-6

Геологи, уул уурхай, байгаль 

орчин, газар геодези, зураг 

зүй, хөдөлмөр

БОГУУХХ-29                        

ХНХХХ-3

АЧХХ-7

22

Мэдээлэл харилцаа холбооны

үйлчилгээ эрхэлдэг тусгай

зөвшөөрөлтэй байгууллагуудад

хийх хяналт шалгалт.

6 Харилцаа холбоо

ХНХХХ-242 

БОГУУХХ-60

24

Автозам, замын байгууламжийн

барилга угсралт, зураг төсөл,

засвар арчлалт, ашиглалтын

байдалд хийх хяналт шагалт

36 Авто зам

25

Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйл

ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн

нэгж, байгууллагуудад хийх хяналт

шалгалт

52

Эрчим хүч, барилгын техник

/ус хангамж ариутгах

татуургын хяналт/ 

26

Өргөх байгууламжийн угсралт,

засвар, үйлчилгээний тусгай

зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд

хийх хяналт шалгалт

40 Өргөх механизм

ДБХХ-127

БОГУУХХ -301

АЧХХ-12

Барилгын техник, хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгаалал, байгаль 

орчин,газар геодези, зураг зүй, 

геологи, уул уурхай, 

хөдөлмөрийн эрүүл 

ахуй,эрчим хүч

Барилгын материалын үйлдвэрүүд, 

хайрга, дайрга, элс, шаврын орд 

ашиглах тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 

ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт

27 188

16

23 144

Шинээр баригдаж байгаа барилга

байгууламжуудад хийх хяналт

шалгалт 

6.ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН ХЯНАЛТ

21

Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүн түгээх, хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглалтын үйл

ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт

63

 4. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТ

5.ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТ

Арьс шир, ноос ноолуур, өлөн

боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийх

хяналт шалгалт

18

Барилгын техник, харилцаа

холбоо, хөдөлмөр, нийгмийн

хамгаалал, байгаль орчин,

газар геодези, зураг зүй

Байгаль орчин, хөдөлмөр, мал

эмнэлэг

Байгаль орчин, газар геодези, 

зураг зүй,        хүнсний чанар, 

стандарт, хөдөлмөр

Газрын тос, хий, авто тээвэр,

хэмжил зүй, байгаль орчин,

газар, геодези, зураг зүй,

хөдөлмөр

Амралт,       аялал жуулчлалын 

газруудад хийх хяналт шалгалт
8414



БСХХ-19

ЭМХХ-4

ХАБХААХХ-9

29

Цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч аж

ахуйн нэгж байгууллагуудад хийх

хяналт шалгалт 

21 Цөмийн болон цацраг

30

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр

ашиглагч аж ахуйн нэгж,

байгууллагад   хийх хяналт шалгалт 

119

Байгаль орчин, хөдөлмөр,

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,

эрчим хүч

31

Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнд

оролцож буй дизель хөдөлгүүртэй

авто тээврийн хэрэгслээс ялгарах

тортогжилтын байдалд хийх хяналт

шалгалт

14
Байгаль орчин, авто тээврийн

хяналт

32

Шахмал түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн

нэгж, байгууллагуудад хийх хяналт

шалгалт

3
Байгаль орчин, хөдөлмөр,

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

33

Гүний гаалийн хяналтын бүсээр

импортлогдох, экспортлогдох, мал

амьтан ургамал тэдгээрийн

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн

бүх төрлийн хүнс,химийн хортой

болон аюултай бодис, эм

эмнэлгийн хэрэгсэлд байнгын

хяналт шалгалт хийх 

Мал эмнэлэг, ургамал

хамгаалал, хорио цээр,

хүнсний чанар, стандарт,

эрүүл ахуй халдвар

хамгаалал, байгаль орчин, эм

биобэлдмэл

НМХГ-ын даргын дэргэдэх  зөвлөлийн хурал

7. ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ

8. АГААРЫН ЧАНАРЫН  ХЯНАЛТ

Боловсрол, эрүүл ахуй, 

халдвар хамгаалал, хүнсний 

чанар, стандарт, хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгаалал                       

9. ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ 

28

Их, дээд боловсролын байгууллага, 

мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэлийн 

төвүүдэд хийх хяналт шалгалт 

102


