
Суурь он Суурь түвшин 

Бүрэн ажиллагаатай үнс 

баригчтай халаалтын зуух,  

агаарт хаягдах тоосонцорын 

хэмжээ   

 тоо, хувь 2020 нийслэлд РМ10 156 мкг/м3 2021 онд, жилдээ
       нийслэлд 20%, РМ10-ийг  

бууруулж,   148 мкг/м3-д хүргэнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ,     

АЧХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

1,1

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр

ашиглагч аж ахуйн нэгжид болон

байгаль орчны хяналтын

чиглэлийн их, дунд эрсдэлтэй 403  

объектод төлөвлөгөөт шалгалт

хийх  

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь,

эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо

тоо, хувь 2020 497 объектыг шалгалтанд хамруулснаас 3556 зөрчил

илрүүлж, 10.2%-ийг арилгуулсан. Хууль сахин мөрдөлтийн

хувь 68.9%, эрсдэл үүсэх магадлал 42.3%. 51.7 сая

төгрөгийн торгууль, 480 мян төгрөгийн нөхөн төлбөр

ногдуулж барагдуулсан байна. / Мэдээллийн эх сурвалж

Шилэн хяналтын цахим систем 4.26, 6.73/

1-р сарын 01-ээс     

5-р сарын 15,           

9-р сарын 15-аас 

11-р сарын 15 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй

үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. Хяналтын хуудсаар илэрсэн

зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Торгууль, нөхөн төлбөрийг бүрэн

барагдуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ , 

АЧХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

1,2

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр 

ашиглагч аж ахуйн нэгжид болон 

байгаль орчны хяналтын 

чиглэлийн эрсдэлтэй 260 объектод 

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020 Hийт 235 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлж, 1816 зөрчил илрүүлж, зөрчлийг 

арилгуулсан. Илэрсэн зөрчилд 152 зөвлөмж хүргүүлсэн.  

/Мэдээллийн эх сурвалж Шилэн хяналтын цахим систем 

4.26, 6.73/

1-р сарын 01-ээс            

       5-р сарын 15,                 

             9-р сарын 

15-аас           11-р 

сарын 15 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд БОГУУХХ , 

АЧХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

1,3

 4.2 мВт хүртэлх уурын болон усан 

халаалтын зуухны үнс баригч 

стандартын шаардлага хангаж 

байгаа эсэхэд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх 

Бүрэн ажиллагаатай үнс 

баригч
тоо, хувь 2020 Нийслэлийн хэмжэнд нийт зуухны 80% үнс баригчтай. 1 -11 дүгээр сард 

Үнс баригчтай зуухны тоог 100 хувьд 

хүргэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

АЧХХ

1,4

Ой, ан, байгалийн ургамал, ойн

дагалт баялаг түүж бэлтгэх, агнах,

барих, худалдаалах,

тээвэрлэлтийн байдалд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын

хувь

тоо, хувь 2020 Амьтны тухай хууль тогтоомж зөрчиж, хууль бусаар

агнагдсан нийт 61 бодгаль монгол тарвага, 2 бодгаль шар

үнэг, 1 бодгаль бор туулайн арьстай түүхий мах, саарал

чоно 1, загас 19, хууль бусаар хөдөө орон нутагт түүж

бэлтгэсэн 1.2 кг орчим ховор ургамал тээвэрлэсэн, зохих

зөвшөөрөлгүйгээр 3.1м/куб гишүү, 1.8 тонн хуш модны

самар түүж, бэлтгэсэн, 0.8га газрын бургасыг сүйтгэсэн,

гадаад улсаас холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчиж 3

бодгаль Хотон шувууны хушуу оруулж ирсэн үйлдэл зэрэг

нийт 21 удаагийн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлж, хууль

бусаар агнасан, бэлтгэсэн эд зүйлийг хурааж, холбогдох

байгууллагуудад шилжүүлэн, зөрчил гаргагчдад нийт

10500.0 мянган төгрөгийн торгууль, 35227.0 мянган

төгрөгийн нөхөн төлбөр оногдуулсан.

1 -11 дүгээр сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100

хувь арилгуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ , 

АЧХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

1,5

Нийслэл, орон нутгийн суурин

харуулын шинжилгээний дүнг

үндэслэн нутаг дэвсгэрийн орчны

агаарт байгаа тоосонцорын өсөлт

бууралтыг сүүлийн 3 жилээр

харьцуулж тандалт судалгаа хийх 

Судалгаа, статистик  тоо 2020 Тандалт судалгаанд хамрагдаж байгаагүй 

1-11 дүгээр сард 

Судалгааны дүнг үндэслэн цаашид

авах арга хэмжээний зөвлөмж

гаргаж НЗДТГ-т хүргүүлж агаарын

чанарын бүс тогтоох журамд санал

өгнө. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

АЧХХ

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

№
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж

Суурь үзүүлэлт 

Хугацаа
Зорилтот үзүүлэлт /хүрэх 

түвшин/
Төсөв 

Хариуцах 

нэгж

1. Байгаль орчны хяналт 

Зорилт 1.  Шаардлага хангасан үнс 

баригчтай усан болон уурын халаалтын 

зуухны тоог нэмэгдүүлж агаарт хаягдах 

тоосонцорын хэмжээг нийслэлд 20 хувь 

бууруулна. 



1,6

Нийслэлийн бохир ус цэвэрлэх

байгууламжуудын цэвэршүүлсэн

бохир усанд хяналт шинжилгээ

хийх

Бохир усны цэвэрлэгээний

түвшиний дундаж үзүүлэлтээр 

/MNS 4943:2015 стандарт/

хувь 2020

Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаас 4 үзүүлэлтээр Төв 

цэвэрлэх байгууламжийн бохир уснаас дээж авахад pH, 

жинлэгдэх бодис стандартад заагдсан зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнээс хэтрээгүй, биохимийн хэрэгцээт хүчил төрөгч 

стандартаас 27 дахин давсан, химийн хэрэгцээт 

хүчилтөрөгч стандартаас 6.6 дахин давсан, нийт азотын 

агууламж стандартаас 2 дахин давсан үзүүлэлттэй байсан 

тул УСУГ-т арга хэмжээ авах тухай албан бичиг 

хүргүүлснээр үйл ажиллагаа зогсоосон.

4-10 дугаар сард Бохир усны цэвэрлэгээний түвшинг

4% нэмэгдүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

1,7

Химийн хорт болон аюултай бодис

хадгалалтын байдалд

баталгаажуулалт хийх 

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулахад тавигдах

шаардлага MNS 6458:2014

стандартын хэрэгжилт

 хувь 2020 “Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулах ажлын

байранд дүгнэлт гаргуулах тухай удирдамжийн хүрээнд

ирсэн хүсэлтийн дагуу 134 албан бичиг хүлээн авч, 61 аж

ахуйн нэгжид улсын байцаагчийн хамтарсан дүгнэлт гарган

хүргүүлсэн байна.

2021 онд, жилдээ Химийн хорт болон аюултай

бодисын хадгалалтын байдал

сайжирч, стандартын хэрэгжилтийг

хангуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 
БОГУУХХ,  

ХНХХХ

1,8

"Байгалийн нөөцийг ашиглагч нь

хамгаалагч, нөхөн сэргээгч байх

нь" сэдэвт сургалт зохион

байгуулах

Ой, ан, байгалийн ургамал

ашиглагч мэргэжлийн

байгууллагуудад 

тоо 2020  Ойн мэргэжлийн  325 байгууллагыг хамруулсан.  3 дугаар сард Ой, ан, байгалийн ургамал ашиглагч

мэргэжлийн байгууллагуудыг 100

хувь хамруулна.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

1,9

"Агаарын бохирдлыг бууруулах нь"

сэдэвт  сургалт зохион байгуулах 

Уурын болон усан халаалтын

зуух үйлдвэрлэгч, ашиглагч

нарт  

тоо 2020 Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон агаарын чанарын

бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 100 квт-аас дээш

хүчин чадалтай уур болон усан халаалтын зуух

үйлдвэрлэгч 197 ААН, 3300 иргэнд 26 удаагийн сургалт

зохион байгуулсан.

2 дугаар сард Уурын болон усан халаалтын зуух

үйлдвэрлэгч, ашиглагчдыг 100 хувь

хамруулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

АЧХХ

Нөхөн сэргээлт га талбай 2020
Техникийн нөхөн сэргээлт 162.39 га талбай, биологийн 

нөхөн сэргээлт 72.28 га талбайд хийгдсэн.   
Жилдээ

Уул уурхайн үйл ажиллагааны 

улмаас эвдэрсэн 100 га талбайд 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж 

гүйцэтгүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

2,1

Олборлолтын үйл ажиллагаанаас

үүдсэн эвдэрсэн газрын техникийн

болон биологийн нөхөн

сэргээлтийн 90 объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх 

Уул уурхайн  үйл ажиллагааны 

улмаас эвдэрсэн талбайн 

нөхөн сэргээлт;                                                       

                              Шалгалт 

хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

га талбай 2020 Техникийн нөхөн сэргээлт 162.39 га талбай, биологийн 

нөхөн сэргээлт 72.28 га талбайд хийгдсэн.   Геологи, уул 

уурхайн хяналтын чиглэлээр 35 обьектод шалгалт 

хийснээс 12 (34.3%) обьект их эрсдэлтэй, 7 (20.0%) обьект 

дунд эрсдэлтэй, 16 (45.7%)обьект бага эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн. Хууль сахин мөрдөлтийн хувь 36.5 хувь, 

эрсдэл үүсэх магадлал 69.3 хувьтай байна. 17500.0 мянган 

төгрөгийн торгууль ногдуулж  барагдуулсан байна. 

/Мэдээллийн эх сурвалж Мэргэжлийн хяналтын 

байгууллагын Шилэн хяналтын цахим систем 2020.11.30-

ны байдлаар/

4-10 дугаар сард Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна.  Хяналтын хуудсаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулсан байна. 

Торгууль, нөхөн төлбөрийг бүрэн 

барагдуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

2,2

Уул уурхайн олборлолтын ажлыг 

эхлүүлж буй 47 аж ахуйн нэгжид 

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

 21 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэн гүйцэтгэлийн хувь 43.8 % шилэн 

хяналтын цахим системд мэдээллийг оруулсан. Хяналтын 

хуудсаар эрсдэлийн түвшинг тогтооход 4 (19%) дунд 

эрсдэлтэй, 17 (81%) бага эрсдэлтэй үнэлэгдэж, 27 обьект 

үйл ажиллагаа явуулаагүй, зогссон байна. Хууль сахин 

мөрдөлтийн хувь 78.6 хувь, эрсдэл үүсэх магадлал 23.1 

хувьтай байна.

/Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4-10 дугаар сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

2. Геологи, уул уурхайн хяналт 

Зорилт 2. Уул уурхайн үйл ажиллагааны 

улмаас эвдэрч, олон жил орхигдсон 2 

мянган га талбайд нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг хийж гүйцэтгүүлнэ.



2,3

Ашигт малтмалыг хууль бусаар 

олборлох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

Газрын хэвлийг ашигт 

малтмал олборлох 

зориулалтаар ашиглах 

журмын зөрчлийн илрүүлэлт, 

арилгуулалт 

тоо, хувь 2020

Нийт 6 аж ахуйн нэгж, 12 иргэний хууль бусаар ашигт 

малтмал олборлосон зөрчлийг илрүүлж, үйл ажиллагааг 

зогсоосон. Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 14000.0 мян.төг-

ийн торгууль, 7637.0 мян.төг-ийн нөхөн төлбөрийн арга 

хэмжээ авч бүрэн барагдуулан, тусгай зөвшөөрөл нь 

цуцлагдсан талбайд, бичил уурхайгаар ашигт малтмал 

олборлох дүгнэлтгүй хоёрлосон болон гурвалсан 

гэрээгүйгээр хууль бусаар олборлолтын үйл ажиллагаа 

явуулж байсан зөрчилд эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр 

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 14-ний өдрийн 02-03/141 тоот албан бичгийг мөн 

Налайх дүүргийн Засаг даргад  албан бичиг хүргүүлсэн.

1 сарын 01-ээс 10 

сарын 15

Газрын хэвлийг ашигт малтмал 

олборлох зориулалтаар ашиглах 

журмын зөрчлийг 100 хувь  

арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

2,5
Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө,

тайланг хүлээн авч хянах

Хянасан хайгуулын ажлын 

тайлан, төлөвлөгөө
тоо, хувь 2020

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшдэг 38 аж ахуйн нэгжийн 8 хайгуулын 

ажлын төлөвлөгөө, 30 хайгуулын ажлын тайланг хүлээн авч 

хянан баталгаажуулав.

2021 онд, жилдээ

Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, 

тайланг хүлээн авч хянан, 

шаардлагад нийцүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ

2,7

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигчдэд хууль дүрмийг

сурталчлах сургалт зохион

байгуулах

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигчдэд хууль дүрмийг

сурталчлах сургалтыг

Мэргэжлийн холбоодтой

хамтран зохион байгуулна.

тоо, хувь 2020

Нийслэлийн хэмжээнд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч 59 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа

эрхэлдэг.

3 дугаар сард 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын

хууль тогтоомжийн мэдлэг, хүлээх

үүрэг хариуцлага дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

2,8

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ

эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд

хууль дүрмийг сурталчлах сургалт

зохион байгуулах

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ

эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд

хууль дүрмийг сурталчлах

сургалтыг Мэргэжлийн

холбоодтой хамтран зохион

байгуулна

тоо, хувь 2020

2020 онд үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх

бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох,

үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ

гүйцэтгэгч 6 аж ахуйн нэгжид сургалт зохион байгуулсан.

 6 дугаар сард 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын

хууль тогтоомжийн мэдлэг, хүлээх

үүрэг хариуцлага дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

2,9

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигчдэд хууль дүрмийг

сурталчлах сургалт зохион

байгуулах

Ашиглалтын тусгай

зөвшөөрөл эзэмшигчдэд

хууль дүрмийг сурталчлах

сургалтыг аймаг, нийслэлийн

ЗДТГ, БОАЖГ-тай хамтран

зохион байгуулна.

тоо, хувь 2020
Улсын хэмжээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

98 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа эрхэлдэг.
4 дүгээр сард

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын

хууль тогтоомжийн мэдлэг, хүлээх

үүрэг хариуцлага дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

Газар эзэмшигч, ашиглагчийн  

эрхийн гэрчилгээ, газрын 

талбайн хэмжээ,  байрлалд 

гарч байгаа зөрчил арилгалт  

тоо, хувь 2019
Хяналт шалгалтаар 249 объектыг хамруулж, 753 зөрчил 

илрүүлснээс  21.0%-ийг арилгуулсан. 
2021 онд, жилдээ 

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектуудын илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгана.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ

3,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн  210  

объектод төлөвлөгөөт шалгалт 

хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020
153 обьектод хийснээс 18 (11.8%) обьект дунд эрсдэлтэй,

135 (88.2%)обьект бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. 432 зөрчил

ирлүүлсэн. 31100.0 мянган төгрөгийн торгууль, ногдуулж

барагдуулсан байна.

Улсын байцаагчийн албан шаардлага 25

4-10 дугаар сард Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна.Хяналтын хуудсаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулсан 

байна.Торгууль, нөхөн төлбөрийг 

бүрэн барагдуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ

3. Геодези, зураг зүйн хяналт  

Зорилт 3. Газар эзэмшигч, ашиглагчийн  

эрхийн гэрчилгээг улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх, газрын талбайн хэмжээ,  

байрлалд гарч байгаа зөрчлийг 10%-ийг 

бууруулна.



3,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 88 

объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020 Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 96 объектыг хамруулж,  321 

зөрчил илрүүлсний 21.0%-ийг арилгуулсан.   

4-10 дугаар сард Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ

3,3

6 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн 

түвшинтэй цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам хамгаалалтын 

зурвасын дэглэм сахиулалт, 

ашиглалтын байдалд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил, арилгалтын

хувь

тоо Өмнөх жилүүдэд хийгдэж байгаагүй 1-10 дугаар сард Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 

хувь арилгуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БОГУУХХ, ДБХХ

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын эрсдэлийн 

үнэлгээ хийсэн объектын 

тооны өсөлт

тоо, хувь 2020

692 объектыг шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд 

хамруулж 3өрчил арилгуулалт 97.7%, нөхөн төлбөрийн 

барагдуулалт 98.6%, албан шаардлагын биелэлт 96.9%, 

хууль сахин мөрдөлт 84.4% гүйцэтгэлийн хяналт 85.6%,     

2020 онд 155 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдсэн.

2021 онд, жилдээ 

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектуудын эрсдэлийн 

үнэлгээг 100% хийлгэнэ.Хууль сахин 

мөрдөлт, улсын байцаагчийн 

гаргасан шийдвэрийн биелэлт, 

гүйцэтгэлийн хяналтын 5 пунктээр 

нэмэгдүүлнэ. Их,дунд эрсдэлтэй 

обьектын эзлэх хувийг 3 хүртэл 

пунктээр бууруурна.   Үйлдвэрлэлийн 

ослын түвшинг 10000 хүнд оногдох 

коэффициентийг 0.03 пунктаар 

бууруулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ,  Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

4,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 412 

объектод төлөвлөгөөт шалгалт 

хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

403 обьектод шалгалт хийж, нөхөн төлбөрт 603480.0 

мянган төгрөг (98.6%)-ийг барагдуулсан.   Илэрсэн зөрчилд 

146550.0 мянган төгрөг  (92.5%)-ийг барагдуулсан. Албан 

шаардлагын биелэлт 96.9%, Гүйцэтгэлийн шалгалт 85.6%- 

тай байна. Хууль сахин мөрдөлт -  84.4%  байна. Хяналтын 

хуудасны үнэлгээ:   4.1.2 кодтой хяналтын хуудсаар Их 

эрсдэлтэй- 13(3.7%), Дунд эрсдэлтэй- 159 (46.2%),  Бага 

эрсдэлтэй 172(50.0 %), 4.6 кодттой хяналтын хуудсаар  

Бага эрсдэлтэй 255 (75.0 %), дунд 79(23.2 %),  их  6 (1.8%) 

үнэлэгдсэн байна. Зөрчлийн тоо 2128 (97.7%) арилгуулсан. 

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна. Хяналтын хуудсаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.                                           

                                       Торгууль, 

нөхөн төлбөрийг бүрэн барагдуулсан 

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, АЧХХ, 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

4,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

372 объектод зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

Нийт 289 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдсан байна. 

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 82.2%. Зөвлөмж 75 

хүргүүлсэн. Объектын эрсдэлийн үнэлгээгээр Их 5, Дунд 

153, Бага 389 үнэлэгдсэн.  өрчил арилгуулалт 520 (78.9%)  

байна. 

4-10 дугаар сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, АЧХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

4,3

Авто зам, замын байгууламжийн 

угсралт, засвар арчлалтын үйл 

ажиллагаа эрхлэгчдийн хөдөлмөр, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн байдалд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх 

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын эрсдэлийн 

үнэлгээ

тоо, хувь 2020 Өмнө  хяналт шалгалт хийгдэж байгаагүй. 4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна. Торгууль, нөхөн 

төлбөрийг бүрэн барагдуулсан байна.        

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Зорилт 4. Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг 2021 

онд 10 хувиар нэмэгдүүлнэ.

4. Хөдөлмөрийн  хяналт 



4,4

Морь унаач хүүхдийн аюулгүй 

байдалд урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх 

“Үндэсний морин уралдааны

морь унаач хүүхдийн

хамгаалалтын хувцас, морины

хэрэгсэлд тавих шаардлага”

MNS 6264:2018 стандартын

хэрэгжилт, эцэг эх,

даатгалын байгууллага, морь

уяачдын хоорондын гурвалсан

гэрээ, 8-аас доош насны

хүүхэд морь унаагүй байх                                  

тоо, хувь 2020
2020 онд “Монголын морин спорт уяачдын холбоонд”   

НМХГ-ын 02-01/2327 тоот мэдэгдлийг   хүргүүлсэн. 
4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна.                                                                      

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

4,5

2021 онд үйл ажиллагаа эхлүүлсэн 

болон сэргээсэн  аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын эрсдэлийн 

үнэлгээ

тоо 2020

176 ААНБ-д шалгалт хийж   362 буюу (79.7%)  зөрчлийг 

арилгуулсан.  Илэрсэн зөрчилд  торгуулийн арга хэмжээ 

авч 79450.0 мянган төгрөг (91.4%) барагдуулсан. Нөхөн 

төлбөрийн акт  38604.4 мянган төгрөгийг /НДШ/ тогтоож 

барагдуулсан.Албан шаардлага 82.0%-ийн биелэлттэй 

байна. 

4-11 дүгээр сард 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна.                                                                      

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

4,6

Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын эрсдэлийн 

үнэлгээ хийсэн байдалд тандалт 

судалгаа хийх

Ажлын байранд учирч 

болзошгүй аюулыг илрүүлэх, 

тогтоох, үнэлэх, бууруулах, 

арилгах зорилгоор хийгдэж 

буй эрсдэлийг үнэлэх түвшин 

тоо, хувь 2020

59 аж ахуйн нэгж, байгууллагад шалгалт хийснээс 12 буюу 

21 хувь нь хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг мэргэжлийн 

байгууллагаар хийлгэсэн.  

4-10 дугаар сард 

Ажлын байранд эрсдэлийн үнэлгээ 

хийхгүй байгаа шалтгааныг 

тодруулж, зөрчлийг бууруулах арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

4,7

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

салбарт ашиглаж буй тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг 

хангасан байдлыг хянан 

баталгаажуулж, гэрчилгээ олгох 

Хянан баталгаажуулж олгосон 

гэрчилгээний тоо 
тоо 2020 2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар 42 гэрчилгээ олгосон. тухай бүр 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин 

механизм, тоног төхөөрөмжийн 

баталгаат засвар үйлчилгээг тогтмол 

хийж, техник, тоног төхөөрөмжийн 

бүрэн бүтэн байдал хангагдсан 

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ

4,8

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц 

хордлогын актыг хянан 

баталгаажуулах

Хянан баталгаажуулж олгосон 

гэрчилгээний тоо 
тоо 2020

2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар 155 акт 

баталгаажуулсан. 
2021 онд, жилдээ 

Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогын 

акт хугацаандаа баталгаажиж, 

холбогдох байгууллагад мэдээлэл 

бүрэн хүрнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

4,9

Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ 

хийх арга зүй сэдэвт сургалт 

зохион байгуулах 

Сургалтад  хамрагдсан аж 

ахуйн нэгж, байгууллага 

тоо 2020 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийг сурталчлах  6 сэдвээр сургалт зохион 

байгуулж,  76 байгууллагын  2924 инженер техникийн болон 

холбогдох албан тушаалтныг хамруулсан байна

4 дүгээр сард Сургалтад хамрагдсан аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын удирдлага, 

ажилтнуудад ажлын байрны 

эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга зүйг 

эзэмшүүлсэн байна.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн 

үнэлгээ хийлгэсэн аж ахуйн 

нэгжийн тооны өсөлт

тоо, хувь 2019

59 аж ахуйн нэгж, байгууллагад шалгалт хийснээс 12 буюу 

21 хувь нь хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг мэргэжлийн 

байгууллагаар хийлгэсэн. 

2021 онд, жилдээ 

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн хэмжилт, үнэлгээ 

хийлгэсэн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тоог 35%-д хүргэнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ

5,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 73 объектод 

төлөвлөгөөт шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020 Нийт 59 байгууллага шалгалтанд хамрагдсан. Хяналт 

шалгалтаар 18 8(83.5%) -ийг арилгуулж, илэрсэн зөрчилд 

торгуулийн арга хэмжээ авч 22050.0 мянган төгрөг (89.1%)-

ийг, Албан  шаардлага 100% байна.  

Шалгалтанд хамрагдсан ААНБ-ыг 4.1.1 “Хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас”-аар  бага эрсдэлтэй 

32 (55,2 %), дунд 23(39.6%,) их 2 (3.4%,)  үнэлэгдсэн 

байна. /Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны 

байдлаар/                                                                

4-10 дугаар сард Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна. Хяналтын хуудсаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулсан 

байна.Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, АЧХХ, 

БОГУУХХ  

5. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт 

Зорилт 5. Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэсэн аж ахуйн 

нэгж байгууллагын тоог  2021 онд 10 

хувиар нэмэгдүүлнэ. 



5,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 53 

объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

49 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдаж, хууль сахин 

мөрдөлт 80,4% байна.  Зөвлөмж 12 хүргүүлсэн. Объектын 

эрсдэлийн үнэлгээгээр Дунд-14, Бага-35 үнэлэгдсэн.  

 /Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4-10 дугаар сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, АЧХХ

5,3

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа барилгын материалын 

үйлдвэрт тоос, шуугианы  

үзүүлэлтээр хяналт шинжилгээ 

хийх

Хэмжилт хийсэн ажлын байр, 

шинжилгээний тоо 
тоо, хувь Суурь үзүүлэлт байхгүй 2-10 дугаар сард 

Тоос, шуугианы зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнээс хэтэрсэн зөрчлийг 

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ 

5,4

Цахим тоглоом, химийн бодисын 

агуулах, малын эм ханган 

нийлүүлэх байгууллагад  ажлын 

байрны  дүгнэлт гаргах

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлтэй холбоотой зөрчил, 

дутагдал, гаргасан дүгнэлтийн 

тоо 

тоо 2020

Ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл 16, Цахим тоглоом 

дүгнэлт 22, химийн бодис, малын эмийн санд хамтарсан 

дүгнэлт 15, Барилгын зураг төсөл ашиглалтанд хүлээн 

авах 22  дүгнэлт   гаргасан. 

тухай бүр 

Эрүүл ахуйн стандартын шаардлага 

хангасан ажлын байрны 

хөдөлмөрийн нөхцөл бүрдүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ

5,5

Ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн үнэлгээ хийх арга зүй 

сэдэвт сургалт зохион байгуулах 

Сургалтад хамрагдсан аж

ахуйн нэгж, байгууллага 

тоо 2020 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийг сурталчлах 4 сэдвээр сургалт зохион 

байгуулж,9 байгууллагын  292 инженер техникийн болон 

холбогдох албан тушаалтныг хамруулсан байна 

4 дүгээр сард Аж ахуйн нэгж байгууллагын 

удирдлага, ажилтнуудад ажлын 

байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн 

үнэлгээ хийх арга зүйг эзэмшүүлсэн 

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ХНХХХ

 Сангаас хууль бусаар 

тэтгэмж авсан зөрчлийн 

илрүүлэлт, арилгуулалт  

тоо, хувь, 

мөнгөн дүн 
2020 0 2021 онд, жилдээ 

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 

хууль бусаар олгосон тэтгэмжийг 

санд буцаан бүрэн төвлөрүүлсэн 

байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

6,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 251  аж 

ахуйн нэгж, байгууллагад  

төлөвлөгөөт шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

Тоо, хувь 2020

489 объектод  3 хяналтын чиглэлээр 9 хөтөлбөрөөр зөвлөн 

туслах үйлчилгээ үзүүлж,185 зөвлөмж хүргүүлсэн. Зөвлөн 

туслах үйлчилгээнд хамрагдсан хууль сахин мөрдөлтийн 

түвшин 82.3%.  Эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд 9 (1.9%) их,166 

(36.0%) дунд, 533 (1.1 дахин их) бага үнэлэгдсэн.  

Объектын эрсдэлийн түвшинг өмнөх онтой харьцуулахад 

их нь 26 (2.8 дахин),25 (15.0%) буурч, дунд  110 (20.6%) 

өссөн байна.

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна.  Хяналтын хуудсаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.   

Торгууль, нөхөн төлбөрийг бүрэн 

барагдуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

6,2

Их, дунд эрсдэлтэй 175 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад  зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

Тоо, хувь 2020

151 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдсан байна. Хууль 

сахин мөрдөлтийн түвшин 85.7% байна. Зөвлөмж 40 

хүргүүлсэн.  Эрсдэлийг үнэлэхэд их-1,дунд-14, бага -125 

үнэлэгдсэн.  /Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-

ны байдлаар/

4-10 дугаар сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

6,3

Нийгмийн даатгалын 

байгууллагуудын ажилгүйдлийн 

даатгалын санд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

 Сангаас хууль бусаар 

тэтгэмж авсан зөрчлийн 

илрүүлэлт, арилгалт  

тоо, хувь, 

мөнгөн дүн 
2020 Суурь түвшин  байхгүй 4-10 дугаар сард 

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 

хууль бусаар олгосон тэтгэмжийг 

санд буцаан бүрэн төвлөрүүлсэн 

байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

6,4

Хүнсний эрхийн бичиг олгох 

үйлчилгээнд өрх, иргэдийг 

хамруулсан байдал, зарцуулсан 

хөрөнгө, үр дүнд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

Сангаас хууль бусаар тусламж 

үйлчилгээ авсан зөрчлийн 

илрүүлэлт, арилгалт  

тоо, хувь, 

мөнгөн дүн 
2020 Шалгалт хийгдэж байгаагүй 4-6 дугаар сард 

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Зорилт 6. Ажилгүйдлийн даатгалын 

сангаас хууль бусаар олгосон тэтгэмжийг 

таслан зогсоож, сангийн хөрөнгийн үр 

ашгийг дээшлүүлнэ. 

6. Нийгмийн хамгааллын хяналт 



6,5

"Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа 

зайлшгүй шаардлагатай өрхийн 

гишүүн - иргэнд чиглэсэн хүнсний 

эрхийн бичиг олгох үйлчилгээнд 

өрх, иргэдийг хамруулахад 

анхаарах асуудлууд" сэдэвт 

салбарын сургалт зохион байгуулах 

Сум, хорооны амьжирааг 

дэмжих Зөвлөлийн гишүүд
тоо 2020 Энэ чиглэлээр сургалт хийгдээгүй 5 дугаар сард

Сургалтад хамрагдсан  иргэдэд 

нийгмийн халамж, үйлчилгээтэй 

холбогдох мэдээллийг сургалтаар 

олгосон байна.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ХНХХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Техник ашиглалт, аюулгүй 

байдлын  шаардлага 

хангасан, илрүүлсэн зөрчил, 

арилгалтын хувь

тоо, хувь 2019

Аюултай ачаа тээвэрлэлтийн тандалт судалгаанд 

хамрагдсан 31 аж ахуйн нэгжийн 334 тээврийн хэрэгсэлд 

101 зөрчил илэрсэн. 

2021 онд, жилдээ

Техник ашиглалт, аюулгүйн байдлын  

 шаардлага хангаагүй барилга 

байгууламж, техник тоног 

төхөөрөмжид илэрсэн зөрчлийг 100 

хувиар арилгуулна.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

7,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн аюултай 

ачаа тээврийн 41, хэмжил зүйн 

хяналтаар 25 объектод 

төлөвлөгөөт шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020

Тээврийн хяналтаар: 45 аж ахуйн нэгжийг хамруулж, 287 

зөрчил ирлүүлж, 96 буюу 33.4%-ийг арилгуулсан.  20  

байгууллагад 6 сая төгрөгийн торгууль ногдуулж 

барагдуулсан.  Хэмжилзүйн хяналтаар:   20 аж ахуйн 

нэгжийг хамруулж, 82 зөрчил ирлүүлж, 29 буюу 35.4%-ийг 

арилгуулсан.  1  байгууллагад 1 сая төгрөгийн торгууль 

ногдуулж барагдуулсан. /ШХЦС-ийн 6.73, 4.26 тайлангийн 

модуль/

4-6 дугаар сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна.        Хяналтын хуудсаар 

илрүүлсэн зөрчил, дутагдлыг 100% 

арилгуулсан байна.           Торгуулийг 

бүрэн барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ, АЧХХ

7,2

Их, дунд эрсдэлтэй  үнэлэгдсэн 

жуулчин тээврийн үйлчилгээ 

эрхлэгч 32, хэмжил зүйн 

хяналтаар 12 объектод зөвлөн 

туслах үйлчилгээ үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020

Тээврийн хяналтаар: 35 аж ахуйн нэгжийг хамруулж, 71 

зөрчил ирлүүлж арилгуулсан.  32 зөвлөмж хүргүүлсэн.                       

              Хэмжилзүйн хяналтаар:   9 аж ахуйн нэгжийг 

хамруулж, 16 зөрчил ирлүүлж, 2 буюу 12.5%-ийг 

арилгуулсан.  8 зөвлөмж хүргүүлсэн. /ШХЦС-ийн 6.73, 4.26 

тайлангийн модуль/

6 дугаар сард

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ, АЧХХ

7,3

Газрын тос, шатахуун, 

шингэрүүлсэн шатдаг хийн 

тээвэрлэлт, тээврийн хэрэгслийн   

техникийн аюулгүй байдал, 

баталгаажуулалтад урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх  

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь
тоо хувь 2020

Аюултай ачаа тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн сан 

байхгүй, авто тээврийн хэрэгсэлд улсын байцаагчийн 

дүгнэлтийг гаргадаггүй.  

4-10 дугаар сард 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна.                                                                      

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

7,4

Аюултай ачаа тээвэрлэлтийн аж

ахуйн нэгжүүдэд тээвэрлэлтийн

аюулгүй ажиллагаа, хэмжих

хэрэгслийн баталгаажуулалтын

талаар сургалт зохион байгуулах. 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 

тээвэрлэлт хийж буй аж ахуйн 

нэгжүүдийн холбогдох 

инженер техникийн 

ажилтануудад  

тоо, хувь 2020 Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 16

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн 150 инженер техникийн

ажилтнуудад Хэмжилзүйн тухай хууль, хэмжих хэрэгслийн

баталгаажуулалтын талаар 2 удаа сургалт зохион

байгуулсан. 
10-р сард 

Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хууль зүйн

мэдлэг дээшилсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ДБХХ

Шаардлага хангасан 

арматурын үйлдвэрлэл, 

хадгалалт, борлуулалтын 

эзлэх хувь

хувь 2019

252 каркасан барилгыг шалгалтад хамруулж, 26 объект

буюу 8%-д шаардлага хангаагүй арматур хэрэглэсэн

зөрчил илэрснийг арилгуулсан.  

2021 онд, жилдээ Шаардлага хангасан арматурын 

үйлдвэрлэл, хадгалалт, борлуулалт, 

хэрэглээний тоо хэмжээг улсын 

хэмжээнд бүрэн хангуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

Аюулгүй байдлыг хангасан 

соёлын барилга 

байгууламжийн тоо

тоо, хувь 2020

Суурь үзүүлэлт байхгүй

2021 онд, жилдээ Соёлын 10 барилгын ашиглалт, 

тайзны өргөх байгууламжийн 

аюулгүй байдлыг хангуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

Зорилт 8.2 Соёлын барилга байгууламж,  

тайзны өргөх байгууламжийн техникийн 

аюулгүй байдлыг хангуулж,  ашиглалтын 

түвшинг дээшлүүлнэ.

7. Тээвэр /авто, усан/, хэмжил зүй

Зорилт 7.  Газрын тос, газрын тосны 

бүтээгдэхүүний ашиглалт, хадгалалт 

тээвэрлэлтийн техникийн аюулгүй 

байдлыг хангуулна.

8. Барилгын техник, авто замын хяналт 

Зорилт 8.1 Шаардлага хангасан 

арматурын үйлдвэрлэл, хадгалалт, 

борлуулалт, хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 



 Монгол Улсын 2021 оны 

төсвийн тухай хуулиар 

батлагдсан объектын тоо

тоо, хувь 2020

Шалгалтаар 290 барилга, байгууламжийн зураг төсөл,

угсралт, ашиглалт, материал, тоног төхөөрөмжийн чанар,

аюулгүй байдалд шалгалт хийсэн.

2021 онд, жилдээ Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 

хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

8,1 Их, дунд эрсдэлтэй  үнэлэгдсэн 

барилга байгууламж 203, авто 

замын угсралт, ашиглалтын үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг 24 объектод 

төлөвлөгөөт шалгалт хийх    

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 0 Барилгын хяналтаар:  252 объектыг шалгалтад 

хамруулж, . Шалгалтаар давхардсан тоогоор 348 зөрчил 

илрүүлж, холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад улсын 

/ахлах/ байцаагчийн 59 заалт бүхий 14 албан шаардлага, 

21 зөвлөмж, 14 дүгнэлт хүргүүлж 12 ААН, иргэнийг 52,5 сая 

төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч бүрэн төлөгдөж 

биелэлтийг хангуулан 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.  

Авто замын хяналтаар: 34 объектыг шалгалтад 

хамруулж, 18 объектод  24 зөрчил илрүүлснээс  83.3 %-ийг 

арилгуулсан. 18  объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан.                                

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна.        Хяналтын хуудсаар 

илрүүлсэн зөрчил, дутагдлыг 100% 

арилгуулсан байна. Торгуулийг 

бүрэн барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

8,2 Их, дунд эрсдэлтэй  үнэлэгдсэн 

барилга байгууламж 167, авто 

замын угсралт, ашиглалтын үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг  36 объектод 

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020 Барилгын хяналтаар: 130 объектыг хамруулснаас 79 

объектод 95 зөрчил илрүүлсний 6.0%-ийг арилгуулсан.  

Илэрсэн зөрчилд 102 зөвлөмж хүргүүлсэн.  Авто замын 

хяналтаар: зөвлөн туслах үйлчилгээнд 23 объектыг 

хамруулснаас 11объектод 11 зөрчил илрүүлсний 90.0%-ийг 

арилгуулсан.  Илэрсэн зөрчилд 11 зөвлөмж хүргүүлсэн.                         

4-10 дугаар сард Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

8,3 Барилга угсралтын ажилд 

хэрэглэж байгаа арматурын 

хэрэглээ, хадгалалтын байдалд 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх    

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь

тоо, хувь 2019 252 каркасан барилгыг шалгалтад хамруулж, 26 объект 

буюу 8%-д шаардлага хангаагүй арматур хэрэглэсэн 

зөрчил илэрснийг арилгуулсан.  

3-10 дугаар  сард Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна.                                                                      

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

8,4 Арматурын нийлүүлэлт, 

борлуулалт, хадгалалтын  

байдалд тандалт судалгаа хийх  

Шаардлага хангасан 

арматурын эзлэх хувь

тоо, хувь 0 Суурь түвшин байхгүй 3-10 дугаар сард Тандалт судалгааны дүнд үндэслэн 

цаашид авах арга хэмжээний санал 

боловсруулж, холбогдох 

байгууллагад хүргүүлэн эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх шийдвэр 

гаргуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

8,5 Дулааны эрчим хүчний хэрэглээг 

задгайгаар тооцож байгаа үйл 

ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь

тоо хувь 0 Суурь түвшин байхгүй 3-10 дугаар сард Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна.                                                                      

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

Зорилт 8.3  2021 онд улсын болон орон 

нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж, 

төсөл хөтөлбөр, бусад эх үүсвэрээр 

баригдаж байгаа барилга 

байгууламжуудын угсралтыг сайжруулж,  

хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, ашиглалтын 

түвшинг дээшлүүлнэ.



8,6 2021 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

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь

тоо, хувь 2020

22 барилга, байгууламжид шалгалт хийж, 22 зөрчилд 

хэрэг үүсгэж, 54.800.000 мянган төгрөгийн торгууль 

ногдуулж, 100% барагдуулсан. Авто замын угсралт, 

ашиглалтын байдал, засвар арчлалтын ажилд 

урьдчилан сэргийлэх 23 шалгалтыг гүйцэтгэж, 23 

зөвлөмж өгч, давхардсан тоогоор 148 зөрчлийг 

илрүүлснээс 75 хувийн зөрчлийг арилгуулсан. Улсын 

байцаагчийн 48 заалттай 22 дүгнэлт боловсруулж, 73 

заалттай 32 албан шаардлага өгч, 75,0%-ийн 

биелэлттэй, 17500.0 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 

ногдуулж барагдуулсан.

2-10 дугаар сард Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна. Торгууль, нөхөн 

төлбөрийг бүрэн барагдуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

8,7 Өргөх механизмын техникийн 

магадлал, баталгаажуулалт хийж 

улсын бүртгэлд хамруулах

Баталгаажуулалт хамрагдсан 

өргөх байгууламжийн тоо

тоо хувь 2020 2020 онд бүртгэл баталгаажуулалтад хамруулсан 

байгууламжийн тоо 900

 тухай бүр 

Шинээр угсрагдсан өргөх 

байгууламжуудын ашиглалтын 

түвшинг дээшлүүлж, улсын бүртгэлд 

бүрэн хамруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

8.8 Барилга байгууламжид 

чанар аюулгүй байдлын 

төвшингөөр гэрчилгээжүүлэх 

Барилга байгууламжийн 

гэрчилгээжүүлсэн обьектын 

тоо

тоо, хувь 2020 Барилга байгууламжийг гэрчилгээжүүлсэн тоо 632

 тухай бүр 

Шинээр баригдаж ашиглалтад 

оруулсан барилга байгууламжийн 

гэрчилгээжүүлэлтэд бүрэн 

хамруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ДБХХ

8.9 Онцгой төвөгшилтэй, 

улсын чанартай барилга 

байгууламж, автозам, гүүрийн 

байгууламжуудыг ашиглалтад  

оруулах улсын комисст ажиллах 

Стандарт, чанарын 

шаардлагад нийцсэн барилга 

байгууламжийн тоо

тоо, хувь 2020 12 барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комисст 

ажиллаж протоколоор үүрэг даалгавар өгч, актад гарын 

үсэг зурж баталгаажуулсан.

хүсэлт ирсэн тухай 

бүр 

Шинээр баригдсан барилга 

байгууламжуудыг стандарт, чанарын 

шаардлагад нийцүүлж, угсралтын 

чанар аюулгүй байдлыг хангуулсан 

байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ДБХХ

8,10  "Барилгын ажлын явцад илэрсэн 

зөрчил дутагдал, түүнийг арилгах 

арга зам, хөдөлмөр хамгаалал 

аюулгүй ажиллагааны талаар авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ" сэдэвт 

сургалтыг зохион байгуулах

Барилгын ажлын явцад илэрч 

буй зөрчил, дутагдлын тоо 

тоо, хувь 2019 2020 онд барилгын чиглэлээр 1 сургалт зохион байгуулсан. 4 дүгээр сард Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

хууль зүйн мэдлэг дээшилж, зөрчил 

буурсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

Шаардлага хангасан 

дамжуулах сүлжээний тоо
тоо, хувь 2019

 40 объектыг шалгалтад хамруулж, 6 объектод 14 зөрчил 

илрүүлснээс 94%-ийг арилгуулсан.
2021 онд, жилдээ

Нийт гэмтэл, зөрчлийг 20%-иар 

бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

9,1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд 

эрсдэлтэй  үнэлэгдсэн 16 

объектод төлөвлөгөөт шалгалт 

хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020 Харилцаа холбооны хяналтаар:  24 объектыг шалгалтад 

хамруулж, 3 объектод 8 зөрчил илрүүлснээс 95%-ийг 

арилгуулсан байна.  Илэрсэн зөрчилд 1100.0 мян.төгрөгийн 

торгууль ногдуулж, 33.0%-ийг барагдуулсан.                 

/Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4-10 дугаар  сард Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн нийт объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан 

байна.        Хяналтын хуудсаар 

илрүүлсэн зөрчил, дутагдлыг 100% 

арилгуулсан байна. Торгуулийг 

бүрэн барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

9. Харилцаа холбооны хяналт 

Зорилт 9. Улс, хот хооронд, сум суурин 

газрын харилцаа холбооны дамжуулах 

сүлжээний хамгаалалтын зурваст гарч буй 

техникийн гэмтэл, зөрчлийг 20 хувиар 

бууруулж, тасралтгүй найдвартай 

ажиллагааг хангуулна.



9,2 Их, дунд эрсдэлтэй  үнэлэгдсэн   

23 объектод зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020 Харилцаа холбооны хяналтаар: зөвлөн туслах үйлчилгээнд 

20 объектыг хамруулснаас 4 объектод 11 зөрчил 

илрүүлсний 96%-ийг арилгуулсан.  Илэрсэн зөрчилд 1 

зөвлөмж хүргүүлсэн.    /Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 

2020.11.30-ны байдлаар/

4-10 дугаар  сард Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

9,3 Харилцаа холбооны шугам 

сүлжээний хамгаалалтын 

зурвасын байдалд  урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх 

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь                     

тоо, хувь 2020 Харилцаа холбооны хяналтаар:  24 объектыг шалгалтад 

хамруулж, 3 объектод 8 зөрчил илрүүлснээс 95%-ийг 

арилгуулсан байна.  Илэрсэн зөрчилд 1100.0 мян.төгрөгийн 

торгууль ногдуулж, 33.0%-ийг барагдуулсан.                 

/Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4-10 дугаар  сард Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна.                                                                      

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

9,4 "Барилгын ажлын явцад илэрсэн 

зөрчил дутагдал, түүнийг арилгах 

арга зам" сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулах

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

тоо 

тоо 2020 2020 онд барилгын хяналтын чиглэлээр 1 сургалт зохион 

байгуулсан. 

4 дүгээр сард Хууль, эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн 

байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ДБХХ

Стандартын шаардлага, 

тохирлын баталгаанд 

хамруулсан зуух 

үйлдвэрлэгчийн тоо

тоо, хувь 2019 Халаалтын зуух үйлдвэрлэгч 5 аж ахуйн нэгж 2021 онд, жилдээ Хяналт шалгалтад хамрагдсан 

объектод илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулж, ашиглалтын түвшинг 

дээшлүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд АЧХХ

Цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамын ашиглалтын 

үйл ажиллагааны зөрчил 

тоо, хувь 2018 2018 онд хяналт шалгалтаар цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам эзэмшигч 8 аж ахуйн нэгж байгуулагуудад 

1040 зөрчил илрүүлж, 31 буюу 3.0%-ийг арилгуулсан.

2021 онд, жилдээ Хяналт шалгалтад хамрагдсан 

объектод илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулж, ашиглалтын түвшинг 

дээшлүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ

10,1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 100

объектод төлөвлөгөөт шалгалт

хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь,

эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо

тоо, хувь 0 Эрчим хүчний хяналтаар: 118 объектыг шалгалтад

хамруулж, 422 зөрчил илрүүлснээс 17%-ийг арилгуулсан.

Илэрсэн зөрчилд 8.3 сая.төгрөгийн торгууль ногдуулж,

барагдуулсан.    

4-10 дугаар  сард Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн

түвшинг бууруулсан байна.

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан

байна. Торгуулийг бүрэн

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ, АЧХХ

10,2 Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

69 объектод зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

үзүүлсэн объектын тоо,

зөвлөмжийн хэрэгжилт,

зөрчил арилгуулалт,

эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо

тоо 2020 Эрчим хүчний хяналтаар: зөвлөн туслах үйлчилгээнд 61

объектыг хамруулж 245 зөрчил илрүүлсний 9.0%-ийг

арилгуулсан. Илэрсэн зөрчилд 48 зөвлөмж хүргүүлсэн.   

/Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4-10 дугаар  сард Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж,

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт

объектын эрсдэлийн түвшинг

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ, АЧХХ

10,3 Ус халаах зуухны үйлдвэрлэл,

угсралтын үйл ажиллагаа явуулж

байгаа аж ахуйн нэгж, иргэний үйл

ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь                     

тоо, хувь 2019 Халаалтын зуух үйлдвэрлэгч 5 аж ахуйн нэгжийг хамруулж

зөрчлийг арилгуулсан.

3-10 дугаар сард Шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил,

дутагдлыг 100% арилгуулсан байна.

Торгууль, нөхөн төлбөрийг

100% барагдуулсан байна.        

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
АЧХХ

10,4 6 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн

түвшинтэй цахилгаан дамжуулах

агаарын шугамын хамгаалалтын

зурвасын дэглэм сахиулалт,

ашиглалтын байдалд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь                     

тоо, хувь 2018 2018 онд хяналт шалгалтаар цахилгаан дамжуулах

агаарын шугам эзэмшигч 8 аж ахуйн нэгж байгуулагуудад

1040 зөрчил илрүүлж,  31 буюу 3.0%-ийг арилгуулсан.

3-10 дугаар сард Шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил,

дутагдлыг 100% арилгуулсан байна.

Торгууль, нөхөн төлбөрийг 100%

барагдуулсан байна.        

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ДБХХ, 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

10,5 Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын 

өвөлжилтийн бэлэн байдал 

хангагдсан эсэхэд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь                     

тоо, хувь 2020 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлынхүрээнд цахилгаан эрчим хүч

үйлдвэрлэгч, дамжуулагч, түгээх хангагч байгууллагуудын

үйл ажиллагаандхяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд 1

дүгнэлт, 13 зөвлөмж, 4 мэдэгдлийг хүргүүлэн, урьдчилан

сэргийлэх хяналт шалгалтын хүрээнд нийт 14 зөрчлийг

газар дээр нь арилгуулан ажилласан.

3-10 дугаар сард Шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил,

дутагдлыг 100% арилгуулсан байна.

Торгууль, нөхөн төлбөрийг

100% барагдуулсан байна.        

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ДБХХ

10. Эрчим хүчний хяналт 

Зорилт 10.1  Шаардлага хангасан усан 

халаалтын зуухны  үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлнэ.                                                

Зорилт 10.2  6 кВ ба түүнээс дээш 

хүчдэлийн түвшинтэй цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын ашиглалтын 

зурвасын дэглэмийг сахиулж, ашиглалтын 

түвшинг дээшлүүлнэ. 



10,6 Зуух, даралтат сав, 

шугам хоолойн техникийн 

магадлал, баталгаажуулалт хийх

Баталгаажуулалт хамрагдсан 

зуух, даралтад сав шугам 

хоолойн тоо

тоо хувь 2020 2020 онд баталгаажуулалтад хамрагдсан зуух, даралтад

сав шугам хоолой - 250

Тухай бүр Шинээр угсрагдсан зуух, даралтад

сав шугам хоолойн ашиглалтын

түвшинг дээшлүүлж, улсын бүртгэлд

бүрэн хамруулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ДБХХ

10,7 "Барилгын ажлын явцад илэрсэн 

зөрчил дутагдал, түүнийг арилгах 

арга зам" сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулах

Барилгын ажлын явцад илэрч 

буй зөрчил, дутагдлын тоо 

тоо, хувь 2020 2020 онд барилгын чиглэлээр 1 сургалт зохион байгуулсан. 4 дүгээр сард Хууль, эрх зүйн мэдлэг дээшсэн

байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ДБХХ

Эрүүл ахуйн норм, дүрэм,

стандартын шаардлага

хангасан ус, ариун цэврийн

байгууламж 

тоо, хувь 2020

ЕБС-ийн нийслэлд 5% дотор, гаднах бие засах газрыг

хавсран, дотуур байрны нийслэлд 5% гадна бие засах

газрыг ашигладаг. Бусад үйл ажиллагааны чиглэлээр суурь

судалгаа хийгдээгүй байна. 

2021 онд, жилдээ 

Эрүүл ахуйн норм, дүрэм,

стандартын шаардлага хангасан ус,

ариун цэврийн байгууламжийг 10%-

иар нэмэгдүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМБСХХ, 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 1094

объектод төлөвлөгөөт шалгалт

хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

1643 объектыг шалгалтад хамруулж, Илэрсэн зөрчилд

664944.0 мян.төгрөгийн торгууль ногдуулж, 90.4%-ийг

барагдуулсан байна.

Шалгалтаар 456 объектын эрсдэлийн түвшинг

бууруулсан байна.  

4-9 дүгээр сард

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.           Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, 

ХАБХААХХ, 

ДБХХ, АЧХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

557 объектод зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх. 

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 762  объектыг хамруулсан.  

Илэрсэн зөрчилд 131 зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 

/Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4, 5 дугаар сард

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, 

ХАБХААХХ, 

АЧХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,4

Нийтийг хамарсан баяр ёслол, цаг

үеийн шаардлагаар зохион

байгуулж буй арга хэмжээнд

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт хувь 2020
Хоол хүнснээс шалтгаалсан өвчин, хордлого, халдвар 

бүртгэгдээгүй байна.
 жилдээ, тухай бүр

Баяр ёслол, нийтийг хамарсан

үйлчилгээнд хоол, хүнснээс

шалтгаалсан өвчин хордлого,

халдвар үүсэхээс урьдчилан

сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ,   

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,5

Гадаад орны болон төр засгийн 

тэргүүн, зочин төлөөлөгчдийн 

айлчлалын үед хоол хүнсний 

аюулгүй байдалд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт хувь 2020
Хоол хүнснээс шалтгаалсан өвчин, хордлого, халдвар 

бүртгэгдээгүй байна.
  жилдээ, тухай бүр

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ   

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,6

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн

худалдаалах, сурталчлахад

тавигдах шаардлагыг зөрчихөөс

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт хувь 2020
Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн худалдаалах, сурталчлахад

тавигдах шаардлагыг  хангуулна.
3 дугаар улиралд 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ   

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,7

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний

найрлага, сав баглаа боодол,

шошгод урьдчилан сэргийлэх

хяналт шалгалт хийх

Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт хувь 2020
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хувийг 3 хувиар 

нэмэгдүүлэх
3 дугаар улиралд 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,8

Бүх шатны сургалтын 

байгууллагуудын хичээлийн шинэ 

жилийн бэлтгэл ажил, элсэлтийн 

үйл ажиллагаанд эрүүл ахуй, 

халдвар хамгааллын чиглэлээр 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Шалгалтаар илрүүлсэн 

зөрчил, арилгуулалтын хувь, 

улсын байцаагчийн гаргасан 

шийдвэрийн биелэлт, 

эрсдэлтэй объектын тоо

тоо, хувь 2020

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 60.8%, эрсдэл үүсэх 

магадлал 33.2%   Их эрсдэлтэй объект 12.4%, дунд 

эрсдэлтэй объект 50.1%, бага эрсдэлтэй объект 17.2%  

8-р сарын 15-10-р 

сарын 15

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭМХХ, БСХХ , 

ХАБХААХХ, 

ДБХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын  хяналт 

Зорилт 11. Хүн амын болон үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний байгууллагуудын ус, ариун

цэврийн байгууламжийн эрүүл ахуйн норм,

дүрэм, стандартын шаардлагыг 10 хувиар

нэмэгдүүлнэ.   



11,9

Амралт, аялал, жуулчны 

баазуудад урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх 

Эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан объектын тоо
тоо, хувь 2019

Шалгалтад хамрагдсан газрын 136 ба 62% нь эрүүл ахуйн 

шаардлага хангахгүй /2020 онд шалгалт хийгдээгүй/
4-7 дугаар сард

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,10

Боловсролын сургалтын 

байгууллагын ус, ариун цэврийн 

байгууламжийн эрүүл ахуйн норм, 

дүрэм, стандартын хэрэгжилтийн 

байдалд тандалт судалгаа хийх 

Эрүүл ахуйн норм, дүрэм, 

стандартын шаардлага 

хангасан ус, ариун цэврийн 

байгууламжтай боловсролын 

сургалтын байгууллагын тоо

тоо, хувь 2020

ЕБС-ийн нийслэлд 5% дотор, гаднах бие засах газрыг 

хавсран, орон нутагт 73%, дотуур байрны нийслэлд 5%, 

орон нутагт 87% нь гадна бие засах газрыг ашигладаг

1-3 дугаар улиралд 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭМХХ , Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,11

Шинээр байгуулагдсан, хаяг,

байршил өөрчлөгдсөн эрүүл

мэндийн болон эм хангамжийн

байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн

нөхцөл шаардлагад тандалт

судалгаа хийх 

Эрүүл мэнд, эм хангамжийн

байгууллагын тоо
тоо, хувь 2020

Тандалт судалгаанд 36 эмнэлэг хамрагдсанаас 15 буюу 42

хувь нь шинээр үйл ажиллгаа эрхэлж байгаа, 12 буюу 33

хувь нь шилжин байрласан, 3 буюу 8.3 хувь нь эмнэлэг үйл

ажиллагаандаа чиглэл нэмүүлсэн, 2 буюу 5.5 хувь нь үйл

ажиллагаагаа сэргээсэн, 4 буюу 11 хувь нь хаяг

байршилдаа үйл ажиллагаа явуулаагүй байлаа.

жилдээ 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл

шаардлага хангасан байгууллагад

зөвшөөрөл өгсөн эсэхэд дүгнэлт

гаргаж, шаардлагад нийцүүлсэн

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,12

Төвлөрсөн бус усан хангамжтай

эмнэлгүүдийн усанд хяналт

шинжилгээ хийх

Стандартын шаардлага

хангахгүй сорьцын тоо
тоо, хувь 2020

Эрүүл мэндийн 10 байгууллагын ундны усны эх үүсвэрээс

худгаас болон хэрэглэгчийн цэгээс дээж авч, хими, нян

судлалын шинжилгээнд хамруулан Хүрээлэн буй орчин.

Эрүүл мэндийг хамгаалах, Аюулгүй байдал. Ундны ус.

Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ

MNS 0900:2018 стандарттай харьцуулан үнэлгээ өгч

ажилласан.

6, 7-р  сард

Эмнэлгүүдийг бүрэн хамруулж,

стандартын шаардлага хангахгүй

дээжийг шаардлагад нийцүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,13

“Сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн 

байгууллагын ундны усны чанар, 

аюулгүй байдал”-д хяналт 

шинжилгээ хийх

Стандартын шаардлага 

хангахгүй обьектийн тоо, 

сорьцын тоо

тоо, хувь 2019
Нянгийн тоо – 9%, E.Coli  - 3.9%, ГБЭТН - 1.2%,  Химийн 

үзүүлэлтээр шаардлага хангахгүй хувь  - 23.7
1-3 дугаар улиралд

Стандартын шаардлага хангахгүй 

дээжийг шаардлагад нийцүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,14

Шалгалтад хамрагдаагүй ус 

хангамжийн байгууллагуудын 

ундны усанд хяналт шинжилгээ 

хийх

Стандартын шаардлага 

хангахгүй сорьцын тоо
тоо, хувь 2019

Нийслэлд ТУХ-ийн 234 дээжинд шинжилгээ хийснээс 1 73 

(31.1%) сургууль, цэцэрлэгийн  усанд  нянгийн тоо 

стандартаас их, 2 цэцэрлэгийн усны хатуулаг их, 4 

сургууль, цэцэрлэгийн усанд төмрийн хэмжээ стандартад 

заагдсанаас их гарсан байна.  Хяналт  шинжилгээгээр 150 

улсын /ахлах/ байцаагчийн дүгнэлт үйлдэж, 50  давтан 

4-10 дугаар сард
Стандартын шаардлага хангахгүй 

дээжийг шаардлагад нийцүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,15

 Нийслэлийн ахуйн болон 

урьдчилан цэвэрлэх 

байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир 

усанд хяналт шинжилгээ хийх

Ахуйн болон урьдчилан 

цэвэрлэх байгууламж хяналт 

шинжилгээнд хамрагдсан тоо 

тоо, хувь 2020 Ахуйн болон урьдчилан цэвэрлэх байгууламж 6 хамрагдсан 4,6,8 дугаар сард Стандартын шаардлага хангахгүй 

дээжийг шаардлагад нийцүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд
ЭМХХ, ХНХХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,16

Хот суурин газрын хөрсний 

бохирдлын түвшинд хяналт 

шинжилгээ хийх

Шинжилгээнд хамруулсан 

дээжийн тоо

тоо, хувь 2019 Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын байдалд үнэлгээ 

өгөх зорилгоор 2020 оны  хавар, намар  нийт 119 цэгээс 

дээж авч дээж авч шинжлүүлсэн.

5, 9 дүгээр сард Стандартын шаардлага хангахгүй 

дээжийг шаардлагад нийцүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,17

Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг,

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд

үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө

урьдчилсан хяналт хийж дүгнэлт

гаргах

Улсын хэмжээнд  шинээр үйл 

ажиллагаа эрхлэгчид 

/хүсэлтээр/

тоо 2020

50 мах махан болон сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрт 

урьдчилсан хяналт хийж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 

талаарх улсын /ахлах/ байцаагчийн 49 дүгнэлт гаргасан.

тухай бүр
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг

хангуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ  

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,18

Согтууруулах ундааны

үйлдвэрлэлийн төсөл сонгон

шалгаруулах тусгай зөвшөөрөл

сунгах ажлын хэсэгт ажиллан үйл

ажиллагааны дүгнэлт гаргах

Улсын хэмжээнд  шинээр үйл 

ажиллагаа эрхлэгчид 

/хүсэлтээр/

тоо 2020 4 байгууллагад дүгнэлт гаргасан. тухай бүр

Хууль тогтоомжийн шаардлагад

нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ  

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,19

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний

хорт бодисын агууламж, чанар

аюулгүй байдалд эрүүл мэндийн

дүгнэлт гаргах 

Улсын хэмжээнд  шинээр үйл 

ажиллагаа эрхлэгчид 

/хүсэлтээр/

тоо 2020 2 байгууллагад дүгнэлт гаргасан. тухай бүр

Хууль тогтоомжийн шаардлагад

нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд



11,20

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын

барилга байгууламж барих газар      

олголт, зураг төсөл зохиох,

ашиглалтад хүлээн авахад эрүүл

ахуйн урьдчилсан хяналт хийх 

Хянуулсан зураг төсөл,

ажилласан улсын комиссын

тоо

тоо, хувь 2019

Эрүүл мэндийн барилга байгууламжийн 433 зураг төсөл

хянаж, 69.7% /294/ нь эрүүл ахуй шаардлага хангасан

3063% /139/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй. 281 удаа

улсын комиссын бүрэлдэхүүнд ажилласан.

тухай бүр

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм,

журам, стандартын шаардлагад

нийцсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

тоо нэмэгдэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, ХНХХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

11,21

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 хийх

шаардлаг хангахгүй обьектийн 

эзлэх хувь
тоо, хувь 2020 Шаардлага хангахгүй объектын эзлэх хувь 9.9 2021 онд, жилдээ

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм,

журам, стандартын шаардлагад

нийцсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

тоо нэмэгдэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭМХХ, 

ХАБХААХХ, 

ДБХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,22

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгчдэд "Эрүүл ахуйн болон

үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг

нэвтрүүлэх арга зүй сэдэвт

сургалтыг зохион байгуулах

Хүнсний чиглэлийн үйл

ажиллагаа эрхлэгчид
тоо 2020

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн 2 хувьд нь

мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх
3 дугаар улиралд

Аюулгүй хүнс үйлдвэрлэх, үйлчилгээ

үзүүлэх нөхцөл, шаардлага

хангагдана.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,23

"Халдваргүйжүүлэх бодисын

сонголт, хэрэглээ, ариутгал,

халдваргүйжүүлэх үйл

ажиллагаанд анхаарах асуудал"

сэдвээр сургалт зохион байгуулах 

Хамрагдсан эмнэлэг, АШМУХ-

ийн байгууллагын тоо
тоо, хувь 2020 Зохион байгуулаагүй 10 дугаар сард

Халдваргүйжүүлэх бодисын сонголт,

хэрэглээ, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн үйл

ажиллагааны талаарх мэдлэгийг

олгох 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ , Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

11,24

"ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх нь" сэдэвт сургалт 

зохион байгуулах 

хамрагдсан байгууллага тоо, хувь 2020
ЕБС-ийн холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион 

байгуулагдаагүй
1 дүгээр улиралд

ЕБС-иудын захирал, эмч, хоол зүйч, 

дотоод хяналтын ажилтан, тогооч 

нарыг хамруулан сургалт зохион 

байгуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх эрүүл мэндийн 

үзлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний  хүртээмж

тоо, хувь 2020

232 эмнэлгийн 10 (4.6%) их, 85 (39.7%) дунд, 119 (55.6%) 

бага эрсдэлтэй,  эмч, сувилагчийн харьцаа1:1.2, тоног 

төхөөрөмжийн хангалт 77.3%, стандартын мөрдөлт 71.8%-

тай байна.

2021 онд, жилдээ 
Эмнэлгийн тусламжийн чанар, 

хүртээмжийг 20%-иар нэмэгдүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

12,1

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

124 объектод төлөвлөгөөт 

шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020

Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр 188 эмнэлгээс 

их- 9, дунд-77, бага-102, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын 

хяналтын чиглэлээр 119 эмнэлгээс их-4, дунд-50, бага-65, 

Эм биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр 45 эмнэлгээс  их-

4, дунд-5, бага-36,  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

хяналтын чиглэлээр 29 эмнэлгээс дунд-2, бага-27, Цөмийн 

болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр 54 эмнэлгээс дунд-6, 

бага- 48 эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Үүнээс үзэхэд эрсдэлийн 

шалгуур үзүүлэлтээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 272 аж 

ахуйн нэгж, байгууллагаас их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 44 

эмнэлгийг 38.6%, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 228 

эмнэлгийг 61.4%-иар эрсдэлийг бууруулсан байна.

6 дугаар сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.           Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

12. Эмчилгээний чанарын хяналт 

Зорилт 12. Урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, 

оношилгоо, эмчилгээний  хүртээмж, чанар, 

аюулгүй байдлыг 20%-иар нэмэгдүүлнэ. 



12,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 93 

объектод  зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020 Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 55 объектыг хамруулсан 4,5 дугаар сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

12,3

Тусгай зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, 

эмчийн үйл ажиллагаанд 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх  

Зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, 

эмчийн үйл ажиллагаа 
тоо 2020

Тусгай зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, эмчийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой 17 удаагийн мэдээллийг МХЕГ-т хүргүүлж 

ажиллалаа.

  тухай бүр
Зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, эмчийн үйл 

ажиллагааг таслан зогсооно.   

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

12,4

Уламжлалт анагаах ухааны 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн хүний нөөцийн 

хангалт, ажлын байрны нөхцөл 

байдалд тандалт судалгаа хийх 

сувилагчийн хүрэлцээ 

хангалт, ажлын байрны 

нөхцөлийн судалгаа

тоо 2020
Сэргээн засах сувилахуйн тусламжийн хүний нөөц, ажлын 

байрыг судалсан. 
1-3 дугаар улиралд 

Тандалт судалгааны дүнд үндэслэн 

холбогдох газруудад санал 

хүргүүлж, асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

12,5

“Урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг 

оношилгоо, эмчилгээний чанар 

аюулгүй байдал” сэдэвт салбарын 

сургалт зохион байгуулах 

Хяналт шалгалтад хамрагдсан 

эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад

тоо 2020
Хяналт шалгалтад хамрагдсан эрүүл мэндийн 

байгууллагуудыг сургалтад хамруулсан.
3-4 дүгээр улиралд

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 

ажилтны хууль тогтоомжийн талаарх 

мэдлэгийг сайжруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

12,6

Эрүүл мэндийн байгууллагын 

тусгай зөвшөөрөл сунгах үед 

баталгаажуулах үйл ажиллагаа 

хийх  

Эрүүл мэндийн байгууллагын 

тоо
тоо, хувь 2020

207 эмнэлэг, 247 ЭХБ, 3 АШМУХ/ эрүүл мэндийн 

байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунгахад 

баталгаажуулах хяналт хийсэн. 

1-12 дугаар сар

Баталгаажуулах үйл ажиллагааны 

явцад шилэн хяналтын цахим 

системд бүртгэгдээгүй объектод 

эрсдэлийн үнэлгээ хийж, системд 

бүртгэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Хамрагдсан байгууллагын тоо, 

илрүүлсэн болон  арилгуулсан 

зөрчлийн хувь 

тоо 2020
220 объектыг шалгалтад хамруулж, 207 объектод 1992 

зөрчил илрүүлснээс 534  буюу 27%-ийг арилгуулсан байна.
2021 онд, жилдээ 

Хяналт шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг 100 хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

13,1

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

142 объектод төлөвлөгөөт 

шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020

137 ААНБ-д  урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хийж, 14 

байгууллагаас Монгол эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хаяг 

шошгын зөрчилтэй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх 

хүчинтэй хугацаа дууссан зэрэг 37 нэрийн 8282 ширхэг 

12.823.930 төгрөгийн эмийг хураан авч, 10 ААНБ, 4 иргэнд 

9.500.000 төгрөгийн шийтгэл оногдуулж, 10 газарт 23 заалт 

бүхий албан шаардлага хүргүүлсэн байна. Мөн 

үйлдвэрлэгчийн мэдээллээр 111 эм хангамжийн 

байгулулагаас 287.522 ширхэг  Эсмия эмийг буцаан татан 

авч тусгаарлуулсан.

эмнэлэг 4-6 дугаар  

сард,                        

эм хангамж                

  4-7 дугаар сард

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.           Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

13,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 55  

объектод  зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо 2020 Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 44 объектыг хамруулсан. 8-9 дүгээр сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Зорилт 13. Хуурамч, бүртгэлгүй, 

стандартын шаардлага хангахгүй, эм,  

эмнэлгийн хэрэгслэл, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

13. Эм биобэлдмэлийн хяналт 



13,3

Зах зээлд худалдаалагдаж буй 

хуурамч, улсын бүртгэлд 

бүртгэгдээгүй, бүртгэлийн 

загвараас зөрүүтэй, лабораторийн 

шинжилгээний үзүүлэлтээс бусад 

үзүүлэлтээр чанар, стандартын 

шаардлага хангаагүй эм, 

биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн, 

эмнэлгийн хэрэгслийг илрүүлэх 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

хуурамч, улсын бүртгэлд 

бүртгэгдээгүй, бүртгэлийн 

загвараас зөрүүтэй,  чанар, 

стандартын шаардлага 

хангаагүй эм, биологийн 

идэвхт бүтээгдэхүүн, 

эмнэлгийн хэрэгслийн 

илрүүлэлт, арилгуулалт 

тоо 2020

14 байгууллагаас Монгол эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, 

хаяг шошгын зөрчилтэй, чанарын баталгаажуулалтгүй, 

хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан зэрэг 37 нэрийн 8282 

ширхэг 12.823.930 төгрөгийн эмийг хураан авч, 10 ААНБ, 4 

иргэнд 9.500.000 төгрөгийн шийтгэл оногдуулж, 10 газарт 

23 заалт бүхий албан шаардлага хүргүүлсэн байна. Мөн 

үйлдвэрлэгчийн мэдээллээр 111 эм хангамжийн 

байгулулагаас 287.522 ширхэг  Эсмия эмийг буцаан татан 

авч тусгаарлуулсан.

2-4 дүгээр улиралд 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 

хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

13,4

Жороор олгох заалт бүхий эмийг 

шаардлага хангасан жороор олгож 

буй байдалд урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх

Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь 
тоо 2020

255  ААНБ-д  эм олголтын байдлыг шалгаад жороор олгох 

эмийг хүчингүй жороор олгосон 1 хүн, 1 байгууллагад 

550000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, 2 албан даалгавар 

хүргүүлэн гүйцэтгэлийг тооцон ажиллаа.

1-4 дүгээр улиралд 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 

хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

13,5

Эрүүл мэнд, эм хангамжийн 

байгууллагын тусгай зөвшөөрөл 

сунгах үед баталгаажуулах үйл 

ажиллагаа хийх   

ЭМЯ, НЭМГ-т тусгай 

зөвшөөрөл сунгуулахаар 

хандсан эмнэлэг, эм 

хангамжийн байгууллага 

тоо 2020

ЭМЯ, НЭМГ-т тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 

байгууллагын хяналт шалгалтад хамрагдсан байдал, хаяг 

байршилдаа үйл ажиллагаа явуулаагүй талаарх 

мэдээллийг хүргүүлсэн. 

1-4 дүгээр улиралд 

Хяналт шалгалтад хамрагдаж

байгаагүй болон хяналтын хуудсаар

дунд, их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн, удаа

дараа зөрчил гаргасан байгууллагын

талаарх мэдээллийг хүргүүлэн,

холбогдох арга хэмжээ авч

шийдвэрлэсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ  

13,6

"Хяналт шалгалтын эрх зүйн 

орчин, шалгалтын явцад илэрсэн 

зөрчилтэй бүтээгдэхүүний тухай" 

сургалт зохион байгуулах

Хяналт шалгалтанд

хамрагдаагүй байгууллагын 20

-с дээш хувийг хамруулах

тоо 2020
Эм хангамжийн байгууллагуудын холбогдох хууль эрх зүйн 

мэдлэг дээшилж, эрсдэлийн түвшин буурсан. 
3 дугаар улиралд 

Эм хангамжийн байгууллагад үүсэж 

болох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр мэдлэг, 

мэдээлэл өгнө. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангуулсан, сургууль, 

цэцэрлэгийн тоо  

тоо, хувь 2020
205 боловсролын байгууллагад шалгалт хийж, багштай 

холбоотой зөрчил нийт зөрчлийн 27 хувийг эзэлж байна.

2020-2021 оны 

хичээлийн жилд

Чадварлаг багш” хөтөлбөр, цахим 

сургалтын хэрэгжилтийг 30 хувиар 

нэмэгдүүлж, илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

14,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр  их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 276  

объектод төлөвлөгөөт шалгалт 

хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

248 байгууллагыг шалгалтад хамруулж, 4162 зөрчил 

илрүүлснээс 22%-ийг арилгуулсан. Шалгалтаар улсын 

/ахлах/ байцаагчийн  1112 заалт бүхий 134 албан 

шаардлага, 130 заалт бүхий 29 албан даалгавар хүргүүлж, 

55 байгууллагад  12100.0 мянган төгрөгөөр торгох  шийтгэл 

ногдуулж, бүрэн барагдуулсан. Шалгалтаар 44 объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан.  /Мэдээллийн эх сурвалж 

ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4-9 дүгээр сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.           Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ, 

ЭМХХ,Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

14,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

161 объектод зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо 

тоо, хувь 2020

161 байгууллагыг  зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамруулж, 

1798 зөрчил илрүүлж, 713 заалттай 76 зөвлөмж хүргүүлсэн 

байна.  Зөвлөмжийн хэрэгжилт 57.2%-тай.  /Мэдээллийн эх 

сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

10 дугаар сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ, ЭМХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

14. Боловсролын хяналт 

Зорилт 14. "Чадварлаг багш” хөтөлбөр, 

цахим сургалтын хэрэгжилтийг 30 хувиар 

нэмэгдүүлж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулна. 



14,3

Бүх шатны боловсролын 

сургалтын байгууллагуудын 

хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл 

ажил, элсэлтийн үйл ажиллагаанд 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Шалгалтаар илрүүлсэн 

зөрчил, арилгуулалтын хувь, 

улсын байцаагчийн гаргасан 

шийдвэрийн биелэлт

тоо, хувь 2020

750 байгууллагын үйл ажиллагаанд урьдчилдан сэргийлэх 

хяналт хийж, улсын /ахлах/ байцаагчийн 755 заалт бүхий 

150 албан шаардлага, 124 заалт бүхий 16 албан даалгавар 

өгч, 11 байгууллагад 5300.0 мянган төгрөгөөр торгох 

шийтгэл оногдуулж, бүрэн барагдуулсан.

8-9 дүгээр сард
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 

хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ, ЭМХХ, 

ХАБХААХХ, 

ДБХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

14,4

Ерөнхий боловсролын сургууль, 

сургуулийн өмнөх  боловсролын 

сургалтын байгууллагуудын 

багшийн хүрэлцээ хангамж, 

багшийн хөтөлбөртэй их дээд 

сургуулиудын хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд тандалт судалгаа хийх

 Мэргэжилтэй багш, эрдмийн 

зэрэгтэй багшийн тоо, хувь  

Шаардлага хангасан 

хөтөлбөрийн тоо    Багш 

хөтөлбөрөөр элсэгчдийн 

чанар   Судалгаа

тоо, хувь 2020

Тандалт судалгаанд хамрагдсан сургуулийн өмнөх болон 

бага боловсролын багшийн хөтөлбөрөөр сургалт явуулдаг 

16 их, дээд сургуулийн   50%-д нь үндсэн багшийн эзлэх 

хувь хангалтгүй.  

4-5 дугаар сард 

Багш хөтөлбөрийн стандарт,                 

   багшийн ажлын норм, норматив, 

багш хөтөлбөртэй их, дээд 

сургуулиудын элсэгчдэд тавих 

шаардлагад тус тус санал 

боловсруулж хүргүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

14,6

"Ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэгт цахим сургалтын 

платформ хэрэгжүүлснээр багш 

ажлын байранд хөгжих  нөхцөл 

боломж" сэдэвт сургалт зохион 

байгуулах 

Шалгалтад хамрагдсан ЕБС, 

цэцэрлэгийн багш хөгжлийн 

төв                                                            

тоо, хувь 2020

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс сургууль, 

цэцэрлэгийн багшид  онлайн сургалтын 34 платформ 

байршуулсан.                                       

9 дүгээр сард 

Багш ажлын байранд мэргэжил 

дээшлүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. Багш 

өөрийгөө хөгжүүлэх цахим 

мэдээлэлд ажиллах чадвар  100 

хувь хангагдана. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн RCH 

программын бүртгэл

хувь 2020 76% 2021 онд, жилдээ 

Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн 

сангийн RCH программын бүртгэлийг 

80%-д хүргэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

БСХХ

15,1

 Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн RCH 

программ ашиглагч 10  

байгууллага, объектод 

төлөвлөгөөт шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

хувь 2020

11 объектыг шалгалтад хамруулж, 8 объектод 22 зөрчил 

илрүүлснээс 80%-ийг арилгуулсан байна. 4 объектын 

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.   /Мэдээллийн эх 

сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны байдлаар/

4 сарын 01-                 

   5 сарын 30

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.           Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ

15,2

Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн RCH 

программ ашиглагч 5  байгууллага, 

обьектод зөвлөн туслах 

үйллчилгээ үзүүлэх  

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

хувь 2020

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 5 объектыг хамруулснаас 5 

объектод 14 дутагдал илрүүлсний 30%-ийг арилгуулсан. 5 

байгууллагад нийт 27 заалт хүргүүлсэн байна.                                     

               /Мэдээллийн эх сурвалж ШХЦС 2020.11.30-ны 

байдлаар/

9 сарын 01-                    

      09 сарын 30

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ

15,3

Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн бүртгэлд 

тандалт судалгаа хийх 

Судалгаа, статистик тоо 2020 Тандалт судалгаа хийгдэж байгаагүй
4 сарын 01-                

  11 сарын 01

Судалгааны дүнг үндэслэн цаашид 

авах арга хэмжээний зөвлөмж, санал 

гаргаж Соёлын яам, аймаг, дүүргийн 

ЗДТГ-т хүргүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ

15,4

"Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд 

анхаарах асуудал" сэдэвт сургалт 

зохион байгуулах

Музей, сумын соёлын төв, 

дүүргийн соёл ордон, номын 

сан, мэргэжлийн 

байгууллагуудад 

тоо 2020 Соёлын 9 байгууллагын 15 ажилтнуудыг хамруулсан. 9 дүгээр сард Соёлын 30 байгууллагыг хамруулна.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

БСХХ

"Мах, махан бүтээгдэхүүний 

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

шаардлага" MNS 5023:2011 

стандарт

Хувь 2020
Мал төхөөрөх газруудын 50% нь мал эмнэлэг, ариун 

цэврийн шаардлагыг хангаж байна.
2021 онд жилдээ

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан уламжлалт аргаар мал 

төхөөрөх цэг, газарт мал эмнэлэг 

ариун цэврийн шаардлагыг 100% 

хангуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

Зорилт 15. Соёлын өвийн бүртгэл, 

мэдээллийн сангийн соёлын үнэт зүйлс, 

үндэсний өвийн цахим бүрдүүлэлтийг 10%-

иар нэмэгдүүлж, илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулна. 

15. Соёлын хяналт 

16. Мал эмнэлгийн хяналт 

Зорилт 16. Уламжлалт аргаар мал 

төхөөрөх цэг, газарт мал эмнэлэг ариун 

цэврийн шаардлагыг хангуулна. 



16,1

Эрсдэлийн үнэлгээгээр  их, дунд 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 588 

объектод төлөвлөгөөт шалгалт 

хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

2020 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар 7 хяналтын 

чиглэлээр 112 обьектыг хамруулж, 988 зөрчил илрүүлж 763 

буюу 77.2 хувийг арилгуулсан.  Улсын байцаагчийн 471 

заалт бүхий 81 албан шаардлага өгч, 2460.0 мянган 

төгрөгийг нөхөн төлүүлж, нийт 46 аж ахуйн нэгж, иргэнд 

45200.0 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулж, 39050.0 

мянган төгрөг буюу 92.5 хувийг бүрэн барагдууллаа. 

Хуулийн хэрэгжилт 72 хувь

 4-10 дугаар сард

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна. 

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.  Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

БОГУУХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

312 объектод зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 169 объектыг хамруулж, 504  

зөрчил илрүүлж 77 буюу 15.2 хувийг  газар дээр нь 

арилгуулж,  427 заалт бүхий 84 зөвлөмж хүргүүлж 92 

хувийг арилгуулж ажилласан. Хуулийн хэрэгжилт 69 

хувьтай.

Эрсдэлийн үнэлгээгээр их эрсдэлтэй 2, дунд эрсдэлтэй 

107, бага эрсдэлтэй 60 объект үнэлэгдсэн. 

 4-10 дугаар сард

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

БОГУУХХ,  

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,3

Уламжлалт болон үйлдвэрийн 

аргаар мал төхөөрөх, мах  

боловсруулах цэг, үйлдвэрт 

бэлтгэн  нийлүүлсэн мал, махны 

мал эмнэлгийн гэрчилгээний 

хэрэгжилт, цахим 

бүртгэлжүүлэлтийн байдалд  

тандалт судалгаа хийх

Мал эмнэлгийн гэрчилгээний 

бичилт, цахим бүртгэлжүүлэлт
хувь 2020 Суурь судалгаа байхгүй 3-9 сард 

Суурь судалгаатай  болж, 

уламжлалт аргаар мах бэлтгэх, мал 

эмнэлгийн цахим гэрчилгээг олгож 

байгаа явц байдалд үнэлэлт дүгнэлт 

хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг холбогдох газарт тавьж 

шийдвэрлүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,4

Уламжлалт болон үйлдвэрийн 

аргаар бэлтгэсэн махны аюулгүй 

байдлын үзүүлэлтэд хяналт 

шинжилгээ хийх

Уламжлалт аргаар төхөөрсөн 

малын махны аюулгүй 

байдлын үзүүлэлтийг 

үйлдвэрийн аргаар төхөөрсөн 

малын махны аюулгүй 

байдлын үзүүлэлтийн 

харьцуулалт

хувь 2020

2020 онд хяналт шинжилгээгээр 3 нэр төрлийн махнаас 

түүвэрлэн 187 дээж авч УМЭАЦТЛ-т мал эмнэлгийн 

магадлан шинжилгээ, нян судлал, малын эмийн бодисын 

үлдэгдэл, хүнд металлийн үлдэгдэл илрүүлэх үзүүлэлтээр 

шинжилгээнд хамруулсан. 

3-9 сард 

Махны аюулгүй байдлын үзүүлэлт 

хангаагүй бүтээгдэхүүнийг холбогдох 

хууль тогтоомжийн дагуу 

шийдвэрлэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ,  

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,5

Зах зээлд нийлүүлж буй малын эм, 

тэжээлийн нэмэлтийн улсын 

бүртгэл, шинжилгээ, 

баталгаажилт, жороор олголтын 

байдалд урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх

Улсын бүртгэлд 

бүртгэгдээгүй, бүртгэлийн 

загвараас зөрүүтэй малын эм, 

тэжээлийн нэмэлтийн зөрчил

тоо, хувь 2020

Лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнг үндэслэн “Мах 

махан бүтээгдэхүүн. Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үндсэн 

шаардлага MNS 5023:2001”, “Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх 

бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур 

үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ MNS 6308:2012” 

стандартуудын шаардлага хангасан  улсын /ахлах/ 

байцаагчийн 46, хангаагүй 1 нийт 47 дүгнэлт  гаргаж 

ажилласан.

  2-10 сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна.                                                                      

                                        Торгууль, 

нөхөн төлбөрийг бүрэн барагдуулсан 

байна.                                                    

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,7

Уламжлалт болон үйлдвэрийн 

аргаар мал төхөөрөх  цэг, өлөн 

гэдэс боловсруулах үйлдвэрүүдэд 

мал эмнэлэг, ариун цэврийн 

шаардлага хангаж буй эсэхэд 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн 

шаардлага хангаагүй зөрчил 

илрүүлэлт, арилгалт 

хувь 2020

Урьдчилан сэргийлэх шалгалтад мал төхөөрөх, мах, махан 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэл, эрхэлж байгаа  60 

аж ахуйн нэгж, иргэийг хамруулж, нийт 186 зөрчил 

илрүүлж, 139 буюу 74.7%-ийг арилгуулж,  34 обьектод 

зөрчлийн хэрэг 10-ыг нээж, хялбаршуулсан журмаар 24-н 

зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж  нийт 

59700.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,  эрх 

бүхий албан тушаалтны 34 даалгавар хүргүүлж, 8698.3 

мянган төгрөгийн нөхөн төлбөр оногдуулж,  2 обьектын үйл 

ажиллагааг улсын байцаагчийн актаар түр хугацаагаар 

зогсоож зөрчлийг арилгуулсан байна.

6-10 сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна. Торгууль, нөхөн 

төлбөрийг бүрэн барагдуулсан байна.                                                    

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,8

Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, 

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд  

урьдчилсан хяналт хийж, дүгнэлт 

гаргах 

Шаардлагад нийцсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо 

тоо 2020

 57 ААН-ийн үйл ажиллагаанд урьдчилсан хяналт хийж 

1.29, 1.30.1 кодтой хяналтын хуудсуудаар эрсдэлийг үнэлж, 

бага, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн мах, махан 

бүтээгдэхүүний 56, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 1 үйлдвэрт 

үйл ажиллагааны тухай улсын байцаагчийн 57 дүгнэлт 

гаргасан.

Тухай бүр

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын шаардлагад 

нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд



16,9

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 

үйлдвэрлэх, импортлох 

байгууллагад урьдчилсан хяналт 

хийж, баталгаажуулах үйл 

ажиллагаа явуулах

Шаардлагад нийцсэн малын 

эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

үйлдвэрлэлийн тоо

тоо 2020

15 ААН-ийн үйл ажиллагаанд урьдчилсан хяналт хийж 

1.16.2 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийг үнэлж, бага 

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн малын эмийн санд үйл ажиллагааны 

тухай улсын байцаагчийн 15 дүгнэлт гаргасан.

Тухай бүр

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын шаардлагад 

нийцсэн  үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,10

"Уламжлалт болон үйлдвэрийн 

аргаар мал төхөөрөх үеийн мал 

эмнэлэг, ариун цэврийн 

шаардлага" сэдэвт сургалт зохион 

байгуулах

Мал төхөөрөх үйлдвэрийн 

ажилчид, бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн тоо

тоо 2020
Сургалт зохион байгуулагдаагүй, цахим хэлбэрээр мал 

эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчдад чиглэл өгсөн.
 9 сард 

Уламжлалт болон үйлдвэрийн 

аргаар мал төхөөрөх үеийн мал 

эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын 

талаар үйлдвэрлэгч болон  малын 

эмч нарт мэдээлэл өгсөн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

16,11
"Малын эмийн зохистой хэрэглээ" 

сэдэвт сургалт зохион байгуулах

Малын эм хангамжийн 

байгууллагын удирдлага, 

албан тушаалтны тоо

тоо 2020 Сургалт зохион байгуулагдаагүй  3 сард 

Малын эмийн зөв зохистой 

хэрэглээний талаар ойлголттой 

болсноор махны чанар аюулгүй 

байдал хангагдана.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

Гарал үүслийн гэрчилгээ 

олгох журмын хэрэгжилт  
хувь 2020 Гарал үүслийн гэрчилгээ олголт 50% 2021 онд жилдээ

2021 онд хяналт шалгалтад 

хамрагдсан объектуудын гарал 

үүслийн гэрчилгээ, баталгаажилтыг 

100% хангуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

17,1

Ургамал хамгаалал, хорио 

цээрийн хяналтын чиглэлээр их, 

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 106 

объектод  төлөвлөгөөт шалгалт 

хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

Төлөвлөгөөт шалгалтаар хуулийн хэрэгжилт 79.8 хувь,  

Улсын байцаагчийн гаргасан албан шаардлага, 

шийдвэрийн биелэлт 81.7, торгуулийн барагдуулалт 100 

хувь, гүйцэтгэлийн хяналтаар зөрчил арилгуулалт 82.3 

хувиар буурсан байна.  

 4-10 сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна.           Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

17,2

Ургамал хамгаалал, хорио 

цээрийн хяналтын чиглэлээр дунд  

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 61 объектод  

 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 65 объектыг хамруулж, 582  

зөрчил илрүүлсэн, 289 зөвлөмж хүргүүлсэн. Хуулийн 

хэрэгжилт 79.1 хувьтай байна.  

 4-10 сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

17,4

Ургамал, ургамлын гаралтай 

түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал 

үүслийн  баталгаажилтад тандалт 

судалгаа хийх 

Бүтээгдэхүүний гарал үүслийн 

баталгаажилт 
хувь 2020 Гарал үүслийн гэрчилгээний баталгаажилт 50% 9-10 сард 

Гарал үүслийн гэрчилгээний 

баталгаажилтыг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр ургамлын гарал үүслийн 

цахим системийг нэвтрүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

17,5

Ургамал, ургамлын гаралтай 

түүхий эд,  бүтээгдэхүүнд 

аюулгүйн үзүүлэлтийг 

тодорхойлох хяналт шинжилгээ 

хийх

Эерэг сорьцын болон 

зөрчлийн илрүүлэлт, арилгалт
хувь 2020  Эерэг сорьцын илрүүлэлт 1,5%   6-9  сард 

Стандартын шаардлага хангахгүй 

дээжийг шаардлагад нийцүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

Стандартын шаардлага 

хангасан таримлын үр 
  хувь 2019 Тарих үрийн 66% нь стандартын шаардлага хангаж байна. 2020 онд

Таримлын тарих үрийн стандартын 

чанарын үзүүлэлтийг 5 хувиар 

нэмэгдүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

18,3

Тарих үрийн чанар, тариалалтын 

явцад урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх

Тарих үрийн цэвэршилт, 

соёололт, ургах хурдын чанар, 

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалт

 тоо, хувь 2019

Улсын хэмжээнд үр нөөцөлсөн аж ахуйн, нэгж, 

байгууллагын 20% нь шаардлага хангаагүй үрээр 

тариалалт хийсэн. 80% нь тарих үрийн стандартын 

шаардлага хангасан .

 3-4 сард

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна. Торгууль, нөхөн 

төлбөрийг бүрэн барагдуулсан 

байна.  Тарих үрийн чанарыг 85%-д 

хүргэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

18,4

Таримлын  үрийн чанар, үрийн 

нөөцийн бүрдүүлэлт, хүнсний 

улаан буудайн чанарт  хяналт 

шинжилгээ хийх

Тарих үрийн цэвэршилтийн 

хувь /буурсан үзүүлэлтээр/
 тоо, хувь 2020 Нийт нөөцөлсөн үрийн 50 хувь нь цэвэршилтээр тэнцээгүй  8-10 сард 

Хяналт шинжилгээ хийж дүгнэлт 

гаргасан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

17. Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт

Зорилт 18. Таримлын тарих үрийн 

стандартын чанарын үзүүлэлтийг 5 хувиар 

нэмэгдүүлнэ.  

Зорилт 17. Ургамал, ургамлын гаралтай 

түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, 

баталгаажилтыг 20%-иар нэмэгдүүлнэ. 

18. Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналт



18,5

Үрийн чанарыг дээшлүүлэхэд 

анхаарах асуудал сэдэвт сургалт 

зохион байгуулах

Тарих үрийн чанар, аюулгүй 

байдал, цаашид анхаарах 

асуудал, сургалтад оролцогчид 

 тоо 2019 Улсын байцаагч нарын чадавхийг дээшлүүлэх сургалт  8 сард 
Улсын хэмжээнд 100% хамруулсан 

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

Ундаа, шүүс, сүүн болон 

гурилан бүтээгдэхүүний 

сахарын агууламж, чанар, 

аюулгүй байдлын түвшинг 

тодорхойлох

100 гр 

бүтээгдэхүүнд 

мг-р, %-иар

2020 Суурь судалгаа, нэгдсэн тоон үзүүлэлт байхгүй 2021 онд жилдээ

Сахарын агууламж өндөртэй 5-аас 

доошгүй хүнсний бүтээгдэхүүний 

сахарын агууламжийг нийт объектын 

15%-д бууруулж, хэрэглэгчдэд зөв 

зохистой сонголт хийх зөвлөмж 

боловсруулж хүргүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

19,1

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

1270 объектод төлөвлөгөөт 

шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

1452 объектод 1136 шалгалт төлөвлөж хийж гүйцэтгэсэн, 

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 74.5% 

- Эрсдэл үүсэх магадлал 25.5% 

- Их эрсдэлтэй объект 148/15.4%/

- Дунд эрсдэлтэй объект 634 /66.3%/

- Бага эрсдэлтэй объект 178 / 18.3%/

- Зөрчлийн тоо 4729

 4-10-р сард 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100%  

арилгуулсан байна.  Торгуулийг 

бүрэн барагдуулсан байна.         

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

19,2

Их,  дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 

545 объектод зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020

709 объектод 630 зөвлөн туслах үйлчилгээг хийсэн Хууль 

сахин мөрдөлтийн түвшин 81.7%, Эрсдэл үүсэх магадлал 

18.3%, Их эрсдэлтэй объект 43/7.4%/, Дунд эрсдэлтэй 

объект 375 /65.1%/, Бага эрсдэлтэй объект 158 / 27.4%/, 

Зөрчлийн тоо 2419

 4-10 сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

19,3

Нийтийг хамарсан баяр ёслол, цаг 

үеийн шаардлагаар урьдчилан 

сэргийлэх   шалгалт хийх  /Цагаан 

сар, Хүүхдийн баяр, Наадам,  

Шинэ жил/   

Хүнсний аюулгүй байдлыг 

хангаагүй зөрчил, арилгуулалт 
тоо, хувь 2020

2054 объектыг урьдчилан сэргийлэх шалгалтад  хамруулж, 

9560 зөрчлийг илрүүлж 6692 буюу 74%-ийг арилгуулсан.
Тухай бүр

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулсан байна.   Торгуулийг 

бүрэн барагдуулсан байна.  Хоол 

хүнсээр дамжих өвчин, хордлого 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

нөхцөл бүрдүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

19,4

Ерөнхий боловсролын сургууль, 

сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагуудын хоол үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд 

урьдчилан сэргийлэх  шалгалт хийх 

Хүүхдийг илчлэг, шим 

тэжээллэг, эрүүл  хоол 

хүнсээр хангаагүй зөрчил, 

арилгуулалт 

тоо, хувь 2020

Төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дэргэдэх 33 хоолны газар, сургуулийн өмнөх 

боловсролын 49 цэцэрлэгийн гал тогооны үйл ажиллагаанд 

хяналт шалгалт хийсэн. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

газруудад тавигдах шаардлага MNS 4946:2019 стандартын 

шаардлагыг хяналт шалгалтад хамрагдсан 82 аж ахуйн 

нэгжийн 64 буюу 78 хувь нь хангаж байна. Үүнээс ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 33 хоолны газрын  26 буюу 78 

хувь, цэцэрлэгийн 49 гал тогооны 38 буюу 77 хувь нь 

стандартын шаардлага хангасан. 

9 сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна.   Торгуулийг 

бүрэн барагдуулсан байна.   Хоол 

хүнсээр дамжих өвчин, хордлого 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

нөхцөл бүрдүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

19,5

Гадаад орны болон төр засгийн 

тэргүүн, тусгай хамгаалалт бүхий 

этгээд, зочин төлөөлөгчдийн 

айлчлалын үед хоол хүнсний 

аюулгүй байдалд урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх

Айлчлалын үеийн хоол 

хүнсний аюулгүй байдлын 

үзүүлэлт

тоо, хувь 2020 2020 онд нийт 7 удаагийн хяналт шалгалт хийж ажилласан. Тухай бүр

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%  

арилгуулсан байна.Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна.  Хоол хүнсээр 

дамжих өвчин, хордлого халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 

бүрдүүлнэ.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

19. Хүнсний чанар, стандартын хяналт

Зорилт 19. Хүнсний бүтээгдэхүүний 

сахарын агууламжийг бууруулж,  

хэрэглэгчдэд зөв сонголт, хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар 

чанар, аюулгүй байдлыг хангуулна. 



19,7

Сүү, гурилан бүтээгдэхүүн, исэг 

цагаан идээ, иогурт зайрмаг, ундаа 

шүүс зэрэг бүтээгдэхүүний 

дээжинд сахарын агууламж, чанар, 

аюулгүй байдалд хяналт 

шинжилгээ хийх

Бүтээгдэхүүний тоо, 

чихэрлэгийн хэмжээ, хими, 

нян хор судлалын үзүүлэлт

тоо, хувь 2020 Суурь судалгаа, нэгдсэн тоон үзүүлэлт байхгүй  6-9 сард 

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн 

шинжилгээ болон шошгын 

мэдээлэлд үндэслэн бүтээгдэхүүний 

100 мл болон 100 г-д 10г ба түүнээс 

их чихэр агуулсан 5-аас доошгүй 

хүнсний бүтээгдэхүүний сахарын 

агууламжийг бууруулах, үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 

хангуулах, цаашид авах арга 

хэмжээний санал боловсруулж 

холбогдох байгуулагад хүргүүлсэн 

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

19,8

Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, 

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд  

урьдчилсан хяналт хийж, дүгнэлт 

гаргах 

 Шаардлага хангасан  

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо 

тоо, хувь 2020

Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны талаарх улсын 

байцаагчийн 49 дүгнэлт гаргасан байна.

Тухай бүр

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын шаардлагад 

нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

ЭМХХ, Дүүрэг 

дэх МХХ-үүд

19,9

Бага насны болон цэцэрлэгийн 

хүүхэд, ерөнхий боловсролын 

сургуулийн бага ангийн сурагчдад 

зориулсан хүнсний түүхий эд 

бүтээгдэхүүн болон хоол 

үйлдвэрлэл үйлчилгээнд 

урьдчилсан хяналт хийж дүгнэлт 

гаргах

Хууль тогтоомжийн 

шаардлагад нийцсэн хүүхдийн 

хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

эрхлэгчийн тоо 

тоо, хувь 2019

2019 онд бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий 

боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан 

хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүн болон хоол үйлдвэрлэл 

үйлчилгээнд урьдчилсан хяналт хийж 22 дүгнэлт гаргасан 

байна.

Тухай бүр

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын шаардлагад 

нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

19,10

Согтууруулах ундаа 

үйлдвэрлэлийн төсөл сонгон 

шалгаруулах, тусгай зөвшөөрөл 

сунгах ажлын хэсэгт ажиллан  

дүгнэлт гаргах.  

Хууль тогтоомжийн 

шаардлагад  нийцсэн шимийн 

архи, согтууруулах ундааны 

үйлдвэрлэлийн тоо

тоо, хувь 2020
Согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд үйл ажиллагааны 3 

дүгнэлт гаргасан.
Тухай бүр

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын шаардлагад 

нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

19,11

"Сахарын хүний эрүүл мэндэд 

үзүүлэх сөрөг нөлөө" сэдэвт 

сургалт

Хүнсний чиглэлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэгчид 

бүтээгдэхүүний сахарын 

агууламж, эрүүл мэндэд 

үзүүлэх нөлөөллийн талаар 

мэдлэг мэдээлэл олгох

 тоо
2020

Хүнсний худалдаалалт, нэмэлтийн талаарх салбарын  

сургалтад 292 хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэгчдийг онлайн  хэлбэрээр хамруулсан.

5 сард 

Хүнсний бүтээгдэхүүний чихэрлэгийн 

үзүүлэлт, сахар хүний бид хэрхэн 

нөлөөлөх талаар зөв мэдээлэл 

олгох, үйлдвэрлэгч болон  

хэрэглэгчдэд зөв сонголт, хэрэглээг 

хэвшүүлэх чиглэлийн зөвлөмжийг 

боловсруулж хүргүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ХАБХААХХ, 

Дүүрэг дэх МХХ-

үүд

Үндэслэлгүй болон нэмэгдэл 

шарлагад өртөхөөс урьдчилан 

сэргийлсэн хүний тоо

тоо 2020
1089 цацрагтай ажиллагчдын хувийн тунд сар бүр хяналт 

тавьж, нэмэгдэл шарлагад өртүүлээгүй. 
2021 онд, жилдээ 

Хүн ам болон цацрагтай 

ажиллагчдын шарлагын тунг 

Цацрагийн аюулгүйн нормд заасан 

хэмжээ (1 мЗв/жилд, 20мЗв/жилд)-

нээс хэтрүүлэхгүй байна. Өвчтөн, 

үйлчлүүлэгчдийн авах  шарлагын 

тунг Цацрагийн аюулгүйн нормд 

заасан  "Рентген оношилгооны үеийн 

Зөвлөх түвшин"-ээс хэтрүүлэхгүй 

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЦЦАБХХ

20. Цөмийн болон цацрагийн хяналт:

Зорилт 20. Хүн ам болон цацрагтай 

ажиллагчийг нэмэгдэл шарлагад 

өртүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангуулна.



20,1

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 

дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

95 байгууллагуудад төлөвлөгөөт 

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо, 

илрүүлсэн зөрчил 

арилгуулалтын хувь, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо

тоо, хувь 2020 Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч 69 обьектод 

хяналт шалгалт хийж 371 зөрчил илрүүлэн улсын 

байцаагчийн 174 заалт бүхий 46 албан шаардлага, 

хамтарсан хяналт шалгалтаар 19 заалттай 7 албан 

шаардлага үйлдсэн. Хяналт шалгалтад хамрагдсан 16 

байгууллагад Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу зөрчлийн хэрэг 

нээж, зөрчил шалган шйидвэрлэх ажиллагаа явуулсан.

4-9 сард Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй 

үнэлэгдсэн объектын эрсдэлийн 

түвшинг бууруулсан байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн 

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан 

байна. Торгуулийг бүрэн 

барагдуулсан байна

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,2

Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 83 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлсэн объектын тоо, 

зөвлөмжийн хэрэгжилт,  

зөрчил арилгуулалт, 

эрсдэлийн түвшин буурсан 

объектын тоо 

тоо, хувь 2020

50 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүлэхэд нийт давхардсан тоогоор 488 зөрчил 

илрүүлж, цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах 10.1, 10.2, 

10.3 кодтой хяналтын хуудсуудаар 6 (12%) их, 14 (28%) 

дунд, 30 (60%) бага эрсдэлтэй тус тус үнэлэгдсэн. Дээрх 

аж ахуйн нэгж, байгууллагад илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

хэрхэн арилгах талаар улсын байцаагчийн 50 зөвлөмжийг 

хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. 

4-9 сард 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 

объектын эрсдэлийн түвшинг 

бууруулсан байна.  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,4

Геологи хайгуулын судалгаанд 

цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй 

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

байгууллагад урьдчилан сэргийлэх 

шалгалт хийх

Цацрагийн хамгаалалт, 

аюулгүй байдлыг хангасан 

цацрагийн үүсгүүрийн 

тээвэрлэлтийн тооны эзлэх 

хувь

тоо, хувь 2020

Цооногийн өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүрийн 

тээвэрлэлтийн үндсэн шаардлага, цацрагийн хамгаалалт, 

аюулгүй байдлыг хангасан цацрагийн үүсгүүрийг хүлээн 

авах, хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаанд давхардсан тоогоор 

нийт 13 тээвэрлэлтэд улсын байцаагч хяналт тавьсан. 

1-3-р улиралд

Тээвэрлэлтийн болон ашиглалтын 

явц  дахь аюулгүй байдалд тавигдах 

шаардлагууд хангагдсан байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулна. Тавьсан торгуулийг 

бүрэн барагдуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,5

Цацрагтай ажиллагчдын 

мэргэжлийн шарлагын тунд 

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Хувийн тунгийн хяналтад 

хамрагдсан цацрагтай 

ажиллагчдын тоо,  Цацрагтай 

ажиллагчдын нэмэгдэл 

шарлага авсан тохиолдлын 

тоо, Шалгалтаар илрүүлсэн 

зөрчил, арилгуулалтын хувь, 

улсын байцаагчийн гаргасан 

шийдвэрийн биелэлт

тоо, хувь 2020

258 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1089 цацрагтай 

ажиллагчдын хувийн тунд сар бүр хяналт тавьж, нэмэгдэл 

шарлага авсан 7 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг 

тодруулах урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 

хэрэгжүүлсэн

1-3-р улиралд /сар 

бүр/

Нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхээс 

урьдчилан сэргийлсэн байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулна. Тавьсан торгуулийг 

бүрэн барагдуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,6

Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн 

үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан 

сэргийлэх шалгалт хийх 

Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаа явуулсан иргэн, 

хуулийн этгээдийн тоо, 

Шалгалтаар илрүүлсэн 

зөрчил, арилгуулалтын хувь, 

улсын байцаагчийн гаргасан 

шийдвэрийн биелэлт

тоо, хувь 2020

6  аж ахуйн нэгж, байгууллага рентген аппаратыг тусгай 

зөвшөөрөлгүй ашигласан зөрчилд зөрчлийн хэрэг нээж, 6 

хуулийн этгээдийг 20,000.000 төгрөгийн торгох шийтгэл 

оногдуулж, 7 рентген аппарат, 1 цөмийн хэмжүүр багажны 

ашиглалтын үйл ажиллагааг прокурорын тогтоолоор 

зөрчил арилтал түр зогсоож, эрх бүхий албан тушаалтны 6 

албан даалгавар хүргүүлсэн. 

1-3-р улиралд

Хүн амыг үндэслэлгүй шарлагад 

өртүүлэхээс урьдчилан сэргийлсэн 

байна. Шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг 100% арилгуулна. Тавьсан 

торгуулийг бүрэн барагдуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,7

Ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэг, номын сан, архивын 

барилга, байгууламжид радоны 

хуримтлалын хэмжээг тогтоох 

зорилгоор тандалт судалгаа хийх

Радоны хуримтлалыг 

тодорхойлсон барилгын тоо
тоо 2020

8 байгууллагын 19 өрөө тасалгааны агаар дахь радоны 

эзлэхүүний идэвхийг тодорхойлоход 2 цэгт норм, 

стандартаас их гарсан.

1-2-р улиралд 

Удирдамжийн дагуу тандалт 

судалгаанд байгууллагуудыг 

хамруулна. Мэдээллийн санг үүсгэж, 

судалгаа хийгдсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 



20,8

Эзэнгүй үүсгүүрийн эрэл хайгуул, 

цацрагийн болзошгүй нөлөөлөлд 

тандалт судалгаа хийх 

Эзэнгүй цацрагийн үүсгүүрийг 

эрж хайх, хүн амын аюулгүй 

байдлыг хангах ажлыг 

нийслэлд тандалт судалгаа 

100% хийгдэж дуусна.  

тоо 2020
2020 онд удирдамж батлагдаагүй тул тандалт судалгаа 

хийгдээгүй.
1-3-р улиралд 

Мэдээллийн санг үүсгэнэ. 

Нийслэлийн 8 дүүргийн  хаягдал 

төмөр цуглуулах цэг, төмөрлөг 

боловсруулах үйлдвэр, хуучин 

цэргийн анги нэгтгэлийн бааз 

орхигдсон объектууд зэрэг 5 талбайг 

хамруулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,9

Европын болон Азийн зарим улс 

орноос импортлогдсон нөөшилсөн 

хүнсний бүтээгдэхүүнд цацрагийн 

хяналт шинжилгээ хийх

Импортын нөөшилсөн хүнсний 

бүтээгдэхүүний тоо.
тоо 2020

Удирдамжид заасан нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээс 

тайлант хугацаанд 11 аж ахуйн нэгжийн импортлосон  нийт 

21 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн цацрагийн лабораторийн 

шинжилгээнд хамрагдсан байна. Шинжилгээний дүнгээр 7 

нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд зохиомол цацраг идэвхт цези-

137 изотоп илэрсэн 

2-3-р улиралд 

Нийслэлийн Гүний гаалийн 11 

хяналтын терминалуудаар 

импортлогдсон нөөшилсөн хүнсний 

бүтээгдэхүүний дээжийг хамруулж, 

хүнсний бүтээгдэхүүнээр дамжин 

нэмэгдэл шарлага авахаас 

урьдчилан сэргийлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,10

Дулааны цахилгаан станц, нам 

даралтын зуухнаас гарч буй 

хаягдал үнсэнд хяналт шинжилгээ 

хийх

Хаягдал үнсэн сан бүхий 

байгууллагын тоо, Хаягдал 

үнснээс авсан дээжийн тоо

тоо 2020

9 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт 

шинжилгээг хийж, хаягдал үнс болон нүүрсний нийт 24 

дээж авч, МХЕГ-ХАБҮЛЛ-ЦХЛ-д цацрагийн шинжилгээнд 

хамруулсан. 

2-3-р улиралд 

 Нийслэлд хаягдал үнс ашиглан 

үйлдвэрлэж буй барилгын 

материалаас үүдэлтэй нэмэгдэл 

шарлагад хүн амыг өртүүлэхээс 

урьдчилан сэргийлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,12

Улаанбаатар хот болон аймгуудын

төвлөрсөн усан хангамж, гүний

худгийн ундны усанд цацрагийн

хяналт шинжилгээ хийх

Цацрагийн шинжилгээнд 

хамрагдсан ундны усны эх 

үүсвэрийн тоо, Ундны усны 

дээж

тоо 2020

Төвлөрсөн усан хангамжийн 7 эх үүсвэр болон 6 дүүргийн 

гүний худгийн 33 усны дээжийг хяналт шинжилгээнд 

хамруулсан.

2-3-р улиралд 

Нийслэлийн төвлөрсөн усан 

хангамжийн 7 станцыг улирал 

тутамд хамруулна. Нийслэлийн 

дүүрэг тус бүрээс 3 гүний худгийн 

усыг цацрагийн хяналт шинжилгээнд 

хамруулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,14

Улсын хэмжээнд цацрагийн 

дэвсгэр түвшинд хяналт 

шинжилгээ хийх

Улаанбаатар хотын гадаад 

орчны цацрагийн дэвсгэр 

түвшний хэмжээг тодорхойлох 

үзүүлэлт

тоо 2020

2020 онд Улаанбаатар хотын 4 станцын гадаад орчны 

цацрагийн тунгийн чадал, тунадас тоосонцрын нийлбэр 

бета идэвхийн мэдээллийг өдөр, сар тутам тогтмол хүлээн 

авч, олон жилийн дундажтай харьцуулан тогтмол хяналт 

тавихад гадаад орчны цацрагийн тунгийн чадал 0.07-0.13 

мкЗв/цаг байсан.

1-3-р улиралд 

/байнга/

Нийслэлийн хэмжээнд гадаад орчны 

цацрагийн түвшнийг тухай бүр хянах 

боломжоор хангагдсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,18

Рентген оношилгооны аппарат, 

тоног төхөөрөмжид чанарын 

хяналтын баталгаажуулалт хийх

Стандартын шаардлагыг

хангасан тоног төхөөрөмжийн

тоо.

тоо 2020
2020 онд удирдамж батлагдаагүй тул чанарын хяналтын 

баталгаажуулалт хийгдээгүй.

2021 онд, жилдээ  

/Хүсэлт гаргах бүрт/

3 эмнэлгийн байгууллагын

компьютерт томографийн аппаратад

чанарын хяналт хийж, өвчтөн,

үйлчлүүлэгчдийн авах шарлагын

тунг "Рентген оношилгооны үеийн

Зөвлөх түвшин"-ээс хэтрүүлэхгүй

байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

20,19

Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй 

байдлын чиглэлээр сургалт зохион 

байгуулах

Сургалтын тоо, Сургалтад 

хамрагдсан байгууллага болон 

ажилтнуудын тоо

тоо 2020

2020 онд 11 сургалтыг чанартай, үр дүнтэй зохион 

байгуулж, 89 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 270 ажилтан, 

албан хаагчдад мэргэжлийн болон хууль эрх зүйн мэдлэг 

мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангасан.

2-3-р улиралд 

1 сургалтыг зохион байгуулна. 

Цацрагтай ажиллагч болон улсын 

байцаагчдын мэдлэг, чадварыг 

дээшлүүлсэн байна..

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд

ЦЦАБХX 

21. Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналт 



Тандалт, хариу арга 

хэмжээний төлөвлөлт,  

нөөцийг бүрдүүлсэн байдал,  

тохиолдолд 

авсан хариу 

арга хэмжээний 

тоо, зарцуулсан 

цаг хугацаа,                 

         тоо ширхэг 

2020 90 хувь 2021 онд, жилдээ

Халдвар, хамгааллын дэглэм, 

журмын хэрэгжилтийг 100 хувь 

хангуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХХ

21,1

Хилийн боомт, гүний хяналтын 

бүсэд халдвар, хамгааллын 

дэглэм, журмын хэрэгжилтэд 

хяналт тавих

Халдвар, хамгааллын дэглэм, 

журмын хэрэгжилт
 хувь 2020

байнгын хяналт 

шалгалт 

Халдвар, хамгааллын дэглэм, 

журмын хэрэгжилтийг  100 хувь 

хангуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

21,2

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлж 

буй зорчигч /жолооч, тээврийн 

хэрэгсэл,  ачаа бараа, шуудан 

илгээмжээр дамжин   

коронавируст халдвар  /КОВИД-

19/   зэрэг олон улсад шуурхай 

болон тогтмол мэдээлэх хүний хөл 

хориот өвчин дамжин тархахаас 

урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг 

хийх, хариу арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх  

Голомтот бүс нутгаас ирсэн 

болон халдварт өвчний 

сэжигтэй зорчигч /жолооч/

Улсын хилээр нэвтэрсэн 

тээврийн хэрэгслийн тоо

Халдварт өвчний голомтот 

бүс нутгаас импортлогдсон, 

дамжин тээвэрлэгдсэн ачаа, 

бараа, шуудан, илгээмж

тоо 2020
байнгын хяналт 

шалгалт

Голомтот бүс нутгаас ирсэн болон 

халдварт өвчний сэжигтэй зорчигч 

/жолооч/-ийг 100 хувь тандалт 

судалгаанд хамруулж тусгаарлалтад 

шилжүүлнэ.

Улсын хилээр нэвтэрсэн тээврийн 

хэрэгслийг 100  хувь ариутгал, 

халдваргүйтгэлд хамруулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

Зөрчлийг бууруулах чиглэлээр 

авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, нийт  импорт, 

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалт  

тоо, хувь 2020

Экспортын хяналтаар илэрсэн зөрчлийн тоо-2, Импортын 

хяналтаар илэрсэн зөрчлийн тоо- 76

Хил дамжуулан тээвэрлэх үеийн хяналтаар илэрсэн 

зөрчлийн тоо- 0

Устгасан барааны тоо хэмжээ- 9 ААНБ-ын 16 нэрийн 722.8 

сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн

Хураасан барааны тоо хэмжээ-3.5 тн, 212945 ширхэг 

бүтээгдэхүүн

2021 онд, жилдээ

Халдвар, хамгааллын дэглэм, 

журмын хэрэгжилтийг 100 хувь 

хангуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХХ

22,1

Хил, дамжин халдварлах эрсдэл 

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 

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн мал, амьтан,

тэдгээрийн гаралтай түүхий эд

бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ,   

илрүүлсэн зөрчлийн тоо, 

зөрчил арилгалтын хувь, авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тоо

тоо, хувь
2020     

жилийн эцэс

Мал эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр экспортын хяналтыг 

1565 аж ахуйн нэгжийн 29962.9 тн, 2569357 ширхэг мал, 

амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд  хийж, 1854 

экспортын гэрчилгээг баталгаажуулсан. Импортын 

хяналтад 922 аж ахуйн нэгжийн 13411.5 тн, 89.628.547 

ширхэг мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүн хамрагдсан. 

Нийт 20 аж ахуйн нэгжид холбогдох зөрчлийг илрүүлэн 

13200 нэгжийн шийтгэл ногдуулан барагдуулсан.

байнгын хяналт 

шалгалт

Хил, дамжин халдварлах эрсдэл 

бүхий мал, амьтны гоц халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 

хилээр нэвтрүүлж буй мал, амьтан, 

тэдгээрийн гаралтай түүхий эд 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 

хангуулан Улаанбаатар хот дахь 

гүний гаалийн хяналтын бүсээр 

нэвтрүүлнэ. Илэрсэн зөрчлийг 100% 

арилгуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

Зорилт 22. Хилээр нэвтэрч буй барааны 

аюулгүй байдлыг хангуулна.  

Зорилт 21. Хилийн нэвтрэх цэгийн 

коронавируст халдвар /КОВИД-19/ болон 

бусад халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах бэлэн 

байдлын чадавхыг сайжруулна.

Короновируст /COVID 19/ халдварт өвчний эсрэг хариу 

арга хэмжээний хүрээнд гүний гаалийн хяналтын нийт 3 

терминал /Ти Ай Ложиситик, Интердесижн, Монгол транс/-д 

хэлтэс бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 03 дугаар сарын 19-ний 

өдрөөс эхлэн Алтанбулаг боомтоос гүнд шилжин ирж буй 

олон улсын ачаа тээврийн тир карней бүхий 

автомашинуудын жолооч нарын эрүүл мэндэд тандалт 

судалгаа, ачаа бараанд аюулгүй байдлын хяналт шалгалт 

хийж хилээс чөлөөлөх ажлуудыг шуурхай зохион байгуулан 

ажиллаж байна.Тус хугацаанд нийт 5016 тир автомашины 

гадаргуу, кабины дотор тал, жолоочийн бичиг баримтад 

халдваргүйжүүлэлт хийлгэж, 5218 жолоочид эрүүл 

мэндийн тандалт судалгаа хийж, 294 жолоочийг журмын 

дагуу тусгаарлалтад шилжүүлсэн байна.  Тус ажлын 

хүрээнд тир карней бүхий автомашинуудын жолоочид 

коронавирус /COVID19/-ын тохиолдлыг илрүүлэх тандалт 

судалгааг холбогдох дүрэм журмын дагуу эмнэлгийн 

байгууллагад хүлээлгэн өгөх, аль бүс нутгаар дамжин 

ирсэнийг бүртгэлжүүлэх, халдварын тохиолдол илэрсэн 

бүс нутгаар транзит ачаа тээвэрлэн ирсэн монгол жолооч 

нарыг заагдсан байршилд тусгаарлах, сэжигтэй тохиолдол 

илрээгүй гадаад жолооч  нарыг эх оронд нь буцаах, ачаа 

тээврийн тир машиныг ирсэн даруйд журмын дагуу 

тусгаарлалтын улаан бүсэд байрлуулан, ариутгалын тусгай 

зөвшөөрөлтэй компаниудаар нийт 274575.8 м.кв талбайд 

халдваргүйжүүлэлт хийлгэх ажиллалаа.



22,2

Ургамал,

ургамлын гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг хилээр 

нэвтрүүлэх үед байнгын хяналт 

шалгалт хийх 

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн ургамал, ургамлын 

гаралтай түүхий эд,  

бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ,   

илрүүлсэн зөрчлийн тоо, 

зөрчил арилгалтын хувь, авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тоо

тоо, хувь
2020     

хагас жил

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын чиглэлээр 

1353 аж ахуйн нэгжийн 189304.6 тн, Экспортын  хяналтаар 

84 аж ахуйн нэгжийн 4922 тн ургамал, ургамлын гаралтай 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ачилтын үеийн шалгалтыг хийж 

152 экспортын гэрчилгээг баталгаажуулсан.  13 зөрчил 

илрүүлэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан. Замын-Үүд 

боомтоор БНХАУ-аас импортын мэдэгдэл, экспортлогч 

улсын ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээгүйгээр 3.5 тн 

таримал, 245 ширхэг хөрстэй тасалгааны цэцэг 

импортлосон хэрэгт зөрчлийн хэрэг нээж, Баянзүрх 

дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх албадлагын арга хэмжээ 

авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, 

хэрэгслээс хохиролд нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, 

устгах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион 

байгуулж, шийдвэр гарган биелэлтэнд хяналт тавих үүрэг 

бүхий зөвлөлд 9.453.400 төгрөгийн үнэ бүхий 212945 

ширхэг цэцгийг устгуулахаар шилжүүлсэн 

байнгын хяналт 

шалгалт

Ургамлын гадаад хорио цээртэй 

зүйлс хил дамжин халдварлахаас 

урьдчилан сэргийлэх, хилээр 

нэвтрүүлж буй ургамал, тэдгээрийн 

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангуулан 

Улаанбаатар хот дахь гүний гаалийн 

хяналтын бүсээр нэвтрүүлнэ. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,3

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн 

болон хүнсний бус зарим бараа, 

бүтээгдэхүүнийг хилээр 

нэвтрүүлэх үед стандарт, чанар 

болон эрүүл ахуй, халдвар 

хамгааллын байнгын хяналт 

шалгалт хийх

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ,   

илрүүлсэн зөрчлийн тоо, 

зөрчил арилгалтын хувь, авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тоо

тоо, хувь
2020     

хагас жил

Импортын хяналт шалгалтад хүнсний чанар, стандартын 

хяналтын чиглэлээр 3988 аж ахуйн нэгжийн 101621.9 тн  

бодис, бараа, бүтээгдэхүүн; эрүүл ахуй, халдвар 

хамгааллын хяналтын чиглэлээр 5901 аж ахуйн нэгж, 97 

иргэний 154419.4 тн бараа, бүтээгдэхүүн; Экспортын 

хяналтад 22 аж ахуйн нэгжийн 416.9 тн бараа 

бүтээгдэхүүнд хяналт шалгалт хийж, хилээс чөлөөлөн 

ажилласан. Нийт 52 зөрчил илрүүлэн 65650 нэгжийн 

шийтгэл ногдуулж, холбогдох арга хэмжээг авч, зөрчлийг 

бүрэн арилгуулж ажилласан. Хүнсний аюулгүй байдлын 

шаардлага хангахгүй, хугацаа дууссан 64 тн, 128 сая 

төгрөгний пиво,  2 нэрийн 5.4 тн, 50 сая төгрөгийн дүнсэн 

тамхи, зам тээврийн ослын улмаас тээвэрлэлтийн горим 

алдагдаж, лабораторийн шинжилгээгээр хүнсний 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй 

болсон 21 нэр төрлийн 20.3 тн, 100.500.000 төгрөгийн 

хүнсний бүтээгдэхүүн, ОХУ-аас импортолсон лаазалсан 

загас  95.4 тн, 340900000 төгрөгийн. 25 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнийг устгалд оруулсан.  98.1 тн 353.000.000 

төгрөгийн шар айргийг устгаж болзошгүй эрсдэлээс 

сэргийлж ажилласан. 

байнгын хяналт 

шалгалт

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,4

Импортын эм биобэлдмэл,

эмнэлгийн хэрэгслийг хилээр 

нэвтрүүлэх үед байнгын хяналт

шалгалт хийх 

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн эм, эмийн түүхий 

эд, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

биологийн идэвхит

бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ,   

илрүүлсэн зөрчлийн тоо, 

зөрчил арилгалтын хувь, авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тоо

тоо, хувь
2020     

хагас жил

 Эм биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр давхардсан 

тоогоор 1964 аж ахуйн нэгжийн 7823.3 тн эм биобэлдмэл, 

эмийн түүхий эд, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт 

бүтээгдэхүүн, урвалж оношлуурын чанар аюулгүй байдалд 

биет болон бичиг баримтын, лабораторийн шинжилгээт 

хяналт шалгалт хийж, эрсдэлийг үнэлэн хилээс чөлөөлж, 

хяналт шалгалтын явцад 9 зөрчлийг илрүүлэн арилгуулж, 

илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулан 6250 нэгжийн шийтгэл 

ногдуулан, хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн.

байнгын хяналт 

шалгалт

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,5

Химийн хорт болон аюултай бодис 

болон тэдгээрийг агуулсан 

бүтээгдэхүүнийг

импортлох, экспортлох, хилээр 

дамжуулан тээвэрлэх үед байнгын 

хяналт шалгалт хийх 

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн химийн хорт болон 

аюултай бодис болон 

тэдгээрийг агуулсан 

бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ,   

илрүүлсэн зөрчлийн тоо, 

зөрчил арилгалтын хувь, авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тоо

тоо, хувь
2020     

хагас жил

Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр импортын хяналт 

шалгалтад 494 аж ахуйн нэгжийн 65654.6 тн химийн хорт 

болон аюултай бодис болон тос тосолгооны  материал, 

бодисыг хамруулж, хяналт шалгалтын явцад 

бүтээгдэхүүний хаяг шошгын 1 зөрчил илрүүлэн 3000 

нэгжийн шийтгэл ногдуулж, зөрчлийг арилгуулан гүний 

гаалийн хяналтын бүсээс чөлөөлсөн байна.

байнгын хяналт 

шалгалт

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX



22,6

Импорт, экспортын ашигт 

малтмал, газрын тосны 

бүтээгдэхүүнийг хилээр 

нэвтрүүлэх үед байнгын

хяналт шалгалт хийх  

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн ашигт малтмал, уул 

уурхайн бүтээгдэхүүн, газрын 

тосны бүтээгдэхүүний тоо 

хэмжээ,   илрүүлсэн зөрчлийн 

тоо, зөрчил арилгалтын хувь, 

авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тоо

тоо, хувь
2020     

хагас жил
Зөрчил илэрч байгаагүй

байнгын хяналт 

шалгалт

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,7

Цөмийн болон цацраг идэвхт 

бодис хууль бусаар хилээр 

нэвтрүүлэхээс урьдчилан 

сэргийлэх байнгын хяналт шалгалт 

/улсын хилийн боомтод 

суурилуулсан цацрагийн хяналтын 

төхөөрөмжөөр/-ыг хийх

Монгол Улсын хилээр 

нэвтэрсэн цацрагын үүсгүүр 

бүхий тоног төхөөрөмжийн  

тоо хэмжээ,   илрүүлсэн 

зөрчлийн тоо, зөрчил 

арилгалтын хувь, авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тоо

тоо, хувь
2020     

хагас жил
Зөрчил илэрч байгаагүй

байнгын хяналт 

шалгалт

Илэрсэн зөрчлийг 100 хувь 

арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,8

Халдварт өвчний голомтот бүс, 

нутгаас импортоор орж ирж байгаа 

мах, махан бүтээгдэхүүнээс 

коронавирусын үүсгэгч илрүүлэх 

хяналт шинжилгээ хийх

Лабораторийн шинжилгээнд 

хамруулсан дээжийн тоо

Илрүүлсэн зөрчлийн тоо,

Зөрчил арилгалтын хувь

тоо, хувь 2020 Лабораторийн шинжилгээ хийгдэж байгаагүйH232:H233
байнгын хяналт 

шалгалт

Коронавирусын үүсгэгч илрүүлэх 

шинжилгээнд хамруулж,

зөрчлийг 100 хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,9

Халдварт өвчний голомтот бүс, 

нутгаас импортоор орж ирж байгаа 

гахайн махнаас гахайн мялзан 

өвчний үүсгэгч илрүүлэх хяналт 

шинжилгээ хийх

Лабораторийн шинжилгээнд 

хамруулсан дээжийн тоо

Илрүүлсэн зөрчлийн тоо,

Зөрчил арилгалтын хувь

тоо, хувь 2020 Лабораторийн шинжилгээ хийгдэж байгаагүй
байнгын хяналт 

шалгалт

Гахайн мялзан өвчний үүсгэгч 

илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж,

зөрчлийг 100 хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX

22,10

Европын болон Азийн зарим улс 

орноос импортлогдож буй 

нөөшилсөн хүнсний бүтээгдэхүүнд 

цацрагийн  хяналт шинжилгээ хийх

Лабораторийн шинжилгээнд 

хамруулсан дээжийн тоо

Илрүүлсэн зөрчлийн тоо,

Зөрчил арилгалтын хувь

тоо, хувь 2019

2019 онд импортын хүнсний бүтээгдэхүүнд  цацрагийн  

хяналт шинжилгээ хийсэн ба 409 дээжинд цацрагийн 

шинжилгээ хийхэд  402 дээжид Цезий-137 изотоп илрээгүй, 

7 дээжинд Цезий-137 изотоп илэрсэн ба энэ нь Цацрагийн 

аюулгүйн нормд байсан.

байнгын хяналт 

шалгалт

Хяналт шинжилгээнд импортлогчдыг  

 хамруулж,

зөрчлийг 100 хувь арилгуулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХX, 

ЦЦАБХХ

22,15

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 

холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу импортын мэдэгдэл,  

экспортын гэрчилгээ, хил 

дамжуулан тээвэрлэх мэдэгдэл  

олгох  

Олгосон импортын мэдэгдэл,  

экспортын гэрчилгээ, хил 

дамжуулан тээвэрлэх 

мэдэгдлийн тоо

Тоо
2020 хагас 

жил

МХЕГ-ын даргын 2019 оны Чиг үүрэг шилжүүлэх тухай 

А/164 дүгээр тушаалын дагуу 07 дугаар сарын 01-ээс хойш 

давхардсан тоогоор 409 аж ахуйн нэгжид 814 экспортын 

гэрчилгээ, 8 импортын мэдэгдэл олгосон.

2021  онд, жилдээ
Шаардлага хангасан иргэн, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад олгосон байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХХ

22,16

Ургамал, ургамлын гаралтай 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 

холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу импортын мэдэгдэл,  

экспортын гэрчилгээ, хил 

дамжуулан тээвэрлэх мэдэгдэл  

олгох  

Олгосон импортын мэдэгдэл,  

экспортын гэрчилгээ, хил 

дамжуулан тээвэрлэх 

мэдэгдлийн тоо

Тоо 2020 жилийн эцэс

Ургамал ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн 

импортлох хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг 

хүлээн авч 255 импортын мэдэгдэл, 65

 ургамлын эрүүл ахуйн экспортын гэрчилгээ олгож 

ажилласан.  

2021  онд, жилдээ
Шаардлага хангасан иргэн, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад олгосон байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХХ



22,17

Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн 

гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнийг экспортлогч, 

импортлогч аж ахуйн нэгжид 

экспорт, импортын өмнөх хянан 

магадлагаа, эрсдэлийн үнэлгээ 

хийх

Олгосон импортын мэдэгдэл,  

экспортын гэрчилгээ, хил 

дамжуулан тээвэрлэх 

мэдэгдлийн тоо

Тоо 2020

Коронавируст халдвар гарсантай холбогдуулан мал 

эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр  импортын өмнөх хянан 

магадлагаа, эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажил хийгдээгүй.

Япон улсын 1 үйлдвэрээс цагаан будаа импортлох 

чиглэлээр импортын өмнөх хянан магадлагаа, эрсдэлийн 

үнэлгээ хийгдэж импортлох боломжтой гэсэн дүгнэлт 

гарсан.

2021  онд, жилдээ
Монгол Улсад импортлох боломжтой 

эсэх талаар дүгнэлт гаргасан байна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХХ

22,18

Экспортын гэрчилгээ, импортын 

мэдэгдэл авах хүсэлтийг цахимаар 

хүлээн авах асуудлаар аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад сургалт зохион 

байгуулах

Оролцогчдын тоо Тоо 2020 2020 онд энэ чиглэлээр сургалт хийгдээгүй 2021  онд, жилдээ
20 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

хамруулна.

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

ЭИХХЦХХ

22,19

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд 

импортлоход  тавигдах шаардлага 

сэдвээр импортлогч нарт сургалт 

зохион байгуулах

Оролцогчдын тоо Тоо 2020 2020 онд энэ чиглэлээр сургалт хийгдээгүй 2021  онд, жилдээ
20 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

хамруулна.

Салбарын 

сургалт
ЭИХХЦХХ

22,20

Химийн хорт болон аюултай бодис 

импортлоход тавигдах шаардлага 

сэдвээр тээвэр зуучийн 

байгууллагад сургалт зохион 

байгуулах

Оролцогчдын тоо Тоо 2020 2020 онд энэ чиглэлээр сургалт хийгдээгүй 2021  онд, жилдээ
20 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

хамруулна.

Салбарын 

сургалт
ЭИХХЦХХ

22,21

Хүнс импортлоход тавигдах 

шаардлага сэдвээр импортлогч 

нарт сургалт зохион байгуулах
Оролцогчдын тоо Тоо 2020

Хүнс импортлогч 40 аж ахуйн нэгж, иргэнийг хамруулсан 

сургалт зохион байгуулсан.
2021  онд, жилдээ

40 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

хамруулна.

Салбарын 

сургалт
ЭИХХЦХХ







 




























