
суурь он суурь түвшин 

Байгалийн нөөцийн ашиглалт,

Бохирдол доройтлын бууралт,

Мод бэлтгэсэн талбайгаа

ойжуулахад шаардагдах

стандартын тарьц, суулгац үрийн

нөөцийн хэмжээ, Тарьж

ургуулсан модны амьдралтын хувь 

хувь 2021

2021 оны байдлаар ойгоор бүрхэгдсэн

талбайн хэмжээ 8.2 хувь байна. Ойн

мэргэжлийн байгууллагуудын 65 хувь

нь өөрийн мод үржүүлгийн газарт

тарьж ургуулсан. Модны амьдралтын

хувь 54 хувь байна.

1 -11 дүгээр 

сард 

Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 8.3 хувьд

хүргэж, ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг 100

хувь өөрийн мод үржүүлгийн талбайтай

болгоно.

Тарьж ургуулсан модны амьдралтыг 75.0 хувьд

хүргэнэ. 

Улсын болон орон 

нутгийн төсөв, аж 

ахуйн нэгжийн 

өөрийн зардлаар 

БОГУУХГ, аймаг 

нийслэлийн МХГ

1.1 Байгаль орчны хяналтын чиглэлийн

объектын эрсдэлийн ангиллыг

үндэслэн их, дунд эрсдэлтэй

үнэлэгдсэн объектод төлөвлөгөөт

шалгалт хийх  /хавсралт 2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь,

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин,

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

2021 онд 1199 объектод шалгалт

хийхээс 986 объектод шалгалт хийсэн.

Гүйцэтгэлийн хувь 69.7%. Шалгалтад

хамрагдсан обьектын эрсдэл үүсэх

магадлал өмнөх оноос 138 объектоор

буурч, 41 объектын түвшин

өөрчлөгдөөгүй, 2 объектын эрсдэл

нэмэгдсэн байна.

3-10 дугаар сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ,  аймаг,  

нийслэлийн  МХГ 

1.2 Уурын болон усан халаалтын зуухны

яндангийн утаанд агуулагдах агаар

бохирдуулагч бодис стандартын

шаардлага хангаж байгаа эсэхэд

хяналт шинжилгээ  хийх 

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

объектын тоо;

Агаар бохирдуулагч бодисын

хэмжээ 

тоо, хувь -

Өмнө нь шалгалт хийгдэж байгаагүй 

1-11 дүгээр сард 

Уурын болон усан халаалтын зуухны яндангаас

гарч байгаа утаанд агуулагдах бохирдуулагч

бодисын хэмжээг стандартын шаардлагад

нийцэж байгаа эсэхийг тогтоосон байна. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ,                  

НМХГ-ын АЧХХ,   

аймгийн МХГ

1.3 Нийслэлд түүхий нүүрс хэрэглэхийг

хориглох тухай Засгийн газрын 62

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг

хангуулах урьдчилсан сэргийлэх

шалгалт хийх 

Агаар бохирдуулагч бодисын

хэмжээ 

тоо, хувь 2021

Улаанбаатар хотын агаарын чанар

2020 оны 12 сараас 2021 оны 02

сарын хугацаанд хүхрийн давхар

ислийн хэмжээ стандарт хэмжээнээс

хамгийн их давсан, 2019 оны түүхий

нүүрс хэрэглэж байсан 1-3 дугаар

саруудын нийт тоосонцорын хэмжээг

2020, 2021 оны мөн үетэй

харьцуулахад 2 дахин буурсан

үзүүлэлттэй байна.

2-11 дүгээр сард 

Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын

хэрэгжилтийг нийслэлийн агаарын чанарыг

сайжруулах бүсийн бүх шатанд хангуулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ,                 

НМХГ-ын  АЧХХ 

1.4 Ой, ан, байгалийн ургамал,ойн

дагалт баялаг түүж бэлтгэх, агнах,

барих, худалдаалах, тээвэрлэлтийн

байдалд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 
тоо, хувь 2021

2021 онд Байгалийн нөөц баялгийн

хууль бус зөрчлийн илрүүлэлтийг 65.6

хувь бууруулсан. 1-11 дүгээр сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 

 12 дугаар сарын    ......  -ний өдрийн     .............    дугаар

тушаалын нэгдүгээр хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилт №
Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ 
Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих 

нэгж

Суурь үзүүлэлт 
Хугацаа Зорилтот үзүүлэлт /хүрэх түвшин/ Төсөв 

Хариуцах газар, 

хамтрах хяналтын 

чиглэл

1. Байгаль орчны хяналт 

Зорилт 1. Байгалийн нөөц баялгийн зохистой

ашиглалтыг нэмэгдүүлж, байгаль орчны бохирдол,

доройтлыг бууруулах замаар хүрээлэн буй орчны

аюулгүй байдлыг хангуулж, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн

хэмжээг 8.3 хувьд хүргэнэ. 

Хуудас 1



1.5 Химийн хорт болон аюултай бодис,

аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх,

цуглуулах, хадгалах, дахин

боловсруулах үйл ажиллагаанд

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх.  

Стандартын шаардлага хангасан

химийн хорт болон аюултай бодис,

ашиглагч аж ахуйн нэгж,

байгууллагын тоо, илрүүлсэн

зөрчил, арилгуулалтын хувь, улсын

байцаагчийн шийдвэрийн биелэлт               

тоо, хувь 2021

2021 онд 50 аж ахуйн нэгжид хяналт

шалгалт хийж эрсдлийн түвшин 37,9

хувьтай, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

61 хувьтай шалгагдсан. 
3-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

1.6 Химийн хорт болон аюултай бодис

хадгалалтын байдалд

баталгаажуулалт хийх 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,

эрүүл ахуй. Химийн хорт болон

аюултай бодис, бүтээгдэхүүний

агуулахад тавигдах шаардлага

MNS 6458:2014 стандартын

хэрэгжилт, Шаардлага хангасан

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,

үйлчилгээнд олгосон дүгнэлт

тоо, хувь 2021

“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,

эрүүл ахуй. Химийн хорт болон

аюултай бодис, бүтээгдэхүүний

агуулахад тавигдах шаардлага MNS

6458:2014 стандартын хэрэгжилт 65.0

хувьтай байна. жилдээ

Химийн хорт болон аюултай бодис,

бүтээгдэхүүний агуулахыг стандартын

шаардлага хангуулж улсын байцаагчийн

дүгнэлт гаргасан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

хөдөлмөрийн эрүүл 

ахуйн хяналтын 

улсын байцаагчтай 

хамтран 

хэрэгжүүлнэ.  

1.7 Аймаг, нийслэлийн бохир ус

цэвэрлэх байгууламжуудын

цэвэршүүлсэн бохир усанд

шинжилгээтэй  хяналт хийх

Бохир усны цэвэрлэгээний

түвшиний дундаж үзүүлэлтээр, 

/MNS 4943:2015 стандарт/ хувь 2021

2021 онд цэвэрлэгээний дундаж

түвшин 60.8 % -д хүрч 2020 оноос 1,4

% дээшилсэн.  4-10 дугаар сард 

Бохир усны цэвэрлэгээний түвшинг 4.0 хувиар

нэмэгдүүлж 63.4 хувьд хүргэнэ. 

/цэвэрлэгээний дундаж түвшин/ Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн

хэмжээ

га талбай 2021

2021 онд техникийн нөхөн сэргээлт

1178,69 га талбай, биологийн нөхөн

сэргээлт 604,91 га талбайд, дүйцүүлэн

хамгааллаар 191,28 га талбайд

техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн

байна.

2022 онд, 

жилдээ

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн

2 мянган га талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг

хийж гүйцэтгүүлнэ. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

2.1 Геологи уул уурхайн хяналтын

чиглэлийн объектын эрсдэлийн

ангиллыг үндэслэн их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь, Хууль сахин

мөрдөлтийн түвшин,

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо,хувь 2021

2021 онд 449 объектод хяналт

шалгалт хийхээр төлөвлөсөнөөс 170

объектод хяналт шалгалт хийгдсэн.

Хяналт шалгалтын гүйцэтгэл 61.92%-

тай байна. 

Шалгалтад хамрагдсан объектын

эрсдэл үүсэх магадлал өмнөх оноос 58

объектоор буурсан байна. 

3 -10 дугаар 

сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100.0 хувь арилгуулсан

байна.                            

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ,  аймаг,  

нийслэлийн  МХГ 

2.2 Олборлолтын үйл ажиллагаанаас

үүдсэн эвдэрсэн газрын техникийн

болон биологийн нөхөн сэргээлтийн

байдалд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх 

Уул уурхайн үйл ажиллагааны

улмаас эвдэрсэн талбайн нөхөн

сэргээлт; 

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулал-тын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 

га талбай 2021

2021 онд техникийн нөхөн сэргээлт

хийсэн талбайн хэмжээ 1312.5 га,

биологийн нөхөн сэргээлт 682.91 га,

дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөний

дагуу ухагдсан талбайд 191.28 га

талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн.  

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

2.3 Ашигт малтмалыг хууль бусаар

олборлох эрсдэлээс урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Газрын хэвлийг ашигт малтмал

олборлох зориулалтаар ашиглах

журмын зөрчлийн илрүүлэлт,

арилгуулалтын хувь, улсын

байцаагчийн шийдвэрийн биелэлт 

тоо, хувь 2021

Хууль бусаар олборлох зөрчлийн

илэрүүлэлт 2020 оноос 20 хувь

сайжирсан байна.  
1-10 дугаар сард 

Газрын хэвлийг ашигт малтмал олборлох

зориулалтаар ашиглах журмын хэрэгжилтийг

хангуулна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

2.4 Тэсрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийг ашиглах “Хяналтын

хуудас” олгож, хяналтын хуудсыг

үндэслэн тэсрэх материал

“Тээвэрлэх  хуудас” олгох    

Хүсэлт гаргасан болон хяналтын

хуудас, тээвэрлэх хуудас олгосон

аж ахуйн нэгжийн тоо

тоо, хувь 2021

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг

ашиглах “Хяналтын хуудас” авах

хүсэлт 285 ирүүлснээс 223, “Тээвэрлэх

хуудас” авах хүсэлт 1138 ирүүлснээс

1120 хүсэлтийг тус тус шийдвэрлэн

олгосон байна.

жилдээ

Шаардлага хангасан байгууллага, аж ахуйн

нэгжид тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг

ашиглах “Хяналтын хуудас”, тэсрэх материал

“Тээвэрлэх  хуудас” олгоно.   

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 
БОГУУХГ

Зорилт 2. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас

эвдэрч, олон жил орхигдсон 2 мянган га талбайд нөхөн

сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгүүлнэ. 

2. Геологи, уул уурхайн хяналт 

Хуудас 2



2.5 Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө,

тайланг хүлээн авч хянах

Хянасан хайгуулын ажлын тайлан,

төлөвлөгөө тоо, хувь 2021

2021 оны хайгуулын ажлын 920

төлөвлөгөө, 2020 оны хайгуулын

ажлын 544 тайлан хянасан.
жилдээ Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 
БОГУУХГ

2.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны

төлбөрийн тайланг хүлээн авч хянах

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны

төлбөрийн тайлан

тоо, хувь 2021

2018 оны IV улиралд 64, 2019 I

улиралд 40, II улиралд 68, III улиралд

82 аж ахуйн нэгж АМНАТ-ийн тайланг

ирүүлсэн.

жилдээ Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 
БОГУУХГ

2.7 Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ эрхлэх

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн

нэгжүүдэд хууль дүрмийг сурталчлах

сургалт зохион байгуулах

Сургалтад хамрагдсан тэсэлгээний

ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай

зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн

нэгжийн тоо,

Зохион байгуулсан сургалтын тоо тоо, хувь 2021

2021 онд үйлдвэрлэлийн зориулалттай

тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгсэл импортлох, экспортлох,

үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний

ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэгч 40 аж

ахуйн нэгжид сургалт зохион

байгуулсан.

 6 дугаар сард 

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Хууль тогтоомжийн мэдлэг дээшилж, аж ахуйн

нэгж байгууллагуудын хүлээх үүрэг хариуцлага

дээшилсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, 

мэргэжлийн 

холбоод

Газар зохион байгуулалтын

төлөвлөгөө, газрын төлөв байдал,

чанарын хянан баталгааны

дүгнэлтийн хэрэгжилтийн хувь хувь 2021

2021 онд 552 объектод шалгалт

хийснээс 185 объектын эрсдэлийг

бууруулсан байна. Газрын төлөв

байдал, чанарын хянан магадлагааны

хэрэгжилт  63% -тай байна. 

2022 онд, 

жилдээ

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон

газрын төлөв байдал чанарын хянан

магадлагааны хэрэгжилтийг 70%-д хүргэнэ. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 
БОГУУХГ, НМХГ

3.1 Газар, геодези, зурагзүйн хяналтын

чиглэлийн объектын эрсдэлийн

ангиллыг үндэслэн их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Хяналт шалгалт хийсэн объектын

тоо, гүйцэтгэлийн хувь; Хууль

сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт; Эрсдэлийн түвшин

буурсан объектын тоо, хувь

тоо,хувь 2021

2021 онд 559 объектод хяналт

шалгалт хийхээр төлөвлөсөнөөс 484

объектод хяналт шалгалт хийгдсэн.

Хяналт шалгалтын гүйцэтгэл 81.76%-

тай байна. 

Шалгалтад хамрагдсан обьектын

эрсдэл үүсэх магадлал өмнөх оноос 68

обьектоор буурсан  байна. 

3-10 дугаар сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлнэ. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ,  аймаг,  

нийслэлийн  МХГ 

3.2 Аймгийн газрын харилцаа, барилга

хот байгуулалтын газар болон

нийслэлийн, дүүргийн газар зохион

байгуулалтын алба, сумын газрын

даамлын газар олголтын байдалд

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

Газар олголт, ашиглалтын

зөрчлийн бууралт, улсын

байцаагчийн шийдвэрийн биелэлт  тоо, хувь -

Өмнө нь шалгалт хийгдэж байгаагүй 3-10 дугаар сард Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

БОГУУХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ,  

Байгаль орчин, 

газар, геодези зураг 

зүйн хяналт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын

арга хэмжээний төсөв, зарцуулалт

тоо, хувь 2021

Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж

байгууллагуудын 37 хувь нь

ХАБЭА-н тухай хуулийн 26.2-т заасан

үүргээ биелүүлсэн байна. 

2022 онд, 

жилдээ 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн

арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн төсөвлөлт,

зарцуулалтыг  57.0  хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

4.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/ 

Хяналт шалгалт хийсэн объектын

тоо, гүйцэтгэлийн хувь, Хууль

сахин мөрдөлтийн түвшин,

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

2021 онд 641 объектод хяналт

шалгалт хийж, 3486 зөрчил

илрүүлсний 942 буюу 27%-ийг

арилгуулсан.                                                                 

437 объектын эрсдэлийн түвшинг

бууруулсан.                        4-10 дугаар сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

3. Геодези, зураг зүйн хяналт  

Зорилт 3. Газар эзэмшигч, ашиглагчийн газрын

талбайн хэмжээ, байрлал, зориулалтад гарч байгаа

зөрчлийг бууруулах, газрыг үр ашигтай, зохистой

ашиглах, хамгаалах

4. Хөдөлмөрийн  хяналт 

Зорилт 4. Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн

аюулгүй байдлын арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн

төсөвлөлт, зарцуулалтыг 20 хувиар нэмэгдүүлнэ. 

Хуудас 3



4.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж

байгаа аж ахуйн нэгж

байгууллагуудад зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт тоо, хувь 2021

641 объектыг хамруулахаас 600

объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ

үзүүлж 4069 зөрчил илрүүлсний 2635

буюу 64.7%-ийг арилгуулсан. Илэрсэн

зөрчилд 432 зөвлөмж хүргүүлсэн. 4-10 дугаар сард 

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага,

иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа

үзүүлж, объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн

байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

Аймаг, нийслэлийн 

МХГ

4.3 Аймаг, суманд үйл ажиллагаа явуулж

байгаа төвлөрсөн дулаан

хангамжийн / нам даралтын уурын

зуух/ чиглэлээр үйл ажиллагаа

явуулдаг аж ахуйн нэгж,

байгууллагын үйл ажиллагаанд

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,

болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 

тоо, хувь 2021

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр

шалгалт хийгдэж байгаагүй

1-5 дугаар            

сард,                          

10-11 дүгээр 

сард

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, БОГУУХГ, 

ХНХШТөв, 

аймгуудын МХГ

4.4 Боловсруулах үйлдвэрүүдийн

хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд

урьдчилан сэргийлэх  шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 

тоо, хувь 2021

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр

шалгалт хийгдэж байгаагүй

5-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

4.5 Нүүрсний тээвэрлэлтийн үйл

ажиллагаа эрхлэгчдийн нийгмийн

баталгааг хангуулах, хөдөлмөр,

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

ахуйн байдалд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт тоо, хувь 2021

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр

шалгалт хийгдэж байгаагүй

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, ХНХШТ, 

Өмнөговь, Дорнод, 

Сүхбаатар, 

Дорноговь 

аймгуудын  МХГ

4.6 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 17378 хүүхэд даатгалд

хамрагдсан, 16440 хүүхэд гурвалсан

гэрээ байгуулсан, 7 -оос дээш насны

17450  хүүхэд морь унасан.  

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

ГБХЗХГ

4.7 Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж

байгаа хүүхдийн хөдөлмөрт тандалт

судалгаа хийх

Хүүхдийн аюулгүй байдал хэрхэн

хангагдаж байгаа, гарч болзошгүй

осол гэмтлээс сэргийлэх арга

замыг тодорхойлох тоо, хувь 2021

Тандалт хийгдэж байгаагүй

3-11 дүгээр  

сард 

ХАА-н салбарт ажиллаж байгаа хүүхдүүдийн

бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сантай болно.

Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар цаашид авах

арга хэмжээний санал боловсруулан холбогдох

газарт хүргүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

ГБХЗХГ, аймаг, 

сумын ЗДТГ

4.8 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай

машин, механизм, тоног

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг

хангасан байдлыг хянан

баталгаажуулж, гэрчилгээ олгох 

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн

тоо

Хянан баталгаажуулж олгосон

гэрчилгээний тоо 
тоо 2021

2021 онд 513 байгууллагаар

үйлдвэрлэлийн машин механизм,

тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ

олгосон.

2022 онд, 

жилдээ 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин механизм,

тоног төхөөрөмжийн баталгаат засвар

үйлчилгээг тогтмол хийж, техник, тоног

төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал хангагдсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

4.9 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын

актыг хянан баталгаажуулах

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц

хордлогын тоо

Хянан баталгаажуулж олгосон

гэрчилгээний тоо тоо 2021

2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний

өдрийн байдлаар үйлдвэрлэлийн осол

хурц хордлогод нийт 215 хүн өртөж,

үүнээс 26 хүн нас барсан, 96 хүн хүнд

бэртсэн, 93 хүн хөнгөн гэмтсэн гэж

бүртгэгдсэн байна. 

2022 онд, 

жилдээ 

Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогын акт

хугацаандаа баталгаажиж, холбогдох

байгууллагад мэдээлэл бүрэн хүрнэ.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Хуудас 4



4.10 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод

хяналтыг сайжруулах чиглэлээр

сургалт зохион байгуулах

Сургалтад хамрагдсан аж ахуйн

нэгж, байгууллага 

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

тоо 2021

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

ахуйн хууль тогтоомжийг сурталчлах

343  сургалт зохион байгуулсан байна. 

4 дүгээр сард 

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Сургалтаар ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ

хийх арга зүйг эзэмшүүлсэн байна.  
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Ажлын байрны хөдөлмөрийн

нөхцөлийн үнэлгээ, хэмжилт

судалгаа тоо, хувь 2021

300 аж ахуйн нэгж, байгууллагад

шалгалт хийснээс 98 буюу 25 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 

ХНХХГ, 

ХНХШТ,аймаг, 

нийслэлийн МХГ

5.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Хяналт шалгалт хийсэн объектын

тоо, гүйцэтгэлийн хувь; Хууль

сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

398 объектыг шалгалтанд

хамруулахаас 300 объектод шалгалт

хийж 13345 зөрчил илрүүлснээс 25%-

ийг арилгуулсан.

159 объектын эрсдэлийн түвшинг

бууруулсан.  4-10 дугаар сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

байгаль орчин, 

геологи, уул уурхай, 

барилгын техник, 

эрчим хүчний 

хяналтын чиглэлтэй 

хамтран 

хэрэгжүүлнэ.

5.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж

байгаа аж ахуйн нэгж

байгууллагуудад зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт
тоо, хувь 2021

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 180

объектыг хамруулж, 157 объектод 944

зөрчил илрүүлсний 26.0%-ийг

арилгуулсан байна. Илэрсэн зөрчилд

101 зөвлөмж хүргүүлж ажилласан.  
4-10 дугаар сард 

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага,

иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа

үзүүлж, объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн

байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

Аймаг, нийслэлийн 

МХГ

5.3 Улсын хэмжээнд аммиак ашигладаг

аж ахуйн нэгж байгууллагуудын

химийн бодисын ууршилтыг хэмжих

хяналт шинжилгээ

Ажлын байрны агаар дахь химийн 

бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ
тоо, хувь 2021

Суурь үзүүлэлт байхгүй

3-10 дугаар сард 

Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага

MNS 4990:2015 стандартын хэрэгжилтийг

хангуулна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, ХНХШТөв, 

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

5.4 Барилга байгууламжид зургийн

урьдчилсан хяналт хийх /Үйлдвэрийн

газрын зураг төсөл, ашиглалтанд

хүлээн авах, химийн бодисын

агуулах/ 

Хяналт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, Гаргасан

дүгнэлтийн тоо 
тоо, хувь 2021

Суурь үзүүлэлт байхгүй

2-10 дугаар сард 

Барилгын зураг төсөлд зөрчлийг бүрэн

арилгуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

5.5 Химийн бодисын агуулахад

баталгаажуулах дүгнэлт гаргах 

Хяналт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, Гаргасан

дүгнэлтийн тоо 

тоо, хувь 2021

Суурь үзүүлэлт байхгүй

3-10 дугаар сард 

Эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан

ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

бүрдүүлнэ.  
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

5.6 Авто замын салбарын ажил олгогч,

ХАБЭА-ын инженерүүдэд

хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн сургалт

зохион байгуулах 

Сургалтад хамрагдсан аж ахуйн

нэгж, байгууллага 

Зохион байгуулсан сургалтын тоо
тоо, хувь 2021

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

ахуйн тухай хууль тогтоомжийг

сурталчлах 4 сэдвээр сургалт зохион

байгуулж, 76 ААНБ-ын ажилтан, албан

хаагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг

хамруулсан.

3-10 дугаар сард 

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Зорилт 5. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний урьдчилан

сэргийлэлт, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, хэмжилт

судалгааг 10 хувиар   нэмэгдүүлнэ.

6. Нийгмийн хамгааллын хяналт 

5. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт 
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Ажилтнуудын нийгмийн

хамгаалалтай холбоотой зөрчлийн

бууралт, Сангуудын

бүрдүүлэлт, зарцуулалтын

зөрчлийн бууралт,

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн тогтоолт,

олголтын зөрчлийн бууралт

тоо, хувь 2021

2021 онд 591 объектыг шалгалт, 338

зөвлөн туслах үйлчилгээнд

хамруулахаас хяналт шалгалтанд 283

объект буюу 57.1 хувийг хамруулсан

нь нийгмийн хамгааллын талаарх

дотоод хяналтыг тогтмол тавьж дүнг

тооцдоггүй зөрчил илэрсэн. 

2022 онд, 

жилдээ 

Ажилтнуудын нийгмийн хамгаалалттай

холбоотой илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгасан байна. Сангуудтай холбоотой

зөрчлийг 100 хувь арилгуулж, иргэд,

даатгуулагчдад дутуу олгосон тэтгэвэр,

тэтгэмжийг 100 хувь нөхөн олгуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ХНХХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

6.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн аж ахуйн

нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт

шалгалт хийх /хавсралт 2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

2021 онд 283 объектод хяналт

шалгалт хийж, 937 зөрчил илрүүлсний

408 буюу 43.0%-ийг арилгуулсан.  

4-10 дугаар сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

НХХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

6.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй

аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвлөн

туслах үйлчилгээ үзүүлэх   

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт
тоо, хувь 2021

338 объектыг хамруулахаас 309

объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ

үзүүлж 912 зөрчил илрүүлсний 600

буюу 65.7%-ийг арилгуулсан. Илэрсэн

зөрчилд 185 зөвлөмж хүргүүлж

ажилласан.  

3-10 дугаар сард 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж,

объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

Аймаг, нийслэлийн 

МХГ

6.3 Нийгмийн даатгалын байгууллагын

Тэтгэврийн даатгалын сангийн

бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд

урьдчилсан сэргийлэх шалгалт хийх

Сангуудын бүрдүүлэлт,

зарцуулалтын зөрчлийн бууралт,

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн тогтоолт,

олголтын зөрчлийн бууралт,

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт 

тоо, хувь 2017

2017 онд Нийгмийн халамжийн

байгууллагуудын нийгмийн халамжийн

сангийн Тэтгэвэр, тэтгэмжийн санд

хийсэн шалгалтаар нийгмийн

халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч

нийт 23 иргэн 1 сараас 6 жил

хугацаанд 34.9 сая төгрөгийн тэтгэвэр

давхар авч байсан зөрчлийг илрүүлж

улсын байцаагчийн 12 акт тогтоож,

зөрчлийг арилгуулахаар 64 заалттай

16 улсын /ахлах/ байцаагчийн албан

шаардлага хүргүүлсэн байна.

 1-3 дугаар сард

Тэтгэврийн даатгалын сангаас хууль бусаар

олгосон тэтгэврийг санд буцаан бүрэн

төвлөрүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

НХХХ, Аймаг, 

нийслэлийн МХГ

6.4 Нийгмийн халамжийн

байгууллагуудын Нийгмийн

халамжийн санд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх.       

Сангуудын бүрдүүлэлт,

зарцуулалтын зөрчлийн бууралт,

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн тогтоолт,

олголтын зөрчлийн бууралт,

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт 

тоо, хувь 2018

2018 онд Нийгмийн даатгалын

байгууллагуудын Тэтгэврийн

даатгалын санд хийсэн шалгалтаар

нийт 50.4 сая төгрөгийн зөрчил

илрүүлж, улсын байцаагчийн 20 актаар

33 тэтгэвэр авагчид илүү олгосон 25.8

сая төгрөгийг санд буцаан төлүүлэх,

улсын байцаагчийн 23 актаар 96

тэтгэвэр авагчид дутуу олгосон 24.6

сая төгрөгийг нөхөн олгуулсан байна.

Илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгуулахаар 84 заалт бүхий 23

улсын байцаагчийн албан шаардлага

хүргүүлсэн.

3-5 дугаар сард

Халамжийн тэтгэврийн сангаас хууль бусаар

олгосон тэтгэврийг санд буцаан төвлөрүүлж,

иргэдэд дутуу олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийг

нөхөн олгуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

НХХХ, Аймаг, 

нийслэлийн МХГ

6.5 Хүүхдийн асрамж, хамгааллын

төвүүдэд амьдарч буй хүүхдүүдийн

нийгмийн хамгааллын байдалд

урьдчилан сэргийлэх  шалгалт хийх

Төрөөс хүүхдийн нийгмийн

хамгаалалд зориулан зарцуулж буй

хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, бусад

тэтгэвэр, тэтгэмжүүд зориулалтын

дагуу зарцуулагдсан эсэх
тоо, хувь 2021

Шалгалт хийгдэж байгаагүй.

6 дугаар сард 

Зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байдалд

судалгаа хийж, дүгнэлт гаргасан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

НХХХ, Аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Зорилт 6. Иргэд даатгуулагчдын хөдөлмөрлөх эрх,

нийгмийн баталгааг хангуулах, сангийн хөрөнгийн

зарцуулалтыг сайжруулна.
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6.6 “Барилга, боловсруулах үйлдвэр, уул

уурхайн салбарын үйл ажиллагаа

эрхэлдэг аж ахуйн нэгжид "Дотоод

хяналтаар ажиллагсдын нийгмийн

хамгааллын талаар анхаарах

асуудлууд” сэдэвт салбарын сургалт

зохион байгуулах

Сургалтад хамрагдсан байгуулага,

ажилтны тоо

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

тоо, хувь 2021

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

ахуйн хууль тогтоомжийг сурталчлах

60  сургалт зохион байгуулсан. 

5 дугаар сард

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

НХХХ, Аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Барилга байгууламж, инженерийн

шугам сүлжээний ашиглалтын

үеийн аюулгүй байдал хангагдсан

объектын тоо 

тоо, хувь 2021

Барилгын хяналтаар: 879 объектыг

шалгалтад хамруулж, 862 объектод

3812 зөрчил илрүүлснээс 19.0%-ийг

арилгуулсан.                                           

Автозамын хяналтаар: 196 объектыг

шалгалтад хамруулж, 176 объектод

884 зөрчил илрүүлснээс 17%-ийг

арилгуулсан. 54 объектын эрсдэлийн

түвшинг бууруулсан.  

2022 онд, 

жилдээ

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

нийт объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн

зөрчил, дутагдлыг 100% арилгуулсан байна.                    

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

7.1 Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

барилга байгууламж, барилгын

материал, хот байгуулалт, газрын

тос, харилцаа холбоо, автотээвэр,

авто замын угсралт, засвар арчлалт,

ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг

объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийх

/хавсралт 2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

Барилгын хяналтаар: 609 объектыг

шалгалтад хамруулж, 592 объектод

3581 зөрчил илрүүлснээс 7.0%-ийг

арилгуулсан. 105 объектын эрсдэлийн

түвшинг бууруулсан.

Автозамын хяналтаар: 196 объектыг

шалгалтад хамруулж, 176 объектод

884 зөрчил илрүүлснээс 17%-ийг

арилгуулсан. 54 объектын эрсдэлийн

түвшинг бууруулсан.  

4-10 дугаар сард 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

7.2 Улсын хэмжээнд ашиглаж байгаа

сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, орон

сууц, олон нийт, үйлдвэр, бусад

зориулалтын барилгуудын газар

хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварт

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт тоо, хувь 2021

Суурь түвшин байхгүй

1-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

7. Барилгын техник, авто зам, харилцаа холбоо, тээвэр /авто, усан/ эрчим хүчний хяналт 

Зорилт 7. Гамшиг, газар хөдлөлийн эрсдлээс урьдчилан

сэргийлж, барилга байгууламж, инженерийн шугам

сүлжээний ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлыг

хангуулна.
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7.3 2022 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 

-харилцаа холбооны шугам сүлжээ, 

-шинээр баригдаж байгаа өргөх

байгууламжид урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 

тоо, хувь 2021

270 барилга, байгууламжид шалгалт

хийж, 158 зөрчилд хэрэг үүсгэж,

127186.0 мянган төгрөгийн торгууль

ногдуулж, 100% барагдуулсан. Авто

замын угсралт, ашиглалтын байдал,

засвар арчлалтын ажилд урьдчилан

сэргийлэх 21 шалгалтыг гүйцэтгэж, 29

зөвлөмж өгч, давхардсан тоогоор 463

зөрчлийг илрүүлснээс 49,7 % буюу 246

зөрчлийг арилгуулсан. Улсын

байцаагчийн 85 заалттай 24 дүгнэлт

боловсруулж, үйл ажиллагааг түр

зогсоох 1 актыг тогтоож, илэрсэн

зөрчлийг арилгуулахаар 333 заалттай

56 албан шаардлага өгч, 53,0%-ийн

биелэлттэй, 31.000.0 мянган төгрөгийн

торгууль, 17500.0 мянган төгрөгийн

нөхөн төлбөрийг ногдуулж

барагдуулсан.

2-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

7.4 Эрчим хүч, харилцаа холбооны

шугам сүлжээний тулгуурын зураг

төсөл, угсралт, ашиглалтын байдалд

урьдчилан сэргийлэх  шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 
тоо хувь 2021

суурь түвшин байхгүй

4-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

/Эрчим хүч, 

харилцаа холбооны 

хяналт/

7.5 Улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа

гүүрэн төрлийн крануудын

ашиглалтын байдалд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт 
тоо , хувь 2021

суурь түвшин байхгүй 

3-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

7.6 Өргөх механизмын техникийн

магадлал, баталгаажуулалт хийж

улсын бүртгэлд хамруулах

Баталгаажуулалтад хамрагдсан

өргөх байгууламжийн тоо

тоо хувь 2021

2021 онд бүртгэлд 506,

баталгаажуулалтад хамруулсан

байгууламжийн тоо 488.  тухай бүр 

Шинээр угсрагдсан өргөх байгууламжуудын

ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж, улсын

бүртгэлд бүрэн хамруулсан байна. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

Өргөх механизмын 

хяналт 

7.7 Барилга байгууламжид 

чанар аюулгүй байдлын төвшингөөр

гэрчилгээжүүлэх 

Барилга байгууламжийн

гэрчилгээжүүлсэн объектын тоо

тоо, хувь 2021

Барилга байгууламжийг

гэрчилгээжүүлсэн тоо 138

 тухай бүр 

Шинээр баригдаж ашиглалтад оруулсан

барилга байгууламжийн гэрчилгээжүүлэлтэд

бүрэн хамруулсан байна. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ,  

Барилгын техник, 

эрчим хүчний 

хяналт 

7.8 Онцгой төвөгшилтэй, 

улсын чанартай барилга байгууламж,

автозам, гүүр, төмөр зам, харилцаа

холбоо, эрчим хүч, өргөх

байгууламжуудыг ашиглалтад

оруулах улсын комисст ажиллах 

Стандарт, чанарын шаардлагад

нийцсэн барилга байгууламжийн

тоо
тоо, хувь 2021

16 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

Дэд бүтцийн  

хяналтын бүх 

чиглэл

Инженерийн байгууламжийн шугам

сүлжээнд гарсан аваар саатлын

тоо тоо, хувь 2021

Дулааны цахилгаан станцын үндсэн

тоноглол, шугам сүлжээ 131 удаа

зогсолт хийсэн. 
2022 онд, 

жилдээ

Нийт зогсолтын тоог 10 хувиар бууруулж

ашиглалтын түвшинг дээшлүүлнэ.  Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

8.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь,

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин,

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт; Эрсдэлийн түвшин

буурсан объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

Эрчим хүчний хяналтаар: 425

объектыг шалгалтад хамруулж, 412

объектод 3338 зөрчил илрүүлснээс

9.0%-ийг арилгуулсан.

178 объектын эрсдэлийн түвшинг

бууруулсан.  

 1-4 дүгээр 

улиралд 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Зорилт 2. Эрчим хүчний салбарын барилга

байгууламж, шугам сүлжээний хэвийн найдвартай

байдлыг хангуулна. 

8. Эрчим хүчний хяналт 

Хуудас 8



8.2 Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн

нэгж байгууллагуудын өвөлжилтийн

бэлэн байдал хангагдсан эсэхэд

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт тоо, хувь 2021

Дулааны эрчим хүч /дулаан,

цахилгаан/ үйлдвэрлэх, дамжуулах,

түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөлтэй 98

аж ахуйн нэгж байгууллагад 232

зөрчил илрүүлж 56 зөрчлийг газар

дээр нь арилгаж ажилласан. Хууль,

тогтоомжийн хэрэгжилт 76%.

3-10 дугаар сард 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

8.3 Цахилгаан эрчим хүчний 1-р

зэрэглэлийн хэрэглэгчийн цахилгаан

хангамжийн хэвийн найдвартай

ажиллагаа хангагдсан эсэхэд

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлт тоо, хувь 2020

90 гаруй 1-р зэрэглэлийн цахилгаан

эрчим хүч хэрэглэгч

5 -10 дугаар 

сард

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100 хувь

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

8.4 Зуух, даралтат сав, 

шугам хоолойн техникийн магадлал,

баталгаажуулалт хийх

Баталгаажуулалт хамрагдсан зуух,

даралтад сав шугам хоолойн тоо
тоо хувь 2021

2021 онд баталгаажуулалтад

хамрагдсан зуух, даралтад сав шугам

хоолой - 232
тухай бүр 

Шинээр угсрагдсан зуух, даралтад сав шугам

хоолойн ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж,

улсын бүртгэлд бүрэн хамруулна. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Алдаагүй зөв хэмждэг хэмжих

хэрэгслийн тоо

тоо, хувь 2021

2021 онд зөрчилтэй 242 хэмжих

хэрэгслийг илрүүлж, 130 буюу 54%-ийн

зөрчлийг арилгуулсан. 4-9 дүгээр сард

Төлбөр тооцооны хэмжих хэрэгслийн

хэмжилтийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг

хангуулж, зөрчил бүхий хэмжих хэрэгслийн тоог

41%-иар бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

9.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Улсын байцаагчийн гаргасан

шийдвэрийн биелэлт;  

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь,  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь 

тоо, хувь 2021

Хэмжилзүйн хяналтаар: 294 объектыг

шалгалтад хамруулж, 243 объектод

1752 зөрчил илрүүлснээс 18.6%-ийг

арилгуулсан. Илэрсэн зөрчилд 4.6

сая.төгрөгийн торгууль ногдуулж, 100%

барагдуулсан.                                                                                           

189 объектын эрсдэлийн түвшинг

бууруулсан.  

 1-4 дүгээр 

улиралд 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

9.3 Ашигт малтмал, газрын тосны

борлуулалтын төлбөр тооцоог хүнд

даацын жингээр /автожин, вагон

жин/ гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгж

байгууллагад төлөвлөгөөт шалгалт

хийх

Хэмжилтийн үнэн зөв нэгдмэл

байдлыг хангуулсан аж ахуйн нэгж

байгууллагын тоо, гүйцэтгэлийн

хувь; Хууль сахин мөрдөлтийн

түвшин;                                       

Улсын байцаагчийн гаргасан

шийдвэрийн биелэлт;  

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь,  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь 

тоо, хувь 2021

2021 онд 28 объектод шалгалт хийж,

39 зөрчил илрүүлэн, 51%-ийг

арилгуулсан. 

4-10 дугаар сард

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

9.4 Төлбөр тооцооны хэмжих хэрэгсэл

бүхий гүний гаалийн хяналтын

бүсүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийх

/хилийн боомт,гүний гаалийн

хяналтын бүс бүхий аймгууд/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Улсын байцаагчийн гаргасан

шийдвэрийн биелэлт;  

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь,  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь 

тоо, хувь 2021

Суурь түвшин байхгүй.

4-10 дугаар сард

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ДБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

9.5 "Барилга байгууламжийн угсралтын

ажлын явцад илэрсэн зөрчил

дутагдал, түүнийг арилгах арга зам"

сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах

Сургалтад хамрагдсан аж ахуйн

нэгж, байгууллага 

тоо, хувь 2021

 Суурь түвшин байхгүй. 

4 дүгээр сард 

Хууль тогтоомжийн мэдлэг дээшилж, аж ахуйн

нэгж байгууллагуудын хүлээх үүрэг хариуцлага

дээшилсэн байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

Дэд бүтцийн  

хяналтын бүх 

чиглэлээр

9. Хэмжилзүйн хяналт 

Зорилт 9. Төлбөр тооцооны хэмжих хэрэгслийн

хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хангуулна. 

10. Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, эм биобэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналт 
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Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн

түвшин

Эрсдэл үүсэх магадлал

Эрсдэлийн түвшний бууралт

Илрүүлсэн зөрчлийн арилгалтын

хувь
тоо, 

хувь 
2020

Эрүүл мэндийн хяналтын чиглэлээр

нийт 11334 эрүүл мэндийн байгууллага

бүртгэж эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд

12.7% буюу 1143 их, 63.6% буюу 7207

дунд, 23.7% буюу 2684 бага эрсдэлтэй

үнэлэгдсэн мэдээллээр цахим сан

бүрдүүлсэн.

2022 онд, 

жилдээ

Их, дунд эрсдэлтэй обьектын эрсдэлийн

түвшинг бууруулсан байна.

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг дээшлүүлж,

эрсдэл үүсэх магадлалын түвшинг бууруулсан

байна.

Хяналт шалгалтын гүйцэтгэлд улирал бүр дүн

шинжилгээ хийж, хяналт шалгалтыг хугацаанд

нь, үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цахим системд

алдаагүй, бүрэн бүртгэж мэдээллийн сан

бүрдүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо, 

хувь 
2020

2431 объектыг шалгалтад хамруулж,

1923 объектод 42634 зөрчил

илрүүлснээс 18%-ийг арилгуулсан

байна.  

Шалгалтаар 925 объектын эрсдэлийн

түвшинг бууруулсан байна. 

1-3 дугаар 

улиралд

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

10.2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний

хүсэлтийн дагуу зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт
тоо, 

хувь 
2020

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 1023

объектыг хамруулж, 849 объектод

16272 зөрчил илрүүлснээс 13.0%-ийг

арилгуулсан байна. Илэрсэн зөрчилд

53 зөвлөмж хүргүүлсэн байна.
1-3 дугаар 

улиралд

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага,

иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа

үзүүлж, объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн

байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.3 Тусгай зөвшөөрөлгүй эмнэлэг,

эмчийн үйл ажиллагаанд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  
тоо, 

хувь 
2021

Тусгай зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, эмчийн

үйл ажиллагаатай холбоотой 10

удаагийн мэдээллийг ҮАБЗ-д

хүргүүлсэн.

1-4 дүгээр 

улиралд

Зөвшөөрөлгүй эмнэлэг, эмчийн үйл ажиллагааг

таслан зогсоосон байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.                            

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд

үнэлгээ, дүгнэлт хийж, цаашид хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний саналыг боловсруулж

холбогдох газруудад хүргүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.4 Эмнэлзүйн лабораториудын

оношилгооны чанар, био аюулгүй

байдалд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  тоо, 

хувь 
-

Суурь түвшин байхгүй.

1-3 дугаар 

улиралд

Лабораториудын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн

байна.

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хувийг

тодорхойлж, цаашид авах арга хэмжээний

саналыг холбогдох газруудад тавьж

шийдвэрлүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.4 Нийтийг хамарсан баяр ѐслол, цаг

үеийн шаардлагаар зохион байгуулж

буй арга хэмжээнд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  
тоо, 

хувь 
2021

Цагаан сар: Нийт 2444 объект,

илэрсэн зөрчил 4811, арилгуулалт

63%, улсын байцаагчийн акт 82, үйл

ажиллагаа зогсооосон 15, албан

шаардлага 69, мэдэгдэл 439, зөвлөмж

1883 

Хүүхдийн баяр: Нийт 393 обьект,

илэрсэн зөрчил 1196, арилгуулалт

51.6%, 1/19 зөвлөмж, 11/214 албан

шаардлага

1-4 дүгээр 

улиралд

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             

Эрүүл ахуйн шаардлага болон аюулгүйн

үзүүлэлтийг хангаагүй бүтээгдэхүүнийг бүрэн

устгасан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Зорилт 10. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг

хангуулах замаар хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг

хангаж, хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулна.
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10.5 Гадаад орны болон төр засгийн

тэргүүн, зочин төлөөлөгчдийн

айлчлалын үед хоол хүнсний аюулгүй 

байдалд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  
тоо, 

хувь 
2021

37 удаагийн урьдчилан сэргийлэх

шалгалтад 89 обьект, 281 ажилтан

хамрагдаж, 127 зөрчлийг илрүүлж 74

(58.2) хувийг газар дээр нь

арилгуулсан.
1-4 дүгээр 

улиралд

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             

Эрүүл ахуйн шаардлага болон аюулгүйн

үзүүлэлтийг хангаагүй бүтээгдэхүүнийг бүрэн

устгасан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

ХАБХААХГ, 

холбогдох аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.6 Тамхины хяналтын тухай хуулийн

хэрэгжилтэд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Олон нийтэд зориулж сэрэмж-

лүүлэг мэдээ хүргэсэн тоо 

тоо, 

хувь 

Хяналт шалгалтад хамруулсан аж

ахуйн нэгж, иргэний тоо 1165,

илрүүлсэн зөрчил 1134, зөрчил

арилгалтын хувь 84.1, улсын

байцаагчийн албан шаардлага 55,

шаардлага хангасан тухай дүгнэлт 2,

хялбаршуулсан журмаар зөрчлийн

хэрэг 51 нээж шийдвэрлэсэн байна. 

1-4 дүгээр 

улиралд

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 20.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.   

Олон нийтэд хэрэгцээтэй 5-аас доошгүй

сэрэмжлүүлэг мэдээллийг олон удаагийн

давтамжтайгаар хүргэсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.7 Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний

найрлага, сав баглаа боодол,

шошгод урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Стандартын хэрэгжилтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо, 

хувь 

Нялхсын сүүн тэжээл, сүүн тэжээлийн

шошгод тавигдах шаардлагын

хэрэгжилт 89.4%, хооллох хэрэгслийн

шошгод тавигдах шаардлагын

хэрэгжилт 85.8% байна. 1-4 дүгээр 

улиралд

Стандарт шаардлагын хэрэгжилтийн түвшинг 5-

10 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.   

Объектын эрсдэлийн түвшинг 30 хувиар

бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.8 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

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Зөрчилтэй бүтээгдэхүүний тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  тоо, 

хувь 
2020

Хамрагдсан байгууллагын тоо 769

Зөрчилтэй бүтээгдэхүүний тоо 92

нэрийн 8562 ширхэг

1-4 дүгээр 

улиралд

Зах зээлээс илрүүлэх чанар, аюулгүй байдлын

шаардлага хангаагүй эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

илрүүлэлтийг 2.0 хувиар  нэмэгдүүлнэ. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна

Зөрчилтэй бүтээгдэхүүний худалдаалалтыг

зогсооно.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.   

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.9 Шинээр байгуулагдсан, хаяг,

байршил өөрчлөгдсөн эрүүл мэндийн

болон эм хангамжийн байгууллагын

тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл

шаардлагад тандалт судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл

шаардлага хангасан байгууллагын

тоо;

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт тоо, 

хувь 
2021

Нийт 110 байгууллагад хийгдсэн.

ЭХНБ 11 (нийслэлд 10, аймагт 1),

эмийн сан 41 (нийслэлд 24, аймагт 17),

эмнэлэг 44 (нийслэлд 23, аймагт 21),

АШМУХ-ийн байгуул-лага 14 (нийслэлд 

9, аймагт 5) байна. 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,

шаардлагыг хангаагүй талаар Мэргэн

насан АШМУХ-ийн байгуул-лагын

дүгнэлтийг НЭМГ-т хүргүүлж, үйл

ажиллагааг түдгэлзүүлсэн. 

1-3 дугаар 

улиралд

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг

хангуулж, улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан

байна. 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

хангаагүй байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг

түдгэлзүүлэх дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн

комисст хүргүүлсэн байна.

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

10.10 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх

эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо,

эмчилгээний хүртээмж, чанар,

аюулгүй байдлын эрх зүйн орчинд

тандалт судалгаа хийх

Тандалт хийсэн эрх зүйн баримт

бичгийн тоо

Өөрчлөх, сайжруулах

шаардлагатай эрх зүйн баримт

бичгийн тоо

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт

тоо, 

хувь 
-

Тандалт хийгдэж байгаагүй

1-3 дугаар 

улиралд

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл

мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээний

хүртээмж, чанар, аюулгүй байдлын эрх зүйн

орчинд судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч,

цаашид шийдвэрлэх асуудлыг тодорхойлж,

холбогдох саналыг зохих газарт хүргүүлсэн

байна.

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд
ЭМХХ
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10.11 Өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл

ажиллагаанд тандалт судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Стандартын хэрэгжилт;

Шаардлага хангасан өдөр

өнжүүлэх бүлгийн тоо;

Мэдээллийн сангийн бүрдэлт

тоо, 

хувь 
2018

Их, дунд эрсдэлтэй обьект 80.9%,

зориулалтын бус шаардлага хангахгүй

байртай 73.6%, ариун цэврийн тоног

төхөөрөмж хүрэлцээгүй 52.6% 1-3 дугаар 

улиралд

Өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл ажиллагаанд

судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна.

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Холбогдох байгууллагад санал зөвлөмжийг

хүргүүлсэн байна.

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

БХХ

ХАБХААХГ

аймаг нийслэлийн 

МХГ

10.12 Шалгалтад хамрагдаагүй ундны усны

эх үүсвэр, УТБ-дын усны чанар,

аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ

хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо;

Нян судлалын шинжилгээний

үзүүлэлт;

Шинжилгээний үр дүнтэй

холбогдуулан шийдвэрлүүлсэн

асуудал

тоо, 

хувь 
2020

Нийслэлд ТУХ-ийн 255 дээжид

шинжилгээ хийснээс 11 /4.3%/ эерэг

гарсан.                                                                         

Аймгуудын ТУХ-ийн 535 дээжид

хийсэн шинжилгээгээр 21 /3.9%/ дээж

эерэг гарсан.

Сумын ундны усны эх үүсвэрийн 788

худгийн усанд хийсэн шинжилгээгээр

106 /13.5%/-д эерэг гарсан.

1-3 дугаар 

улиралд

Нийслэл, аймаг, сумын ундны усны эх

үүсвэрээс дээж авч, шинжилгээ хийж, үнэлгээ

дүгнэлт гаргана.

Нян судлалын шинжилгээгээр стандартын

шаардлага хангахгүй гарсан ундны усны эх

үүсвэр, ус түгээх цэгийг шалгалтын хэлбэрт

шилжүүлж холбогдох арга хэмжээг авч

зөрчлийг арилгуулсан байна.

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн авах арга

хэмжээний саналыг шийдвэр гаргагчдад

танилцуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг нийслэлийн 

МХГ

10.13 Туул голын усанд хяналт шинжилгээ

хийх

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Хими, нян судлалын шинжилгээний

үзүүлэлт;

тоо, 

хувь 
2021

Туул голын тогтоосон 8 цэгээс дээж

авч хими, нян судлал, химийн

шинжилгээгээр Туул голын Уу булан,

Налайх, Баянзүрх, Зайсан, Сонсголон,

Алтан булагийн гүүрний орчмын

уснаас авсан дээж бага бохирдолттой,

Төв цэвэрлэх байгууламжийн

цэвэрлэсэн бохир ус нийлүүлдэг

Сонгинын гүүр орчмын ус болон Туул

тосгон орчмын ус их бохирдолттой

ангилалд хамаарч байна. 

2-3 дугаар 

улиралд /5,7,9 

сар/

Туул голын тогтоосон 9 цэгээс 3 удаа дээж авч

шинжлэн үнэлгээ дүгнэлт өгч, дүнг Нийслэлийн

Засаг дарга, Усны газарт танилцуулж, цаашид

авах арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн

байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.14 Төвлөрсөн бус усан хангамжтай

эмнэлгүүдийн усны чанар, аюулгүй

байдалд хяналт шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо /объектын тоо/;

Хими, нян судлалын шинжилгээний

үзүүлэлт;

тоо, 

хувь 
2021

19 аймагт 147 эмнэлгийн усны дээжээс

нян судлалын шинжилгээгээр 5.4% /8/,

химийн үзүүлэлтээр 11.6% /17/ нь

стандартын шаардлага хангаагүй,

нийслэлд 42 эмнэлгээс 45 дээж авч

шинжлүүлэхэд 13 % /6/ нь нян

судлалын шинжилгээгээр шаардлага

хангаагүй байна. 

1-3 дугаар 

улиралд

Төвлөрсөн бус усан хангамжтай эмнэлгүүдийн

ундны усны эх үүсвэрээс дээж авч, шинжилгээ

хийж,  үнэлгээ дүгнэлт гаргана.

Нян судлалын шинжилгээгээр стандартын

шаардлага хангахгүй сорьцын тоог бууруулсан

байна.

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн авах арга

хэмжээний санал, зөвлөмжийг холбогдох

байгууллагад хүргүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.15 Төвлөрсөн бус ус хангамжтай

сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн

байгууллагын ундны усны чанар,

аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ

хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо /объектын тоо/;

Хими, нян судлалын шинжилгээний

үзүүлэлт; тоо, 

хувь 
2020

Стандартын шаардлага хангахгүй

объектын тоо 380,

Нянгийн тоо 9.6%, E.Coli 4.7%,

ГБЭТН 1.3% шаардлага хангаагүй

Химийн үзүүлэлтээр 37.03%

шаардлага хангаагүй. 1-4 дүгээр 

улиралд

/02-10 сар/

Төвлөрсөн бус усан хангамжтай сургууль,

цэцэрлэг, хүүхдийн байгууллагын ундны усны

эх үүсвэрээс дээж авч, шинжилгээ хийж,

үнэлгээ дүгнэлт гаргана.

Стандартын шаардлага хангахгүй объектын

тоог 5 хувиар бууруулна.

Нян судлалын шинжилгээгээр стандартын

шаардлага хангахгүй сорьцын тоог бууруулсан

байна.

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн авах арга

хэмжээний санал, зөвлөмжийг холбогдох

байгууллагад хүргүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.16 Төвлөрсөн бус усан хангамжтай

хүнсний үйлдвэрүүдийн унд, ахуйн

усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт

шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо /объектын тоо/;

Хими, нян судлалын шинжилгээний

үзүүлэлт;

тоо, 

хувь 
-

Байхгүй

1-4 дүгээр 

улиралд

/3-10 сар/

Төвлөрсөн бус усан хангамжтай хүнсний

үйлдвэрүүдийн ундны усны эх үүсвэрээс дээж

авч, шинжилгээ хийж,  үнэлгээ дүгнэлт гаргана.

Суурь судалгаа мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ
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10.17 Шалгалтад хамрагдаагүй ахуйн

болон урьдчилан цэвэрлэх

байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир

усанд хяналт шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангахгүй

сорьцын тоо,                         

Бохирдлын химийн үзүүлэлтээр

/БХХ, ХХХ, Умбуур бодис/                             

Шийдвэр гаргах түвшний албан

тушаалд танилцуулж,

шийдвэрлэсэн асуудал

тоо, хувь 2021

Стандартад заасан ЗДХ-ээс

жигнэгдэгч бодис тодорхойлсон

дүнгээр 22 дээж /62.8%/ их, БХХ

тодорхойлсон дүнгээр 17 дээж /48.6%/,

ХХХ тодорхойлсон дүнгээр 4 дээж

/26.7%/ их гарсан 1-3 дугаар 

улиралд 

Ахуйн болон урьдчилан цэвэрлэх

байгууламжийг хяналт шинжилгээнд бүрэн

хамруулна. 

Шинжилгээгээр стандартын шаардлага

хангахгүй гарсан цэвэрлэх байгууламжийг

шалгалтын хэлбэрт шилжүүлж холбогдох арга

хэмжээг авч зөрчлийг арилгуулсан байна.

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн авах арга

хэмжээний санал, зөвлөмжийг холбогдох

байгууллагад хүргүүлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.18 Хот суурин газрын хөрсний

бохирдлын байдалд хяналт

шинжилгээ хийх

Нийслэл, 21 аймгийн төвийн

суурьшлын бүсийн хөрсний  дээж 

Стандартын шаардлага хангахгүй

дээжийн тоо
тоо, хувь 

Нийслэл, 12 аймгийн төвийн

суурьшлын бүснээс хөрсний дээжийн

нийслэлд 68% цэвэр, 18.5% нь бага,

13.5% нь дунд бохирдолттой,

аймгуудаас авсан дээжийн 59.7% бага,

28.4% нь дунд, 11.9% нь их

бохирдолттой ангилалд хамрагдаж

байна.

1-3 дугаар 

улиралд 

Аймаг, нийслэлийн тогтоосон цэгүүдээс нийт

105 дээж авч үнэлгээ өгнө.

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн авах арга

хэмжээний санал, зөвлөмжийг аймаг,

нийслэлийн засаг даргад танилцуулна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.19 ЕБС-ийн хүүхдийн “Үдийн хоол”-ны

илчлэг, шимт бодисыг тодорхойлох

хяналт шинжилгээ хийх

Хоолны илчлэг, шимт бодисын

хэмжээ

Илчлэг 

ккал,

шимт 

бодис 

грамм 

2018

Дотуур байрны хүүхдэд өдөрт

дунджаар 76.1 г уураг, 60.7 г өөх тос,

281.9 г нүүрс ус, хоол хүнсний илчлэг

1972.4 ккал 1-4 дүгээр 

улиралд

/02-10 сар/

ЕБС-ийн хүүхдийн “Үдийн хоол”-ны илчлэг,

шимт бодисыг тодорхойлж, үнэлгээ дүгнэлт

гаргана. 

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн авах арга

хэмжээний санал, зөвлөмжийг холбогдох

байгууллагад хүргүүлсэн байна. 

ЕБС-ийн Үдийн хоолны илчлэг, шимт бодисын

хэмжээний суурь үзүүлэлт, судалгаа,

мэдээллийн сантай болсон байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.20 Зах зээл дэх чанар, аюулгүй байдал

нь алдагдсан байж болохуйц эм,

эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн

идэвхт бүтээгдэхүүнээс хөндлөнгийн

хяналтын дээж авч лабораторийн

хяналт шинжилгээнд хамруулах

Дээж авсан байгууллагын тоо,

Шинжилгээнд хамруулсан дээжийн

тоо,

Шаардлага хангаагүй дээжийн тоо 

тоо, 

хувь 
2019

Дээж авсан байгууллагын тоо:  

эмийн сан 15, эм ханган нийлүүлэх

байгууллага 5, эмнэлэг 11.

Шинжилгээнд хамрагдсан дээжийн

тоо: импортын 11, дотоодын эмийн

үйлдвэрийн 64.

Шаардлага хангаагүй дээжийн тоо 28 

1-3 дугаар 

улиралд

Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан

эм, эмнэлгийн хэрэгслийн илрүүлэлтийг 2-4

хувиар нэмэгдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.21 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн

байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

сунгах үед баталгаажуулах үйл

ажиллагаа хийх  

Шилэн хяналтын цахим системд

бүртгэгдсэн  объектын тоо 

Стандартын шаардлага хангасан

обьектын тоо

тоо, 

хувь 
2021

655 ЭМБ-ын тусгай зөвшөөрлийг

сунгахад явцын хяналт шалгалтын

мэдээлэл ирүүлэх хүсэлт ирсний 271

эмнэлэг, 339 эм хангамжийн

байгууллага, 8 АШМУХ-ийн

байгууллага байсан. Эдгээрийн 4.7%

нь буюу 31 байгууллага шилэн

хяналтын цахим системд бүртгэлгүй

байсныг эрсдэлийн ангилалд хамаа

руулах шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж,

шилэн хяналтын цахим системд

бүртгэсэн ЭХБ-463

1-4 дүгээр 

улиралд

Шилэн хяналтын цахим системд бүртгэгдээгүй

объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийж, системд

бүртгэсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.22 Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү,

сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

шинээр эрхлэгчдэд үйл ажиллагаа

явуулахаас өмнө урьдчилсан хяналт

хийж дүгнэлт гаргах

Хяналтад хамрагдсан объектын 

тоо, Илрүүлсэн зөрчил, 

арилгуулалтын хувь

Стандартын шаардлагад нийцсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо

Улсын байцаагчийн гаргасан 

дүгнэлтийн тоо

тоо, 

хувь 
2020

Мах махан болон сүү, сүүн бүтээгдэхүү

ний 50 үйлдвэрт урьдчилсан хяналт

хийж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны

талаарх улсын /ахлах/ байцаагчийн 54

дүгнэлт гаргасан
1-4 дүгээр 

улирал

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Стандартын нөхцөл шаардлагыг хангуулж,

улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан байна. 

Хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тоог

нэмэгдүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, 

ХАБХААХГ 

аймаг, нийслэлийн 

МХГ
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10.23 Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэ-

лийн төсөл сонгон шалгаруулах

тусгай зөвшөөрөл сунгах ажлын

хэсэгт ажиллан үйл ажиллагааны

дүгнэлт гаргах

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын 

хувь

Стандартын шаардлагад нийцсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тоо

Улсын байцаагчийн гаргасан 

дүгнэлтийн тоо

тоо, 

хувь 
2021

Улсын хэмжээнд 19 үйлдвэрийн үйл

ажиллагаанд шалгалт хийж, хамтарсан

16 дүгнэлт гаргаж, 3 үйлдвэрт

татгалзсан хариу хүргүүлсэн.
1-4 дүгээр 

улирал

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан байна.

Стандартын нөхцөл шаардлагыг хангуулж,

улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан байна. 

Хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тоог

нэмэгдүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ, ХАБХААХГ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.24 Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын

барилга байгууламж барих газар

олголт, зураг төсөл зохиох,

ашиглалтад хүлээн авахад эрүүл

ахуйн урьдчилсан хяналт хийх 

Хяналтад хамрагдсан объектын

тоо

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь

Стандартын шаардлагад нийцсэн

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний тоо
тоо, хувь 2021

Барилга байгууламжийн газар олголт

хүнсний чиглэлийн 7, орчны

чиглэлийн 7, барилгын зургийн

урьдчилсан хяналтыг хүүхдийн

байгууллагын 152, эрүүл мэндийн

байгууллагын 67, хүнсний 156, орчны

301 барилгын явцын хяналтыг

хүүхдийн байгууллагын 1, хүнсний 8,

орчны 29, барилгыг ашиглалтад

хүлээн авах улсын комисст хүүхдийн

байгууллагын 73, эрүүл мэндийн

байгууллагын 69, хүнсний 78, орчны 66

обьектод хийсэн байна.

1-4 дүгээр 

улирал

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Барилгын зураг төсөлд зөрчлийг бүрэн

арилгуулсан байна.

Газар олголт, Улсын комисст зөрчлийг

арилгуулах талаар холбогдох арга хэмжээ

авсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.25 Нялх, балчир, бага насны болон

цэцэрлэгийн хүүхэд, ЕБС-ийн бага

ангийн сурагчдад зориулсан хүнсний

түүхий эд, бүтээгдэхүүн болон хоол

үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд үйл

ажиллагаа явуулахаас өмнө

урьдчилсан хяналт хийх

Хяналтад хамрагдсан объектын

тоо

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь

Стандартын шаардлагад нийцсэн

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний тоо

Улсын байцаагчийн гаргасан

дүгнэлтийн тоо

тоо, 

хувь
2020

Улсын хэмжээнд нийт 28 хүүхдийн

байгууллагын хоол үйлдвэрлэл

үйлчилгээнд урьдчилсан хяналт хийж,

шаардлага хангасан дүгнэлт гаргасан.

1-4 дүгээр 

улирал

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан байна.

Стандартын нөхцөл шаардлагыг хангуулж,

улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.26 Нийслэлд “Эмнэл зүйн лабораторийн

био аюулгүй ажиллагаа, анхаарах

асуудал” сэдвээр, 21 аймагт “Эрүүл

мэндийн байгууллагуудад нийтлэг

илэрч байгаа дутагдал, шалтгаан

нөхцөл, арилгах арга зам” сэдвээр

салбарын сургалт зохион байгуулах

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан

хаагчдын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

тоо 2021

184 эмнэлгийн 569 хүнд аймгийн ЭМГ,

нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ, Тогооч нарын

холбоо, Ахмад эмч нарын холбоо,

Дэлхийн зөн ОУБ зэрэг төрийн болон

ТББ-тай хамтран сургалт зохион

байгуулж, 48 төрлийн 644 ширхэг

зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг

тараасан. 

4 дүгээр улиралд  

/10 сард/

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

10.27 “Эмнэлгийн тусламжийн чанарыг

сайжруулахад анхаарах нь” сэдэвт

сургалт

Хамрагдсан эрүүл мэндийн

байгууллагын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

тоо 2021

Шилэн хяналтын цахим системд

Дундговь аймаг 22, Орхон 49, Дорнод

13, Увс 8, Өмнөговь 6, Говьсүмбэр 3,

Хэнтий 12, Баян Өлгий 17, Архангай

14, БЗДМХХ 2 нийт 146 байгууллагад

салбарын сургалт зохион байгуулсан

байна.

3 дугаар 

улиралд  /7-9 

сард/

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж

үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал,

эмнэлгийн удирдлага зохион байгуулалт, эмч

мэргэжилтний үүрэг хариуцлага дээшлүүлэхэд

чиглүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

10.28 “ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл,

үйлчилгээнд тавигдах шаардлага”

сэдэвт сургалт

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан

хаагчдын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо
тоо 2021

ЕБС-ын захирал, эмч, тогооч, хоол

зүйч бусад ажилтнууд нийт 1572

хүнийг хамруулан цахим сургалтыг 2

удаа зохион байгуулсан.

2 дугаар 

улиралд /5-6 

сард/

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг,нийслэлийн 

МХГ
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10.29 Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгчдэд “Эрүүл ахуйн болон

үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын

зөвлөмжийг танилцуулах нь” сэдэвт

сургалт 

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан

хаагчдын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

Зөвлөмж, гарын авлага,

сэрэмжлүүлгийн тоо
тоо, хувь 2021

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах

чиглэлээр 32 төрлийн зөвлөмж,

сэрэмжлүүлэг, мэдэгдлийг

боловсруулж хүргүүлсэн.

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрх

лэгч 68 аж ахуйн нэгж байгууллагын

237 ажилтнуудад зохион байгуулсан.

1-3 дугаар 

улиралд /6-9 

сард/

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Аюулгүй хүнс үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэх

нөхцөл, шаардлага хангах, эрх зүйн мэдлэг

олгоход чиглүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

10.30 Ус хангагч байгууллагад салбарын

сургалт

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан

хаагчдын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

тоо, хувь -

суурь түвшин байхгүй

1 дүгээр улиралд

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Ус хангагч байгууллагын ажилчдын усны

аюулгүй байдлын талаарх мэдлэгийг

дээшлүүлэхэд сургалтыг чиглүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

10.31 “Эм хангамжийн байгууллагын хууль

эрх зүй, тулгамдаж буй асуудал”

сэдэвт сургалт 

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан хаагч,

иргэний тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

тоо 2020

Сургалтад хамрагдсан байгууллага,

хүний тоо 1352

3 дугаар 

улиралд 

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Эм хангамжийн байгууллагын албан хаагчдын

хууль эрх зүйн мэдлэг, хуулийг хэрэгжүүлэх

талаарх мэдлэг олгоход чиглүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМХХ

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

Их, дунд, бага эрсдэлтэй обьектын

тоо

Эрсдэлийн үнэлгээний өсөлт

бууралтын хувь хэмжээ

Бүх шатны боловсролын сургалтын

байгууллагын үйлчилгээний

чанарын үнэлгээ

тоо, хувь 2020

Боловсролын хяналтын чиглэлээр

2020 онд нийт 2833 байгууллагыг

бүртгэж эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд

8.9% их, 61.3% дунд, 29.8% бага

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн.Сүүлийн 3

жилийн үнэлгээг харьцуулж үзэхэд

2017 онд 2369 обьектын 13 хувь, 2018

онд 2430 обьектын 8,9 хувь эрсдэл их

үнэлэгдсэн бол 2020 оны 3 дугаар

улирлын байдлаар 2455 обьектын 9,8

хувь их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Их

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн боловсролын

байгууллага 0.7 пунктээр өссөн  байна.

Эрсдэлийн шалгуурт хамрагдсан

байгууллагын тоо 2020 онд 42-оор

багасч, их эрсдэлтэй байгууллага 1,2

пунктээр, дунд эрсдэлтэй байгууллага

6,5 пунктээр нэмэгдсэн, бага

эрсдэлтэй байгууллага 21,2 пунктээр

буурсан байна.

2022 онд

Их эрсдэлийг үүсгэж буй сургалтын орчинтой

холбоотой шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг

0,5 пунктээр бууруулна. 

Шалгалтаар их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна.        

Хяналтын хуудсаар илрүүлсэн зөрчил,

дутагдлыг 100% арилгуулсан байна.           

 Мэдээллийн сантай болсон байна. 

Холбогдох байгууллагад санал зөвлөмжийг

хүргүүлсэн байна .

Хяналт шалгалт хийх объектуудыг эрсдэлээр

ангилах, хяналтын хуудас боловсруулах,

төлөвлөлт хийнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11. Боловсролын хяналт 

Зорилт 11. Бүх шатны боловсролын сургалтын 

байгууллагын тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг 

үзүүлэх сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлнэ. 
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11.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх.

/хавсралт 2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт; Илрүүлсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь,

Зөрчилд дүн шинжилгээ хийж,

зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг

тодорхойлсон эсэх;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь;

тоо, хувь 2020

Боловсрол, соѐлын хяналтын

чиглэлээр 2020 онд 737 объектод

шалгалт хийж, хууль сахин мөрдөлт

67,9 хувь, эрсдэл үүсэх магадлалын

хувь 29,1 хувьтай байна. Шалгалтад

хамрагдсан обьектууд 100 хувь шилэн

хяналтын системд бүртгэгдсэн. 
1-3 дугаар 

улиралд

Тухайн жил хяналт шалгалтад хамрагдсан

объектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг

гүйцэтгэлийн хяналтаар 10 хүртэл пунктээр

нэмэгдүүлсэн байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний

хүсэлтийн дагуу зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт тоо, хувь 2020

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 1023

объектыг хамруулж, 849 объектод

16272 зөрчил илрүүлснээс 13.0%-ийг

арилгуулсан байна. Илэрсэн зөрчилд

53 зөвлөмж хүргүүлсэн байна.
1-4 дүгээр  

улиралд

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага,

иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа

үзүүлж, объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн

байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.3 Бүх шатны боловсролын сургалтын

байгууллагуудын хичээлийн шинэ

жилийн бэлтгэл, элсэлтийн үйл

ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  
тоо, хувь 2021

Шалгалтад I шатанд 1694, II шатанд

644 байгууллага хамрагдсан. 

Илрүүлсэн зөрчил 6873, арилгуулалт

63.4%, 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хувь

75.9%

3-4 дүгээр 

улиралд              

/8.19-10.21/

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.4 Элсэлтийн ерөнхий шалгалт болон

их, дээд сургуулийн төгсөлтийн үйл

ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх

хяналт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  
тоо, хувь 2020

10 хичээлээр 40420 төгсөгчдийн 90

хувь нь элсэлтийн ерөн хий шалгалт

өгсөн байна.

-88 их, дээд сургуулийг 18000 оюутан

төгссөн байна

1-2 дугаар 

улиралд 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.5 Өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл

ажиллагаанд тандалт судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Стандартын хэрэгжилт;

Шаардлага хангасан өдөр

өнжүүлэх бүлгийн тоо;

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт

тоо, хувь 2018

Их, дунд эрсдэлтэй обьект 80.9%,

зориулалтын бус шаардлага хангахгүй

байртай 73.6% ариун цэврийн тоног

төхөөрөмж хүрэлцээгүй 52.6% 
1-2 дугаар 

улиралд  /3-5 

сард/

Өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл ажиллагаанд

судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна.

Стандартын хэрэгжилтийг 20.0 хувиар

нэмэгдүүлсэн байна.

Холбогдох байгууллагад санал зөвлөмжийг

хүргүүлнэ. 

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.6 Их, дээд сургуулиудын Багш, Эрх

зүйн бакалаврын хөтөлбөрт тавигдах

шаардлагын биелэлтэд тандалт

судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

хөтөлбөрт тавигдах шаардлагын

биелэлт,

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт
тоо, хувь 2020

Багшийн хөтөлбөр тэй их, дээд

сургуулийн тоо 29, эрх зүйн

хөтөлбөртэй их, дээд сургуулийн тоо

33 
2 дугаар 

улиралд 

Багш, Эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөрт

тавигдах шаардлагын биелэлтэд судалгаа

хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна.

Бакалаврын хөтөлбөрийн давхцлыг тогтоож

холбогдох газарт хүргүүлнэ. 

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.7 Мэргэжлийн сургалтын төв, насан

туршийн боловсролын төвийн үйл

ажиллагаанд тандалт судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Стандартын хэрэгжилт;

Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа

явуулж буй обьектын тоо

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт

тоо, хувь 2020

Мэргэжлийн сургалтын төв 450 

Насан туршийн боловсролын төв 28 

1-3 дугаар

улиралд

Мэргэжлийн сургалтын төв, насан туршийн

боловсролын төвийн үйл ажиллагаанд

судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. 

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

11.8 Их, дээд сургууль төгсөгчдийн

боловсролын баримт бичигт

лавлагаа, тодорхойлолт гаргах

Баталгаажуулсан боловсролын

баримт бичгийн тоо

тоо, хувь 2021

2021 онд 20 байгууллагын хүсэлтээр

62 иргэний боловсролын баримт бичиг

шалгаж, шалгалт хийсэн тухай, 8

бакалаврын диплом хуурамч байсан

мэдээллийг албан бичгээр хүргүүлсэн

байна.

1-4 дүгээр

улиралд

Боловсролын баримт бичиг хууль бусаар

олгосон, хуурамчаар үйлдсэн, ашигласан

зөрчлийг 100% арилгана.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ
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11.9 "Аймгийн ЗДТГ болон боловсролын

байгууллагуудын хамтын

ажиллагааны арга хандлага” сэдэвт

салбарын сургалт  зохион байгуулах 

Баруун бүсийн аймгууд болон

Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгууд

хамрагдана.                                                  

Сургалтад хамрагдсан байгууллага

/СӨБ, ЕБС, МСҮТ, ИДС/

тоо, хувь 2020

Баруун бүсийн 4 аймагт СӨБ 183, ЕБС

156, МСҮТ 7, ИДС 5, нийт 351,

Баянхонгор аймагт 69, Сэлэнгэ аймагт

75 боловсролын сургалтын

байгууллага байна. 

2-4 дүгээр  

улиралд 

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЭМБСХГ, 

Боловсролын 

хяналтын  хэлтэс, 

аймаг,нийслэлийн 

МХГ

Хуулийн хэрэгжилтийн түвшин

хувь 2019

Номын сангийн тухай хуулийн

хэрэгжилт 79% жилдээ

Номын сангийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг

90%-д хүргэнэ.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

12.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх. /хавсралт

2/

Хяналт шалгалт хийсэн объектын

тоо, гүйцэтгэлийн хувь; Хууль

сахин мөрдөлтийн түвшин;

Улсын байцаагчийн гаргасан

шийдвэрийн биелэлт;  

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь,

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

хувь 2019

Номын сангийн тухай хуулийн

хэрэгжилт 79%

1-3 дугаар 

улиралд 

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг гүйцэтгэлийн хяналтаар

10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 
СХХ, АНМХГ

12.2 Номын сангийн бүртгэл, хадгалалт

хамгаалалтад зөвлөн туслах

үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт хувь 2019

Номын сангийн тухай хуулийн

хэрэгжилт 79%

4 сарын 01-                 

7 сарын 10,                  

9 сарын 01-                    

11 сарын 15 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж,

объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

Аймаг, нийслэлийн 

МХГ

12.3 Соѐлын төв, ордны номын сангийн

бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт,

аюулгүй байдалд тандалт судалгаа

хийх 

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Стандартын хэрэгжилт;

Шаардлага хангасан өдөр

өнжүүлэх бүлгийн тоо;

Мэдээллийн сангийн бүрдэлт
тоо -

Тандалт судалгаа хийгдэж байгаагүй

4 сарын 01-                                   

11 сарын 01

Номын сангийн бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт,

аюулгүй байдалд судалгаа хийж, үнэлэлт

дүгнэлт өгсөн байна.

Судалгааны дүнг үндэслэн цаашид авах арга

хэмжээний зөвлөмж, санал гаргаж Соѐлын яам,

аймаг, дүүргийн ЗДТГ-т хүргүүлнэ.

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

12.4 Гадаад улсад үзэсгэлэн, сэргээн

засварлалтад явах, мөн яваад ирсэн

түүх, соѐлын хөдлөх дурсгалуудад

урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо -

Урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж

байгаагүй

1 сарын 02-                                   

12 сарын 01

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.                      

Шалгалтын дүнг үндэслэн холбогдох

байгууллагуудад санал, зөвлөмж хүргүүлнэ.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

12.5 "Дотоод хяналт шалгалтыг үйл

ажиллагаандаа тогтмолжуулах нь"

сэдэвт сургалт зохион байгуулах 

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан

хаагчдын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо
тоо 2021

 Соѐлын 133 байгууллага хамруулсан.

4,5, 8, 9, 10 сард, 

Музей, сумын соѐлын төв, дүүргийн соѐл

ордон, номын сан, мэргэжлийн 140

байгууллагыг хамруулан зохион байгуулна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

12.6 "Номын сангийн тухай хуулийн

хэрэгжилт, эрх зүйн орчин" сэдэвт

сургалт зохион байгуулах

Хамрагдсан аж ахуйн нэгж,

байгууллага, ажилтан албан

хаагчдын тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо
тоо 2021

 Соѐлын 133 байгууллага хамруулсан.

4,5, 8, 9,10 сард, 

Музей, сумын соѐлын төв, дүүргийн соѐл

ордон, номын сан, мэргэжлийн 30 байгууллагыг

хамруулан зохион байгуулна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13. Мал эмнэлгийн хяналт 

12.Соёлын хяналт

Зорилт 12. Номын сангийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулна. 
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Стандартын хэрэгжилтийн түвшин

   MNS 5368:2018 стандарт,      

   MNS 5023:2001 стандарт, 

   MNS 6461:2020 стандарт 

   MNS 5545:2020 стандарт    

хувь -

Стандартын хэрэгжилтийн суурь

түвшин байхгүй.

2022 онд

Стандартын хэрэгжилтийн түвшинг тогтооно.

Стандартын шаардлага хангасан мал

эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, малын эм

хангамжийн байгууллагын тоог нэмэгдүүлнэ. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.1 Эрсдэлийн үнэлгээгээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо,   хувь 2021

1148 объектоос 520 буюу 45.3%-ийг

шалгалтад хамруулж, 299 зөвлөмж,

252 албан шаардлага хүргүүлж

зөрчлийн 34.5%-ийг арилгуулсан. 

1-3 дгаар   

улиралд

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг гүйцэтгэлийн

хяналтаар 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй

аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт
тоо,   хувь 2021

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд 518

объектоос 448 буюу 86.5%-ийг

хамруулж, 114 зөрчил илрүүлж 56.0%-

ийг арилгуулсан. Илэрсэн зөрчилд 18

зөвлөмж хүргүүлсэн. 
1-4 дүгээр   

улиралд

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж,

объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.3 Мал, амьтны гаралтай хүнсний

түүхий эд, бүтээгдэхүүнд гормон

болон эмийн үлдэгдлийн байдалд

хяналт шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо /объектын тоо/;

Аюулгүй байдлын үзүүлэлт;

тоо, 

хувь 2020

Хяналт шинжилгээгээр чанар, аюулгүй

байдлын 5-8 үзүүлэлтээр 7 аймаг, УБ

хотын 87 объектод худалдан борлуулж

буй махнаас 448 дээжийг шинжилгээнд

хамруулахад 2 дээжинд аюулгүй

байдлын үзүүлэлт шаардлага

хангаагүй байна.

1-3 дугаар   

улиралд

Аюулгүй байдлын 3 үзүүлэлтээр малын

махнаас гадна гахай, тахианы махыг

шинжилгээнд хамруулж, үнэлэлт дүгнэлт өгнө.

Шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнийг

холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу

шийдвэрлэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.4 Малын эм, бэлдмэл, тэжээлийн

нэмэлтийн улсын бүртгэл,

шинжилгээ, баталгаажилтын

байдалд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй,

бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй

малын эм, тэжээлийн нэмэлтийн

зөрчлийн бууралт

тоо, 

хувь 2020

Малын эм хангамжийн 119

байгууллагад нийт 370 зөрчил

илрүүлж, 154 буюу 42%-ийг

арилгуулсан байна.
1-4 дүгээр  

улиралд

Шалгалтад өмнө нь хамрагдаагүй мал

эмнэлгийн нэгжүүдийг хамруулна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.                            Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.5 Мал төхөөрөх, мах, махан

бүтээгдэхүүн, өлөн гэдэс

боловсруулах үйлдвэрүүдэд мал

эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлага

хангаж буй эсэхэд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн

шаардлага хангаагүй зөрчлийн

бууралт

хувь 2021

Шалгалтад 97 аж ахуйн нэгж

хамрагдаж, нийт 550 зөрчил илрүүлж,

17.6%-ийг газар дээр нь арилгуулж, 36

аж ахуйн нэгж, иргэнд улсын

байцаагчийн 442 заалт бүхий албан

шаардлага, 24 аж ахуйн нэгжид 495

заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлсэн.

2-4 дүгээр 

улиралд

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.                      

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.6 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2022-2023

оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл

хангалтад урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

тоо, 

хувь 2021

2020-2021 оны өвөлжилт, хаваржилт,

өвс, тэжээл, бэлтгэл, аюулгүйн нөөц

бүрдүүлэлт зэрэг бүх үзүүлэлтээр нь

авч үзвэл 86.7%-тай байна.   3 дугаар   

улиралд

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.                      

Судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.

Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай

Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг

хангуулна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Зорилт 13.  Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын эм 

хангамжийн байгууллагын стандартын хэрэгжилтийг 

хангуулна. 
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13.7 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний болон

малын эм хангамжийн байгууллагад

урьдчилсан хяналт хийж,

баталгаажуулах үйл ажиллагаа

явуулах

Хяналтад хамрагдсан объектын

тоо

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь

Шаардлагад нийцсэн мал

эмнэлгийн нэгж, малын эм

хангамжийн байгууллагын тоо

Улсын байцаагчийн гаргасан

дүгнэлтийн тоо

тоо 2021

Малын эм хангамжийн байгууллагын

38 дүгнэлт гарсан байна.

Тухай бүр

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Стандартын нөхцөл шаардлагыг хангуулж,

улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан байна. 

Хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн мал

эмнэлгийн нэгж, малын эм хангамжийн

байгууллагын тоог нэмэгдүүлнэ. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.8 Өлөн гэдэс боловсруулах

үйлдвэрүүдэд хянан магадлагаа

явуулах

Хянан магадлагаанд хамрагдсан

объектын тоо

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн

шаардлага хангаагүй зөрчлийн

илрүүлэлт, арилгуулалт

тоо, 

хувь

Суурь түвшин байхгүй   

2-4 дүгээр   

улиралд

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.     

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлага

шаардлагыг хангасан өлөн гэдэс экспортлох

үйлдвэрүүд болон бүтээгдэхүүний тоог

нэмэгдүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.9 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын эм

хангамжийн байгууллагад үзүүлэх

сургалт зохион байгуулах

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

эрхлэгчид, эм хангамжийн

байгууллагын удирдлага, албан

тушаалтны тоо;

Зохион байгуулсан сургалтын тоо тоо

Үзүүлэх сургалт зохион

байгуулагдаагүй

2-4 дүгээр  

улиралд 

Сургалтыг холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын эмийн зөв,

зохистой хэрэглээний ойлголт мэдлэг олгоход

сургалтыг чиглүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

13.10 Мал төхөөрөх, мах боловсруулах

үйлдвэрт мал эмнэлэг, ариун

цэврийн шаардлага хангуулах

чиглэлээр үзүүлэх сургалт зохион

байгуулах

Мал төхөөрөх, мах боловсруулах

үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн

удирдлага, албан тушаалтны тоо

Зохион байгуулсан сургалтын тоо
тоо

Үзүүлэх сургалт зохион

байгуулагдаагүй

3-4 дүгээр   

улиралд

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Сургалтыг мал эмнэлэг, ариун цэврийн

шаардлагыг хангах мэдлэгийг олгоход

чиглүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Гарал үүслийн гэрчилгээ олгох

журмын хэрэгжилт  хувь 2021

Гарал үүслийн гэрчилгээ олголт 50%-

тай байна. 2022 онд жилдээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектуудын

гарал үүслийн гэрчилгээ баталгаажилтыг 5%-

иар нэмэгдүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

14.1 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн

хяналтын чиглэлээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх

/хавсралт 2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо, 

хувь 2021

Нийт 405 объектын 244 буюу 60%

хамруулсан. 4295 зөрчил илрүүлэн

67%-ийг арилгуулан, 131 ААНБ,

иргэнд 1064 заалт бүхий 131 албан

шаардлага хүргүүлж, биелэлтийг 30%,

935 ААН, иргэнд зөвлөмж өгч 42%-ийг

хэрэгжүүлсэн. Улсын байцаагчийн 14

дүгнэлт гаргасан.

1-4 дүгээр 

улиралд

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар

нэмэгдүүлнэ.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

14.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй

аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт

тоо, 

хувь 2021

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр

зарлагдсан 210 объектын 164

объектод буюу 78%-д зөвлөх

үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 164

объектын 58 (36%)-нь бага, 104 (63%)-

нь дунд, 2 (1%)-нь их эрсдэлтэй

үнэлэгдлээ. Хуулийн хэрэгжилт

дунджаар 66% байна. 

1-4 дүгээр 

улиралд

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага,

иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа

үзүүлж, объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн

байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

14.3 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий

эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл болон

пестицидийн цахим бүртгэл

баталгаажилтанд тандалт судалгаа

хийх 

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо,

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт хувь 2021

Гарал үүслийн гэрчилгээний

баталгаажилт 50%-тай байна.
1-3 дугаар  

улиралд

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд

бүтээгдэхүүний гарал үүсэл болон пестицидийн

цахим бүртгэл баталгаажилтын байдалд

судалгаа хийж, үнэлгээ дүгнэлт гаргана. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

14. Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт

Зорилт 14. Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд 

бүтээгдэхүүний гарал үүсэл баталгаатай хүнсээр 

хангаж,  хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулна. 
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14.4 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий

эд, бүтээгдэхүүнд пестицидийн

үлдэгдэл тодорхойлох хяналт

шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо;

Шинжилгээний үзүүлэлт

хувь 2021

Эерэг сорьцын үзүүлэлт 1.5%-тай

байна.

2-3 дугаар 

улиралд

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүний дээжинд шинжилгээ хийж,

үнэлгээ дүгнэлт гаргана.

Стандартын шаардлага хангахгүй дээжийг

стандартад нийцүүлэх арга хэмжээ авна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

14.5 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн

цагаан оготнотой тэмцэх ургамал

хамгаалах арга хэмжээнд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх 

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт

хувь 2021

Үлийн цагаан оготно устгах ажлын үр

дүн 80.5%-тай байна.

2-4 дүгээр  

улиралд 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.   

Үлийн цагаан оготно устгах ажлын үр дүнг 85%-

д хүргэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Тарих үрийн стандартын чанарын

түвшний үнэлгээ
тоо, 

хувь 2021

Тарих үрийн 66% нь стандартын

шаардлага хангаж байна.
2022 онд, 

жилдээ

Таримлын тарих үрийн стандартын чанарын

үзүүлэлтийг 5%-иар нэмэгдүүлнэ.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

15.1 Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн

хяналтын чиглэлээр их, дунд

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн объектод

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо, 

хувь 2021

71 объектыг шалгалтад хамруулснаас ,

66 объектод 820 зөрчил илрүүлсний

10.0%-ийг арилгуулсан. Илэрсэн

зөрчилд 2.0 сая/төг-ийн торгууль

ногдуулсан байна. 9 объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.

1-4 дүгээр 

улиралд

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг 20 хувиар

нэмэгдүүлнэ.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

15.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхлэгч аж

ахуйн нэгж, байгууллагад зөвлөн

туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт

тоо, 

хувь 2021

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд

31объектыг хамруулснаас 30 объектод

201 зөрчил илрүүлсэн. Илэрсэн

зөрчилд 2 зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 1-4 дүгээр 

улиралд

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж,

объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

15.3 Тарих үрийн чанар, тариалалтын

явцад урьдчилан сэргийлэх шалгалт

хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Стандарт шаардлагын хангалтын

хувь;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь; 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

тоо, 

хувь 2021

Улсын хэмжээнд үр нөөцөлсөн аж

ахуйн нэгж, байгууллагын 20% нь

шаардлага хангаагүй үрээр тариалалт

хийсэн. 80% нь тарих үрийн

стандартын шаардлага хангасан. 1-2 дугаар   

улиралд

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.   

Тарих үрийн стандартын шаардлагын

хангалтыг дээшлүүлж, Монгол улсад

мөрдөгдөж буй стандартын шаардлага

хангасан таримлын үрээр тариалалт хийлгэнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

15.4 Таримлын үрийн чанар, үрийн

нөөцийн бүрдүүлэлт, хүнсний улаан

буудайн чанарт хяналт шинжилгээ

хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо;

Тарих үрийн цэвэршилт, хорио

цээрийн үзүүлэлтийг өмнөх жилээс

буурсан дүн

тоо, 

хувь 2021

Нийт нөөцөлсөн үрийн 50% нь

цэвэршилтээр тэнцээгүй байна.

3-4 дүгээр  

улиралд

Стандартын шаардлага хангахгүй дээжийг

стандартад нийцүүлэх арга хэмжээ авна.

2023 онд нутагшсан буюу ирээдүйтэй

стандартын шаардлага хангасан үрээр

тариалалт хийлгүүлэх талаар холбогдох газарт

санал хүргүүлж шийдвэр гаргуулсан байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний

стандартад заасан чанар,

аюулгүйн үзүүлэлтийн түвшинг

тодорхойлох 

тоо, 

хувь

Суурь судалгаа, нэгдсэн тоон үзүүлэлт

байхгүй.

2022 онд жилдээ

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар,

аюулгүйн үзүүлэлтийн түвшинг тодорхойлж,

хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

Зорилт 16. Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үе

шатанд үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж,

хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй

байдлыг хангуулна.

Зорилт 15. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглах

таримлын үрийн чанарыг сайжруулна.

16. Хүнсний чанар, стандартын хяналт

15. Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналт
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16.1 Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийх

/хавсралт 2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь;

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь; 

тоо, 

хувь 2021

Нийт 2321 объектоос 955 буюу 42%-д

төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж, 5583

зөрчил илрүүлж, 9%-ийг газар дээр нь

арилгуулж, улсын байцаагчийн 565

албан шаардлагыг хүргүүлж, зөрчлийг

арилгуулж, хэрэгжилт 25% байв.

Шалгалтад хамрагдсан объектуудын

25.5% нь бага, 35.4% нь дунд, 40% нь

их эрсдэлтэй үнэлэгдэж, хууль

тогтоомжийн хэрэгжилт 63.9%, эрсдэл

үүсэх магадлал 29%  байна.

1-3 дугаар    

улиралд

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

16.2 Шинээр үйл ажиллагаа эрхлэгч аж

ахуйн нэгж, байгууллагад зөвлөн

туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн зөвлөмж,

түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт
тоо, 

хувь 2021

967 обьектын 746 буюу 77%-ийг

хамруулж нийт 8357 зөрчил илрүүлж,

4763 буюу 57%-ийг арилгуулж, аж

ахуйн нэгж байгууллагуудад 4795

заалт бүхий 460 зөвлөмжийг хүргүүлж,

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч

ажилласанаар зөвлөмжийн 2697 заалт

хэрэгжиж 55% биелэлттэй байна.

1-4 дүгээр  

улиралд

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж,

объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг 25% бууруулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

16.3 Ургамлын гаралтай зарим нэрийн

импортын хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнд хувиргасан амьд

организмын гаралтай эсэхэд тандалт

судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг генийн

өөрчлөлттэй эсэхийг тогтоосон

хувь

тоо, 

хувь -

Суурь түвшин байхгүй

1-3 дугаар    

улиралд

Ургамлын гаралтай 5-6 нэрийн хүнсний түүхий

эд, бүтээгдэхүүний генийн өөрчлөлттэй

эсэхийг лабораторийн шинжилгээ хийж

тогтооно.

Батлагдсан төсөв 

болон шаардлага-

тай бол ХЧҮАЭ-ээр 

шинжилгээ-ний 

хөлсийг төлүүлнэ.

ХАБХААХГ,

ХАБҮЛЛ,

Биологийн 

хүрээлэн, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

16.4 Өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл

ажиллагаанд тандалт судалгаа хийх

Судалгаанд хамрагдсан

байгууллагын тоо;

Стандартын хэрэгжилт;

Шаардлага хангасан өдөр

өнжүүлэх бүлгийн тоо;

Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт

тоо, 

хувь -

Их, дунд эрсдэлтэй обьект 80.9%,

зориулалтын бус шаардлага хангахгүй

байртай 73.6% ариун цэврийн тоног

төхөөрөмж хүрэлцээгүй 52.6% 
1-3 дугаар    

улиралд

Өдөр өнжүүлэх бүлгийн үйл ажиллагаанд

судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна.

Стандартын хэрэгжилтийг 20.0 хувиар

нэмэгдүүлсэн байна.

Холбогдох байгууллагад санал зөвлөмжийг

хүргүүлсэн байна.

Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ,

ЭМБСХГ,

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

16.5 Баталгаажуулалтын байгуулла-гаар

чанарын удирдлагын тогтолцоо

нэвтрүүлсэн, органик хүнсний

бүтээгдэхүүн, аюулгүйн тэмдэг

олгосон, тохирлын гэрчилгээтэй

газруудад тандалт судалгаа хийх 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

эрхлэгчдийн хууль тогтоомжийн

мөрдөлт, зах зээлд борлуулж буй

баталгаажилтын тэмдэг

тэмдэглэгээтэй бүтээгдэхүүний

чанар, аюулгүй байдалд хяналт

тавих

тоо, 

хувь -

Суурь түвшин байхгүй

2-4 дүгээр    

улиралд

Баталгаажилтын тэмдэг тэмдэглээг хэрэглэж

байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний шошго, чанар,

аюулгүй байдалд тандалт судалгаа хийж,

үнэлгээ дүгнэлт гаргана. 

Үр дүнг тооцон хууль тогтоомжийн

хэрэгжилтийг нэмэгдүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ДБХГ,

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

16.6 Мах махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй

байдалд хяналт шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо;

Стандартад тусгагдсан чанар,

аюулгүйн үзүүлэлтийн түвшинг

тогтоосон хувь /Дээжинд

стандартын дагуу иж бүрэн

шинжилгээ хийгдсэн эсэх/

хувь -

Их, дунд эрсдэлтэй обьект 80.9%,

зориулалтын бус шаардлага хангахгүй

байртай 73.6% ариун цэврийн тоног

төхөөрөмж хүрэлцээгүй 52.6% 

2-3 дугаар 

улиралд

Мах махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний техникийн ерөнхий

шаардлагын стандартын түвшинг тогтооно.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ХАБҮЛЛ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ
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16.7 Сургуулийн хүүхдийн үдийн хоолны

шимт чанар, илчлэг тодорхойлох

хяналт шинжилгээ хийх

Хоолны илчлэг, шимт бодисын

хэмжээ

Илчлэг 

ккал,

шимт 

бодис 

грамм 

2018

2018 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт,

зөвлөн туслах үйлчилгээнд

хамрагдахаар зарлагдсан 40

сургуулийн дотуур байр, 96

цэцэрлэгийг хамруулсан. Сургууль

цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны илчлэг

жишиг хэмжээнд хүрээгүй байсан.

1-3 дугаар    

улиралд

Нийслэлийн 50 хүртэлх, аймгийн төвийн 5,

сумдын 4-5 ЕБСургуулийн хүрээнд хоолны

газруудыг хамруулан хяналт шинжилгээ хийнэ.

Сургуулийн үдийн хоолны шимт чанар,

илчлэгийн хэмжээг тодорхойлж үнэлэлт

дүгнэлт өгнө.

ЕБС-ийн Үдийн хоолны илчлэг, шимт бодисын

хэмжээний суурь үзүүлэлт, судалгаа,

мэдээллийн сантай болсон байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

БШУЯ-тай хамтрах

16.8 “Хоол, хүнсний үйлдвэрлэл,

худалдаа, үйлчилгээний газруудад

ашиглаж, худалдан борлуулж буй

хуванцар болон нийлэг материалтай

сав баглаа, боодол, аяга, таваг,

хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд

хяналт шинжилгээ хийх

Хяналт шинжилгээнд хамрагдсан

объектын тоо;

Шинжилсэн дээжийн тоо;

Стандартын шаардлага хангаагүй

дээжийн тоо;

Стандартад тусгагдсан чанар,

аюулгүйн үзүүлэлтийн түвшинг

тогтоосон хувь 

тоо, 

хувь 2020

Хоол үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэр

худалдаа үйлчилгээний нийт 3058

объектод 1829 зөрчил илэрч, 54,4

хувийг арилгуулан мэргэжил арга

зүйн зөвлөгөө өгсөн. Нийт 320

хуванцар савны дээж шинжилгээнд

хамруулан, стандартын шаардлага

хангаагүй нийт 17 нэр төрлийн 1434

зориулалтын бус хуванцар савыг

хэрэглээнээс хасуулсан.

2-4 дүгээр    

улиралд

Хуванцар болон нийлэг материалтай сав

баглаа, боодол, аяга, таваг, хэрэгслийн чанар,

аюулгүй байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгнө. 

Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үе шатанд

зориулалтын бус хуванцар сав, нийлэг уутны

хэрэглээг бууруулна.

Хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн зөвлөмж,

мэдээллийг олон нийтэд түгээнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ,

ЭМБСХГ,

БОГУУХГ, 

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

16.9 “Ковид-19” цар тахал болон хүнсний

аюулгүй байдлыг хангуулах

чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх /Цагаан сар, Хүүхдийн

баяр, Наадам, Шинэ жил/

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  

хувь 2021

Нийт 28114 зөрчил дутагдал илрүүлэн

69.7%-ийг нь арилгуулан хууль

тогтоомжийн хэрэгжилтийг

хангуулахаар 7320 мэдэгдэл, 15248

зөвлөмж хүргүүлж, улсын /ахлах/

байцаагчийн 3671 заалт бүхий 450

албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг

даалгавар өгч ажилласан.

Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа

явуулсан, зөрчил гаргасан 21 аж ахуйн

нэгж, иргэний үйл ажиллагааг улсын

байцаагчийн акт үйлдэн түр зогсоосон.

1-4 дүгээр 

улиралд

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             

Эрүүл ахуйн шаардлага болон аюулгүйн

үзүүлэлтийг хангаагүй бүтээгдэхүүнийг бүрэн

устгасан байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

16.10 Ерөнхий боловсролын сургууль,

сургуулийн өмнөх боловсролын

байгууллагуудын хоол үйлдвэрлэл

эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд

урьдчилан сэргийлэх  шалгалт хийх

Шалгалт хийсэн объектын тоо;

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт;  
хувь 2021

Улсын хэмжээнд 355 ерөнхий

боловсролын сургууль, 474

цэцэрлэгийн нийт 829 хоол

үйлдвэрлэлийн газрыг урьдчилан

сэргийлэх хяналтад хамруулан

зөрчлийн 78%-ийг газар дээр нь

арилгуулсан.

3 дугаар 

улиралд

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             

Хоол хүнсээр дамжих өвчин, хордлого

халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

авна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ЭМБСХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

16.11 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
2021

Нийт 47 удаагийн хяналт шалгалт хийж 

илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь

арилгуулж ажилласан.

Тухай бүр

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.      

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна.             

Хоол хүнсээр дамжих өвчин, хордлого

халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

авна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ЭМБСХГ, 

ДБХГ,

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

16.12 Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү,

сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан

хяналт хийх

Хяналтад хамрагдсан объектын

тоо

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь

Хууль тогтоомж стандартын

шаардлага хангасан

үйлдвэрлэлийн тоо

тоо
2021

Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр

эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд

урьдчилсан хяналт хийж стандартын

шаардлага хангасан талаарх улсын

байцаагчийн 128 дүгнэлт гаргасан

байна.

Тухай бүр

Урьдчилсан хяналтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.     

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Стандартын шаардлага хангасан

үйлдвэрлэлийн тоог нэмэгдүүлнэ.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ
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16.13 Нярай, бага насны болон

цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий

боловсролын сургуулийн бага ангийн

сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий

эд бүтээгдэхүүн болон хоол

үйлдвэрлэл үйлчилгээнд урьдчилсан

хяналт хийх

Хяналтад хамрагдсан объектын

тоо

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь

Хууль тогтоомжийн шаардлагад

нийцсэн хүүхдийн хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн

тоо /Тухайн жилд шинээр нэмэгдэх

хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

газрын тоо/

тоо, 

хувь 2021

2021 онд бага насны болон

цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий

боловсролын сургуулийн бага ангийн

сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий

эд бүтээгдэхүүн болон хоол

үйлдвэрлэл үйлчилгээнд урьдчилсан

хяналт хийж стандартын шаардлага

хангасан 41 дүгнэлт гаргасан байна.

I-IV   улирал

Урьдчилсан хяналтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулсан байна.     

Эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна.

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам,

стандартын шаардлагад нийцсэн хүүхдийн

хоол үйлдвэрлэлийн газрын тоог нэмэгдүүлнэ. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, 

ЭМБСХГ,

аймаг, нийслэлийн 

МХГ

16.14 Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэлийн

төсөл сонгон шалгаруулах, тусгай

зөвшөөрөл сунгах ажлын хэсэгт

ажиллан  дүгнэлт гаргах

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь

Улсын байцаагчийн гаргасан

дүгнэлтийн тоо

Хууль тогтоомжийн шаардлагад

нийцсэн шимийн архи,

согтууруулах ундааны

үйлдвэрлэлийн тоо

тоо
2021

Согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдийн

үйл ажиллагаанд хяналт тавьж

стандартын шаардлага хангасан 5

дүгнэлт гаргасан байна.

Тухай бүр

Илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан байна.

Стандартын нөхцөл шаардлагыг хангуулж,

улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан байна. 

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам,

стандартын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн,

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлнэ.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ

16.15 Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах,

зохистой дадлыг хэвшүүлэх, дотоод

хяналтыг төлөвшүүлэх чиглэлээр

үзүүлэх сургалт зохион байгуулах

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгчдийн тоо

тоо
2021

Хүнсний худалдаалалт, нэмэлтийн

талаарх салбарын сургалтад 292

хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгчдийг онлайн хэлбэрээр

хамруулсан. 3 дугаар 

улиралд

Сургалтад холбогдох байгууллага, аж ахуйн

нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн хамруулж

зохион байгуулсан байна.

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Бодит мэдлэг мэдээлэл олгож, хүнсний

аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр

зөвлөмжийг боловсруулж хүргүүлнэ.

10.0 сая төгрөг

ХАБХААХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

ШУТИС,

Технологийн дээд 

сургууль

Үндэслэлгүй болон нэмэгдэл

шарлагад өртөхөөс урьдчилан

сэргийлсэн хүний тоо

тоо 2021

1695 цацрагтай ажиллагчдын хувийн

тунд сар бүр хяналт тавьж ажилласан.

Нэмэгдэл шарлагад өртсөн 9

тохиолдол бүртгэгдсэн ч ажлын

нөхцөлөөс хамааралгүй болох нь

тогтоогдсон.
1-4 дүгээр 

улирал

Хүн ам болон цацрагтай ажиллагчдын

шарлагын тунг Цацрагийн аюулгүйн нормд

заасан хэмжээ (хүн ам 1 мЗв/жил, цацрагтай

ажиллагч 20мЗв/жил)-нээс хэтрүүлэхгүй байх,

Өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийн авах шарлагын тунг

дээрх нормд заасан "Рентген оношилгооны

үеийн Зөвлөх түвшин"-ээс хэтрүүлэхгүй байна.

Үндэсний стандарт нормын хэмжээнээс

хэтрүүлэхгүй байна.  

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.1 Эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн

байгууллагуудад цөмийн болон

цацрагийн хяналтын чиглэлээр

төлөвлөгөөт шалгалт хийх /хавсралт

2/

Шалгалт хийсэн объектын тоо,

гүйцэтгэлийн хувь, 

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин,

Илрүүлсэн зөрчил, арилгуулалтын

хувь, 

Улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлт, 

Эрсдэлийн түвшин буурсан

объектын тоо, хувь

тоо, хувь 2021

2021 онд 119 объектод хяналт

шалгалт хийж, 783 зөрчил илрүүлж,

улсын байцаагчийн 510 заалттай

албан шаардлага хүргүүлсэн.

Хяналт шалгалтад хамрагдсан

байгууллагуудын 22 нь “их” эрсдэлтэй,

13 нь “дунд” эрсдэлтэй, 84 нь “бага”

эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байна. 

1-4 дүгээр 

улирал

Шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин

мөрдөлтийн түвшинг 10.0 хувиар нэмэгдүүлсэн

байна. 

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн

биелэлтийг бүрэн хангуулсан байна. 

Илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулсан байна.

Объектын эрсдэлийн түвшинг бууруулсан

байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.2 Шинээр үйл ажиллагаа явуулж буй

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

объектын тоо, Өгсөн

зөвлөмж, түүний хэрэгжилт,

Эрсдэлийн түвшний үнэлгээ,

өөрчлөлт

тоо, хувь 2021

Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа

явуулж буй 115 аж ахуйн нэгж

байгууллагад зөвлөн туслах

үйлчилгээг үзүүлсэн. Зөвлөн туслах

үйлчилгээгээр 72 нь бага, 31 нь дунд,

12 нь их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн.

Илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгуулахаар давхардсан тоогоор

нийт 756 заалттай улсын байцаагчийн

100 зөвлөмжийг боловсруулж

хүргүүлсэн. 

1-4 дүгээр 

улирал

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж,

объектын эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн байна. 

Өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж, их,

дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт объектын

эрсдэлийн түвшинг бууруулсан байна. Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17. Цөмийн болон цацрагийн хяналт:

Зорилт 17. Хүн ам, хүрээлэн буй орчин болон цацрагтай 

ажиллагчийг нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байх

нөхцөлийг хангуулна.
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17.3 Улсын хилээр нэвтрэх цацраг идэвхт

бодисын хууль бус хөдөлгөөнд

хяналт тавих, цацрагийн хяналтын

төхөөрөмжүүдэд урьдчилан

сэргийлэх шалгалт, засвар үйлчилгээ

хийх

Хууль бус хөдөлгөөний

илрүүлэлтийн тоо, илэрсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь, улсын

байцаагчийн  шийдвэрийн биелэлт
тоо, хувь 2021

Боомтын цацрагийн хяналтын

төхөөрөмжийг шалгалтад хамруулж,

засвар, үйлчилгээг хийн хэвийн

ажиллагааг хангуулсан. Энэ онд

цацраг идэвхт бодисын хууль бус

хөдөлгөөн илрээгүй. 

1-4 дүгээр 

улирал

Хууль бус хөдөлгөөнийг хязгаарлахтай

холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журмын

хэрэгжилт хангагдана. Шалгалтаар илэрсэн

зөрчлийг 100% арилгуулж, улсын байцаагчийн

шийдвэрийн биелэлтийг хангуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ, 

ХМХА 

17.4 Геологи хайгуулын судалгаанд

цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

байгууллагад урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх

Шалгалтад хамрагдсан ААНБ-ын

тоо, илэрсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь, улсын

байцаагчийн  шийдвэрийн биелэлт тоо, хувь 2021

Улсын хэмжээнд 20 удаагийн

урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хийж

гүйцэтгэн, цацрагийн үүсгүүрийн

тээвэрлэлтийн болон ашиглалтын

аюулгүй байдлыг хангуулсан.

1-3 дугаар 

улирал

Тээвэрлэлтийн болон ашиглалтын явц дахь

аюулгүй байдалд тавигдах шаардлагууд

хангагдсан байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг хангуулсан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.5 Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн

шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийх 

Шалгалтад хамрагдсан ААНБ,

ажилчдын тоо, илэрсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь, улсын

байцаагчийн  шийдвэрийн биелэлт

тоо, хувь 2021

Улсын хэмжээнд 392 аж ахуйн нэгж,

байгууллагын 1695 цацрагтай

ажиллагчдын хувийн дозиметрийг

Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний

лавлагаа лаборатори /ХАБҮЛЛ/-ийн

Цацрагийн хяналтын лабораторид

давхардсан тоогоор нийт 16350

хэмжилтийн дүнг үнэлж, зөвшөөрөгдөх

норм, хязгаартай харьцуулан

баталгаажуулж, мэдээллийн сан

бүрдүүлсэн. Мэргэжлийн шарлагын

хувийн тунгийн сарын дундаж

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн

тохиолдлын тоог өмнөх оны тоон

үзүүлэлттэй харьцуулбал

байгууллагын тоо 8.2 хувиар,

цацрагтай ажиллагчийн тоо 11.5

хувиар өссөн байна.

1-3 дугаар 

улирал

Нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхээс урьдчилан

сэргийлсэн байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 100%

арилгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн

биелэлтийг хангуулсан байна.  

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.6 Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн

үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан

сэргийлэх шалгалт хийх 

Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл

ажиллагаа явуулсан иргэн, хуулийн

этгээдийн тоо, илэрсэн зөрчил,

арилгуулалтын хувь, улсын

байцаагчийн  шийдвэрийн биелэлт

тоо, хувь 2021

2021 онд 27 аж ахуйн нэгж,

байгууллагад урьдчилан сэргийлэх

шалгалт хийхэд 21 байгууллага

цацрагийн үүсгүүр ашигладаггүй болох

нь тогтоогдсон ба хууль тогтоомж

зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх

талаар зөвлөмж өгсөн. Цацрагийн

үүсгүүрийг тусгай зөвшөөрөлгүй

ашигласан 6 байгууллагад холбогдох

арга хэмжээ авсан.  

1-3 дугаар 

улирал

Хүн амыг үндэслэлгүй шарлагад өртүүлэхээс

урьдчилан сэргийлсэн байна. Шалгалтаар

илэрсэн зөрчлийг 100% арилгуулж, улсын

байцаагчийн шийдвэрийн биелэлтийг

хангуулсан байна.  
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.7 Ерөнхий боловсролын сургууль,

цэцэрлэг, номын сан, архивын

барилга, байгууламжид радоны

хуримтлалын хэмжээг тогтоох

зорилгоор тандалт судалгаа хийх

Радоны хуримтлалыг

тодорхойлсон барилгын тоо

тоо 2020

Тандалт судалгаанд хамрагдсан 42

объектын 10 хувь нь стандартын

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн

үзүүлэлттэй гарсан. Зөвшөөрөгдөх

хэмжээнээс хэтэрсэн барилгуудад

улсын байцаагчийн зөвлөмж

хүргүүлсэн.

1-3 дугаар 

улирал 

Нийслэл, Өвөрхангай, Завхан, Говь-Алтай,

Говь-Сүмбэр, Хөвсгөл, Ховд аймгуудын нийт 50

байгууллагыг хамруулна. Мэдээллийн санг

үүсгэж, судалгаа хийгдсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.8 Импортын хүнсний бүтээгдэхүүнд

цацрагийн хяналт шинжилгээ хийх

Цацрагийн аюлгүйн нормд заасан

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс

хэтрээгүй импортын хүнсний

бүтээгдэхүүний тоо тоо 2020

Импортын хүнсний бүтээгдэхүүний 320

дээжид шинжилгээ хийхэд 9 дээжид

цацраг идэвхт Цезий-137 изотоп

илэрсэн. Эдгээр дээжүүдийн үзүүлэлт

Цацрагийн аюулгүйн нормд заасан

стандарт хэмжээнээс хэтрээгүй.

1-4 дүгээр 

улирал 

Нийслэлийн Гүний гаалийн 14 хяналтын

терминалуудаар импортлогдсон нөөшилсөн

хүнсний бүтээгдэхүүний дээжийг хамруулж,

хүнсний бүтээгдэхүүнээр дамжин нэмэгдэл

шарлага авахаас урьдчилан сэргийлсэн байна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 
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17.9 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 2021

Хяналт шинжилгээний хүрээнд 6

аймгийн 19 байгууллагын 43 үнсний

дээжийг цацрагийн шинжилгээнд

хамруулсан. Удирдамжид заасан

радийн эквивалентийн нийлбэр

идэвхийн хэмжээ 1000Бк/кг-аас

хэтэрсэн дээж илрээгүй. 

2-3 дугаар 

улирал 

Нийслэл, Дорнод, Говь-Сүмбэр, Дундговь, Төв

аймгийг хамруулна. Үнс ашиглан үйлдвэрлэж

буй барилгын материалаас үүдэлтэй нэмэгдэл

шарлагад хүн амыг өртүүлэхээс урьдчилан

сэргийлсэн байна. 
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.10 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

дээжийн тоо

тоо 2021

Хяналт шинжилгээний хүрээнд

Нийслэлийн 7, удирдамжид тусгагдсан

8 аймгийн 84 ундны усны дээжийг

цацрагийн шинжилгээнд хамруулахад

13 дээжид радон-222 изотопын хувийн

идэвх зөвшөөрөгдөх хэмжээ(100Бк/л)-

нээс хэтэрсэн үзүүлэлттэй гарсан.

Шилэн хяналтын системд 100 хувь

мэдээллийг оруулсан.

2-3 дугаар 

улирал 

Нийслэлийн төвлөрсөн усан хангамжийн 7

станцыг улирал тутамд хамруулна. Нийслэлийн

дүүрэг тус бүрээс 5 гүний худаг, Дорноговь,

Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар, Архангай аймаг

тус бүрээс 3 ундны усны эх үүсвэрийг жилд 1

удаа хамруулна. Ундны уснаас хүн амд

нөлөөлөх цацрагийн эрсдэлийг тодорхойлох

түүнийг бууруулах арга хэмжээ авна. 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.11 Уул уурхайн салбарын объектуудад

байгалийн гаралтай цацраг идэвхт

изотопын идэвхийг тодорхойлох

хяналт шинжилгээ хийх

Цацрагийн аюлгүйн нормд заасан

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс

хэтэрсэн ААНБ-ын тоо. /2015-2020

онд хийсэн тандалт судалгаагаар

тогтоосон/
тоо 2021

2015-2020 оны тандалт судалгааны

дүнгээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс

хэтэрсэн үзүүлэлтэй гарсан 5 аймгийн

8 объектыг хяналт шинжилгээнд

хамруулсан. 

1-3 дугаар 

улирал

Гадаад орчны цацрагийн эрсдэлийн

мэдээллийн сан бүрдүүлж, цацрагийн

болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

нөхцөл хангагдана. Дархан-Уул, Дорнод,

Сүхбаатар, Дундговь, Дорноговь, Ховд аймгийн

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн

объектуудыг хамруулна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.12 Улсын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр

түвшинд хяналт шинжилгээ хийх

Цаг уур орчны шинжилгээний

газрын гүйцэтгэж буй хэмжилтийн

дүн
тоо 2021

Хяналт шинжилгээний хүрээнд 21

аймаг, нийслэлийн 35 цэгт хийсэн

гамма цацрагийн тунгийн чадал,

тунадас тоосонцорын нийлбэр бета

идэвхийн хэмжилтийн дүнг хянаж

ажиллалаа. 

1-4 дүгээр 

улирал /байнга/

Улсын хэмжээнд гадаад орчны цацрагийн

түвшнийг тухай бүр хянах боломжоор

хангагдсан байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.13 Цацраг идэвхт ашигт малтмалын

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид улсын

ерөнхий байцаагчийн зөвшөөрөл

олгох

Хүсэлт гаргасан иргэн хуулийн

этгээдийн тоо, олгосон зөвшөөрөл 
тоо 2021

2 байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн

дагуу 2 зөвшөөрөл олгогдсон. жилдээ                 

/тухай бүрт/

Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт,

аюулгүйн шаардлага хангагдсан байгууллагад

тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.14 Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл

ажиллагаа явуулахаар хүсэлт

гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд

холбогдох тусгай зөвшөөрөл олгох

Хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн

этгээдийн тоо, олгогдсон

зөвшөөрлийн тоо

тоо 2021

Цацрагийн аюулгүйн шаардлага

хангасан 198 аж ахуйн нэгж,

байгууллагад цацрагийн үүсгүүрийг

ашиглах, хадгалах, импортлох,

экспортлох 318 ширхэг тусгай

зөвшөөрлийг олгосон. 134 аж ахуйн

нэгж, байгууллагын цацрагийн

үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрлийн

хугацааг сунгасан. 

жилдээ            

/тухай бүрт/

Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт,

аюулгүйн шаардлага хангагдсан байна. Тусгай

зөвшөөрлийн олголт хууль тогтоомжид

нийцсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

17.15 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй

байдлын чиглэлээр сургалт зохион

байгуулах

Сургалтын тоо, сургалтад

хамрагдсан байгууллага болон

ажилтнуудын тоо

тоо 2021

Цацрагтай ажиллагчид болон улсын

байцаагчдад зориулсан 3 удаагийн

сургалтыг зохион байгуулж, 132 хүнийг

хамруулсан. 
2-3 дугаар 

улирал 

Салбарын хэмжээнд 3 сургалтыг зохион

байгуулна. Сургалтад холбогдох байгууллага,

аж ахуйн нэгж, ажилтан албан хаагчдыг бүрэн

хамруулна. 

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийсэн байна.

Цацрагтай ажиллагчдын мэдлэг, чадварыг

дээшлүүлсэн байна.

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, аймаг, 

нийслэлийн МХГ 

Хамрагдсан байгууллага, тоног

төхөөрөмжийн тоо, Стандартын

шаардлагад нийцэж буй эсэх

үзүүлэлт, 

тоо 2021

Өмнөх онуудад хяналт шалгалт

хийгдээгүй. 
жилдээ

Өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийн цацрагийн

хамгаалалт, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн

аюулгүй ажиллагаа хангагдана.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, ЭЭХХЗГ-

тай хамтрана.

18.1 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл

ажиллагаа явуулж буй эмчилгээ

оношилгооны болон цацрагийн

үүсгүүр бүхий аппарат, тоног

төхөөрөмжид чанарын хяналт,

баталгаажуулалт хийх

Хамрагдсан байгууллага, тоног

төхөөрөмжийн тоо, Стандартын

шаардлагад нийцэж буй эсэх

үзүүлэлт тоо 2021

Өмнөх онуудад хяналт шалгалт

хийгдээгүй.

2-3 дугаар 

улиралд

Өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийн цацрагийн

хамгаалалт, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн

аюулгүй ажиллагаа хангагдана.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, ЭЭХХЗГ-

тай хамтрана.

Зорилт-18. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмчилгээ,

оношилгооны тоног төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй

байдлыг хангуулна.
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18.2 Өндөр өртөгтэй цацрагийн үүсгүүр,

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

импортлох ханган нийлүүлэх

байгууллагуудад урьдчилан

сэргийлэх  шалгалт хийх 

Стандартын шаардлагыг хангасан

тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн

эсэх
тоо 2021

Өмнөх онуудад хяналт шалгалт

хийгдээгүй.

2-3 дугаар 

улиралд

Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал,

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг

хангуулж, үйл ажиллагаанд нь үнэлэлт дүгнэлт

өгсөн байна.
Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд

ЦЦАБХГ, ЭЭХХЗГ-

тай хамтрана.
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