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МХЕГ, ЭАХХХУАБ 
С.БОЛОРМАА

Гаалийн хорио цээрийн газрын
Гаалийн улсын ахлах байцаагч Т.Төмөрбаатар 

Улаанбаатар хот      2022.10.12

Гаалийн ерөнхий газар

Цартахлын үеийн хилийн нэвтрэх цэгийн 
тандалт, хариу арга хэмжээ, сургамж

АГУУЛГА  

Эрх зүйн зохицуулалт

Хяналт, тандалт

Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
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“Дэлхийн нийтийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал гэдэг нь олон улсын
хил хязгаарыг дамнаж эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл, түүний
аюул, хор нөлөөний эсрэг хариу арга хэмжээ”-г хэлнэ.

Нөлөөлөх хүчин зүйлс:  
• Хүн амын өсөлт, 
• Шилжилт хөдөлгөөн, 
• Хотжилт, 
• Байгаль орчны доройтол-уур амьсгалын өөрчлөлт, 
• Нянгийн тэсвэржилт, 
• Органик бус хүнсний хэрэглээ гэх мэт....

Эх  сурвалж: ДЭМБ

Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал  
/Health security/гэж юу вэ?

Эх  сурвалж: ДЭМБ

• Хүний хөл хориот өвчин

• Мал амьтны гоц халдварт өвчин

• Ургамлын хорио цээртэй өвчин, хог ургамал, хортон шавж

• Хүнсний хордлого, хордлогот халдвар

• Химийн осол, хордлого

• Цацрагийн осол, бохирдол

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСЭГ:
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Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал гэж юу вэ?

Хүн ам, байгууллага, хамт олон, гэр бүлийн дунд гарсан  шалтгаан  тодорхойгүй 
нас баралтын 2 ба түүнээс дээш, шалтгаан тодорхойгүй өвчний 3 ба түүнээс дээш 
тохиолдол, хими, цацраг идэвхит  бодис болон ус, хөрс, агаар, орчны бохирдлын 
нөлөөнд өртөх, мал амьтны өвчлөл,  хорогдлын хэвийн бус байдал, шинэ ховор үйл 
явдлыг... 

Эх  сурвалж: Шадар сайдын 2017 оны 08 дугаар тушаал

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НОЦТОЙ 
БАЙДАЛ ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР......

Pandemic Flu 
1918

SARS 2003

Ebola in West Africa 
2014-2015

Typhoon Haiyan the 
Philippines 2013

2020-01-
2022.10.12 
Ковид-19 
цартахал 

Avian influenza H1N1
2009-2011

MERS COV 2012
2022.07.23 

Сармагчы цэцэг 
өвчин
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Хилийн нэвтрэх цэгийн 5 чадавхи  
(ДЭМБ-ын зөвлөмж)   

1.Хууль эрх зүйн зохицуулалт

2.Бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, үнэлгээ

3.Хилийн хяналтын байгууллага, салбар дундын хамтын
ажиллагаа

4. Дасгал, сургуулилт, эрсдэлийн харилцаа холбоо

5. Хүний нөөцийн чадамж

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

• Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм (ОУЭМД 2005)

• Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цартахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн 
засгийн  сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль /2020-04-28 , 2021 онд нэмэлт орсон, 2022-12-
31 хүртэл хүчинтэй/

• “АPSED”-ийн төлөвлөгөө /Сэргэн тархаж буй халдвар, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой 
байдалтай тэмцэх Ази, Номхон далайн стратеги/

• Шадар сайдын 2017 оны 08 дугаар тушаал ”Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн 
ноцтой байдлын үеийн салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг шуурхай 
зохион байгуулах журам”

• Шадар сайдын 2021 оны “Журам батлах тухай” 58 дугаар тушаал

• МХЕГ-ын даргын 2018 оны “Заавар батлах тухай” 192 дугаар тушаал 

• ГЕГ-ын даргын 2022 оны 3 сарын 16-ны өдрийн  “Эрүүл мэндийн  мэдүүлэг хуудас болон  
хяналтын хуудасны загварыг шинэчлэн батлах тухай” 34 дүгээр тушаал /Мутацлагдсан вирус, 
болон сармагчны цэцэг өвчинтэй холбоотойгоор/

• МХЕГ-ын даргын 2020 оны  “Журам батлах тухай” 142 дугаар тушаал   /Улсын хилийн боомт, 
гүний хяналтын бүсэд зорчигч, тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйжүүлэлт хийх журам  
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• Засгийн газрын тогтоол, УОК-ын шийдвэр, хуралдааны тэмдэглэлүүд /Хилийн боомттой 
холбоотой / 

• ЭМС-ын 2022 оны 1 сарын 19- ний өдрийн А/36 дугаар тушаал “Түр заавар шинэчлэн батлах 
тухай”, 

• ЭМС-ын 2022 оны 7 сарын 18 -ны өдрийн А/373 дугаар тушаал “Журам, заавар батлах тухай”, 
4.8, 4.9 заалт  Хилийн нэвтрэх цэг, Гаалийн хорио цээрийн байгууллагын хийх ажил

• ЭМС-ын 2022 оны 7 сарын 19-ний өдрийн А /376  Сармагчны цэцэг өвчний тандалт, оношлогоо, 
эмчилгээний түр заавар батлах тухай  тушаалын 4 дүгээр заалт “Хилийн нэвтрэх цэгийн 
тандалт”

• ХӨСҮТ -ийн ерөнхий захирлын 2021 оны 12 сарын 13 –ны өдрийн “Журам батлах тухай” А/277  
дугаар тушаалаар хилийн нэвтрэх цэгт тандалт хийх журмыг баталсан. 

• Цар тахлын стратеги төлөвлөгөө  /УОК-оос  батлуулсан / 

• ДЭМБ-ын зөвлөмж, гарын авлага 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Улсын онцгой комиссын 
хурлын тэмдэглэл

2020 онд 40
2021 онд 29
2022 онд 3

Улсын онцгой комиссын албан 
даалгавар
2020 онд 6
2021 онд 6
2022 онд 1

Улсын онцгой комиссын тогтоол
2020 онд 12
2021 онд 6
2022 онд 2

- МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
- ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ, УРИАЛГА
- УИХ-ЫН ТОГТООЛ 2
- ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 95

Түр журам 24 
(давхардсан тоогоор)

Улсын онцгой комиссын даргын 
тушаал

2020 онд 50
2021 онд 69
2022 онд 5

Улсын онцгой комиссын 
Нэгдсэн шуурхай штаб

Аймаг, нийслэлийн 
онцгой комисс, шуурхай 

штаб

Эх  сурвалж: Улсын онцгой комисс
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ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БАЙГУУЛЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Эрсдэлийн үнэлгээний багт:
1. УОК Шуурхай штаб
2. Эрүүл мэндийн яам
3. Хүнс хөдөө, аж, ахуйн яам
4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
5. Цагдаагийн ерөнхий газар
6. Тагнуулын ерөнхий газар
7. Онцгой байдлын ерөнхий газар
8. Гаалийн ерөнхий газар
9. Хил хамгаалах ерөнхий газар
10. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт,

зохицуулалтын газар
11. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв
12. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв
13. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
14. Нийслэлийн онцгой байдлын газар
15. Улаанбаатар төмөр замын удирдах газар
16. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Нийт оролцогч: 28

Коронавируст халдвар (n=27)

ШАДАР САЙДЫН 2017 ОНЫ А/08ХАМТАРСАН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
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МУ-ын шадар сайдын тушаалаар
байгуулагдсан ажлын хэсэг, техникийн ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүн нь Коронавируст
халдвар (КОВИД-19) хил дамжин тархахаас
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах,
хилийн хяналтын болон бусад холбогдох
байгууллагын үйл ажиллагаа, уялдаа холбоо,
зорчигч, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд
халдвараас сэргийлэх дэглэмийг сахиулах,
улс орнуудын хилийн хөдөлгөөнийг харилцан
нээх нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн
хилийн хяналтын болон мэргэжлийн
байгууллагын үүргийг тодорхойлж, боомтод
үйл ажиллагаа явуулдаг бусад байгууллагын
төлөөллийг оролцуулан, саналыг нэгтгэн 6
бүлэг 168 заалттай журмыг боловсруулж,
Шадар сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 21-
ний өдрийг 58 дугаар тушаалыг батлуулсан.

- Risk assessment tool to inform mitigation
measures for international travel in the context of
COVID-19 Annex to: Considerations for
implementing a risk-based approach to international
travel in the context of COVID-19 16 December 2020

(КОВИД-19 халдварын үед олон улсын зорчих
хөдөлгөөний эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг
мэдээлэх эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал 2020-12-
16)
• Controlling the spread of COVID-19 at ground

crossings Interim guidance 20 May 2020
• Critical preparedness, readiness and response actions

for COVID-19 Interim guidance 4 November 2020
• Handbook for public healthcapacity-building at

groundcrossings and cross-border collaboration
2019.10.22.

/Хуурай замын боомтын нийгмийн эрүүл
мэндийн хүчин чадал, хилийн хамтын ажиллагааг
сайжруулах нь гарын авлага /

ДЭМБ-ын зөвлөмжүүд: 

• Technical considerations for implementing a
risk-based approach to international travel
in the context of COVID-19: Interim
guidance, 2 July 2021

• Бусад улсын туршлага

Гамшгийн менежментийн үндэсний
тогтолцоо “Солонгос улс дахь COVID-19 –
ын тохиолдол” 2021 он

• China’s response to COVID-19: a chance for
collaboration COVID-19-ийн эсрэг Хятад
улсын авсан хариу арга хэмжээ: Хамтран
ажиллах боломж 2021 оны 04 дүгээр сар

• Коронавирус (КОВИД-19) цар тахлын
хямралын эсрэг авах арга хэмжээ,
эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцаа, олон
нийтийн оролцоо

ДЭМБ-аас гаргасан шинэчлэгдсэн 
удирдамж 
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Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
болон ОХУ-ын Буриад Улсын Хүний аюулгүй
байдал, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах
хяналтын холбооны газар хооронд “ Нутаг
дэвсгэрийн ариун цэвэр хамгааллын салбарт
хамтран ажиллах хэлэлцээр” 2010.06.24

Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
болон ОХУ-ын Хүний аюулгүй байдал,
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хяналтын
холбооны алба хооронд “Нутаг дэвсгэрийн ариун
цэвэр хамгааллын салбарт хамтран ажиллах
харилцан ойлголцлын санамж бичиг ” 2013. 04-15

Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой 
байдлыг мэдээллэх, харилцан 
туршлага солилцох чиглэлээр 

хөрш оронтой хийсэн 
хэлэлцээрүүд:  /ОХУ-тай/

Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлыг 
мэдээлэх, харилцан туршлага солилцох 

чиглэлээр хийсэн хэлэлцээрүүд:  
/БНХАУ-тай/ 

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар,
БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий газар хооронд
2022 оны 08 дугаар сарын 08-ний өдөр
байгуулсан “Монгол-Хятадын хилийн эрүүл
ахуй, хорио цээрийн хамтын ажиллагааны
шинэчилсэн хэлэлцээр”

5 чиглэл:
1. Тандалт, хариу арга 
хэмжээ 
2. Лаборатор
3. Зооноз 
4. Халдварын хяналт
5. Эрсдэлийн харилцаа 
холбоо 

8 чиглэл:
1. Тандалт, эрсдэлийн үнэлгээ, хариу арга 
хэмжээ 
2. Лаборатор
3. Зооноз 
4. Халдварын хяналт
5. Эрсдэлийн харилцаа, холбоо
6. НЭМ бэлэн байдал (Хилийн нэвтрэх 
цэгийн бэлэн байдал )
7. Бүсийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 
8. Хяналт, үнэлгээ 

APSED I (2005) APSED II (2010) APSED III (2016) -2021, 2022

8 чиглэл
1. НЭМ бэлэн байдал (Хилийн нэвтрэх цэгийн 
бэлэн байдал )
2.Тандалт, эрсдэлийн үнэлгээ, хариу арга 
хэмжээ 
3. Лаборатор
4. Зооноз 
5. ЭМ-ийн тусламжийн бэлэн байдал
6. Эрсдэлийн харилцаа, холбоо 
7. Бүсийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 
8. Хяналт, үнэлгээ 
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АPSED III Нийгмийн эрүүл мэндийн  бэлэн байдал
ЭХНИЙ ШАТЛАЛ: 

НОЦТОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ 

- Бэлэн байдлын төлөвлөгөө  
боловсруулах,  

- Дасгал сургуулилт хийх, 

- Үнэлгээ хийх, 

- Сайжруулалт, шинэчлэлт  хийх

ХОЁР ДАХЬ ШАТЛАЛ:

ТОГТОЛЦООНЫ БЭЛЭН      БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ

• Үйл явдалд тохирсон арга хэмжээг авах, 

• Тогтмол, тасралтгүй үйл ажиллагаанд 
тулгуурласан байх, 

• Эрүүл мэндийн тогтолцоотой уялдсан 
зохицуулалттаы байх 

БООМТЫН   ҮНДСЭН ЧАДАВХИ

ҮНДСЭН ЧАДАВХИ Хоёр ангилалд:
1.Бүх үед, байнгын чадавхи ：Нийгмийн 
эрүүл мэндийн ерөнхий чиг үүрэг
2 .Онцгой байдлын чадавхи /Олон улсын 

шинжтэй нийгмийн эрүүл мэндийн онц 
байдал бий болоход  хариу арга хэмжээ авах/

Байнгын бэлэн байдалд байх 
чадавхи 

(1) Өвчтэй зорчигчдод анхны 
түргэн тусламж үзүүлэх  
чадвар;

Мэргэшсэн, дадлагажсан...

(2) Өвчтэй зорчигчийг үнэлэх, 
хяналт тандалт хийх чадвар;

Ажиглалт, тандалт хийх...

(3) Зориулалтын 
тээврийн хэрэгслээр 
тээвэрлэх, эсвэл хүргэх 
чадвар ; Сургагдсан 
байх...

(4) орчны аюулгүй байдлыг хянах чадвар:Ус, 
хүнсний аюулгүй байдал, хог хаягдлын 
менежмент, бие засах газрын ариун цэвэр.. 

(5) Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх 
чадвар, түүнд хяналт тавих ;

Ариутгагч сургагдсан байх..
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Онцгой байдлын үеийн 
чадавхи:
1

Онцгой байдлын
төлөвлөгөөтэй 
байх, Тохиолдлын 
удирдлагын 
тогтолцоогоор 
ажиллах 
чадвартай байх ;

2 3

5
Халдвар авсан байж болзошгүй
сэжигтэй зорчигч болон мал,
амьтныг үнэлсэний
шаардлагатай түр тусгаарлах,
хорио цээрт оруулах ;

8
Ариутгах, халдваргүйжүүлэх, 
шавьжгүйтгэх, мэрэгчгүйтгэх, 
бохирдлыг арилгах чадавхтай 
байх ;7

Гарч буй 
зорчигчдыг  хянах 
арга хэмжээ авах 
чадавхтай байх ;

4
Халдвартай зорчигч, 
мал, амьтныг тусгай 
зориулалтын тоног 
төхөөрөмжтэй тээврийн 
хэрэгслээр зөөвөрлөх 
боломжтой байх

27 дугаар зүйл -
Халдвартай тээврийн 
хэрэгсэл

Халдварын сэжигтэй 
тээврийн хэрэгсэл, ачаа 
барааг хорио цээрт оруулах, 
бүс, талбай, байгууламжтай 
байх ;

Сэжигтэй буюу 
халдварт өртсөн 
зорчигч болон 
амьтныг үнэлэх, 
эрүүл мэндийн 
оновчтой хяналт 
тандалт хийх;

Хилийн  боомт, гүний 
хяналтын бүс дээр  хийгдэх 

4 үйл ажиллагаа

• 1. Илрүүлэлт / хяналт тандалт /

• 2. Мэдээлэх

• 3. Түр тусгаарлах

• 4. Шилжүүлэх   

Эх сурвалж: ДЭМБ-ын зөвлөмж 

Илрүүлэлтийн дэс дараалал 

• 1. Онгоц, галт тэрэг, автомашинтай зорчигч,
аялагчаас / аялалын багийн ахлагч / мэдүүлэг /general
declaration/ авах,

• 2. Урьдчилан мэдүүлэг авах /программтай бол/

• 2. Ажиглалт /харааны эрт илрүүлэлт /

• 3. Халуун хэмжигч төхөөрөмжийн хяналт /халууны
эрт илрүүлэлт/

• 4. Голомттой бүс нутгаас ирсэн аялагчдаар
шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн мэдүүлэг
хуудас /health declaration form/ бөглүүлэх

• 5. Сэжигтэй тохиолдол илэрвэл мэдээлж, журмын
дагуу /дэглэм/ хариу арга хэмжээ авах



10/17/2022

11

ЭрЭрсдэлийн үнэлгээ 

Сovid 19 2020 оны 02 сараас 
2021 оны 09 дүгээр сар хүртэл   Нийт  25  
удаа хийсэн.  

ДЭМБ-ын   хөндлөнгийн хамтарсан 
үнэлгээ /2017.05.14-05-19/  

Нэвтрэн орох цэгт тогтмол
чадавхиудыг бий болгох
 Нэвтрэн орох цэгт НЭМ-ийн
хариу арга хэмжээ авах
2 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж,

3, 3 гэсэн оноо өгсөн.

1. Хилийн хяналтын болон
бусад байгууллага, хамтрагч
талууд, хөрш зэргэлдээ улс
орнуудын хамтын ажиллагааг
сайжруулах

2. Нэвтрэн орох цэгийн
боловсон хүчний чадавхийг
бэхжүүлэх.

3. Нэвтрэн орох цэгүүдэд
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн
сайжруулах арга хэмжээг бодлогын
түвшинд /төсөв санхүү ,техник
тоног төхөөрөмж /үргэлжлүүлэх

Өмнөговь аймгийн хилийн Гашуунсухайт, Шивээхүрэн авто 
замын боомтуудад ажлын хэсэг 2020.05.20-24-ний өдрүүдэд үүрэг 
гүйцэтгэж дараах чадавхын үнэлгээг хийсэн.

Гашуунсухайт, Шивээхүрэн 
хилийн боомтын чадавхын 
үнэлгээний дүн: САЙН

Шивээхүрэн, Гашуунсухайт хилийн
боомт, шалган нэвтрүүлэх цэг, хорио
цээрийн
бүсэд үүрэг гүйцэтгэж байгаа мэргэжлийн
алба хаагчдын халдварт өртөх эрсдэлийн
Үнэлгээний дүн: ДУНД

ХИЛИЙН АВТО ЗАМЫН БООМТЫН ЭРСДЭЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ
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Д/д Чиглэл Оноо Эрсдэлийн түвшин

1 Алтанбулаг-Улаанбаатар 2 Их

2 Улаанбаатар хот  3 Дунд

3 Замын-Үүд -Улаанбаатар  2.1 Их

Нэгдсэн дүн

Алтанбулаг-Улаанбаатар- Замын-Үүд 
2.3 Их

Алтанбулаг-Улаанбаатар- Замын-Үүд боомт чиглэлд улс хоорондын 
болон дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт хийж буй тээвэрлэлтээс үүсэж 

болзошгүй эрсдэл

Шадар сайдын 2020.08.05-ны өдрийн 76 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг 2020.08.09-11-ний өдөр

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, 

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ АЛДАГДАХ 

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ -2021 ОН 

БУЯНТ-УХАА,  ЧИНГИС ХААН АГААРЫН ЗАМЫН 
БООМТ, АЛТАНБУЛАГ, СҮХБААТАР, ЗАМЫН-ҮҮД 
АВТО ЗАМ, ТӨМӨР ЗАМЫН ХИЛИЙН БООМТ

Эрсдэлийн үнэлгээ 
• Буянт-Ухаа, Чингис 

хаан,Алтанбулаг, Сүхбаатар, 
Замын-Үүд төмөр зам, 
автозамын нийт 6 боомтыг 
хамруулан

• 2021 оны 02 дугаар сарын 19-
22-ны өдрүүдэд хийж 
гүйцэтгэсэн.

• Монгол Улсын Шадар сайд, Улсын онцгой
комиссын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын
08-ны өдрийн “Ажлын хэсэг томилох тухай”
13 дугаар тушаал /14 хүний бүрэлдэхүүнтэй/

• 19 заалтай ажлын хэсгийн төлөвлөгөө

• Хууль зүй, дотоод хэргийн Дэд сайдаар
ахлуулсан эрсдэлийг үнэлэх дэд ажлын хэсэг
/74 хүний бүрэлдэхүүнтэй/

• Ажлын хэсгийн хурлыг 4 удаа, цахим уулзалт,
сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан.
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ШАЛТГААН ТОДОРХОЙГҮЙ УУШГИНЫ ХАТГАЛГАА 
ӨВЧНИЙ /КОВИД-19/ МЭДЭЭ АВСАН ҮЕИЙН ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТ

Авто замын боомтуудад:
БНХАУ-тай хиллэдэг боомтоор нэвтэрч буй
иргэдийн биеийн дулааныг хянаж, ЭММ-ийн
хуудсаар тандалт хийж эхэлсэн.
Агаарын замын боомтод:

Эхэндээ БНХАУ-тай үйлддэг шууд
нислэгийн зорчигчдоос, цаашдаа цаг үеийн
байдлаас хамаарч бүх нислэгийн зорчигчдод
тандалт хийж байв.
• 251 агаарын хөлгийн 34982 зорчигчид

тандалт хийж, Эрүүл мэндийн асуумжийн
хуудас хураасан.

• ЭММ-ийн хуудсанд шинж тэмдэг чагталсан
зорчигчдыг түр тусгаарлан, эрсдэлийн
үнэлгээ хийж, 551 зорчигчийг гэр
ажиглалтанд, 162 зорчигчийг ХӨСҮТ-д, 424
зорчигчийг тусгаарлан ажиглах байруудад
шилжүүлсэн.

• 2020.03.15-аас тусгай үүргийн нислэгээр
иргэдээ татах ажиллагаа эхэлсэн.

/2020.01.07-оос 2020.03.11/

“МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭЭ ТАТАН АВАХ 
АЖИЛЛАГАА”

31

1022

1065

1368

2439

3606

4068

3628

3922

624

556

1

5

4

7

11

19

18

16

19

5

5

2-Р САРД

3-Р САРД

4-Р САРД

5-Р САРД

6-Р САРД

7-Р САРД

8-Р САРД

9-Р САРД

10-Р 
САРД

11-Р 
САРД

12-Р 
САРД

Нислэгийн давтамж, зорчигчдын тоо

Агаарын боомт: Тусгай үүргийн 111 удаагийн нислэгээр
Нийт 22329 /Монгол улсын иргэн 20898, гадаадын 1200/ 
ХӨСҮТ-д 592, ЭМ-ийн асуудалтай 984, Ажиглалтад 20197,  Карго 368,3
тонн,  Зорчигчийн гар тээш 24758 ширхэг

/2020 оны 03 сарын 11-ээс/
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ТУХАЙН ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ:

• 1 нислэг хүлээн авах хугацаа дунджаар 160-165 
зорчигчтой нислэгт 1-1.5 цаг, 260 зорчигчтой 

нислэгт 1.5-2 цаг хүртэл.

• Зөвхөн дотоодын авиа компани нислэг үйлдэж
байв

• Сард 2-8 хүртэл нислэг төлөвлөгдөж байсан

• Ирэх, явах чиглэлийн хөдөлгөөн давхцахгүй

• Нислэг цөөн, ирэх зорчигчдын тоо их

• Эрүүл мэндийн асуудалтай зорчигчид

• Өндөр настан, хүүхэд, жирэмсэн эхчүүд,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

• Олон цагийн нислэгийн дараа тандалт хийх,
хуваарилалт хийх нь эрсдэл их, дээрх бүлгийн
зорчигчдын хувьд хүндрэлтэй

Агаарын замын боомт:

Энгийн 
горимоор 

1. Халууныг хэмжих

2. Эрүүл мэндийн мэдүүлгийн хуудсаар тандалт хийх

3. Коронавируст халдвар илрүүлэх шинжилгээний
бичгийг хянах

4. Вакцины бүрэн тунд хамрагдсан бол гэрчилгээг
тулгаж, хянах

5. Өвдөөд эдгэрсэн бол нотломж бичгийг хянах

Дээрх үйлдэл зорчигч нэр бүр дээр давтагдан хийгдэх ба
агаарын замын боомтод 150-250 зорчигч хүлээн авахад
1-3 цаг зарцуулж 2-4 эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын
хяналтын /бусад чиглэлийн 14-16/ улсын байцаагч, авто
замын боомтоор боомтын хөдөлгөөний туршид тухайн
ээлжийн 1-2 улсын байцаагчид ажиллаж байна.



10/17/2022

15

“МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭЭ ТАТАН АВАХ 
АЖИЛЛАГАА”

Авто замын боомт:

Алтанбулаг 
боомтоор 

7867 зорчигч

Замын-Үүд 
авто замын 
боомтоор 

5158 зорчигч

Замын-Үүд 
төмөр  
замын 

боомтоор 
3584 зорчигч

• УОК-ийн шийдвэрээр хилийн

Алтанбулаг, Замын-Үүд боомтоор

МУ-ын иргэдийг татан авах

ажиллагааг амжилттай зохион

байгуулж, хяналт тандалтыг

боомтын хилийн мэргэжлийн

хяналтын алба зохион байгуулан

ажилласан.

1. Тандалт үргэлжлэх хугацаа урт

2. ЭАХХХ-ын гаалийн улсын байцаагчид
хамгаалах хувцас хэрэгсэлтэй 24 цаг
хүртэл сууж ажиллах, цаг агаарын хүнд
нөхцөлд

3. ЭМБ-ын үйл ажиллагаа, зохион
байгуулалтын асуудлаас үүдэлтэй
тусгаарлалтад шижлүүлэх зорчигчдыг
автобусанд /вагонд/ хэт удаах, шинээр
хавьтал үүсгэх

4. Нутгийн гүнрүү тээвэрлэхэд тавих хяналт
суларсан

5. АОК, СОК-ийн шийдвэр тодорхойгүй
байдлаас төмөр замаар татан авсан
иргэдийн тусгаарлах байр бэлтгэгдээгүй,
вагонд нь тусгаарлах, хүйтний улиралд
халаалт, ариун цэврийн асуудал хүнд
байсан

ТУХАЙН ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ:

Хуурай замын боомт:
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МОНГОЛ УЛС ХИЛЭЭ ШАТ ДАРААТАЙГААР НЭЭЖ 
ЭХЛЭВ

1. Агаарын хөлгөөс /урьдчилан мэдээлэл ирсэн/ энгийн горимоор нэвтрэх
зорчигчдыг нэрсээр нь дуудаж буулгана

2. Бусад зорчигчдыг тусгаарлан ажиглах байрны хуваарилалтын дагуу буулгах
явцдаа тандалт хийнэ.

3. Энгийн горимоор нэвтрэх зорчигчдын вакцины гэрчилгээ, өвдөөд эдгэрсэн
тухай нотломж зэргийг шалгах, эрүүл мэндийн мэдүүлгийн хуудсыг хураах,
халууныг үзэх

/2021.06.02-ны өдрөөс эхлэн Монгол улс агаарын хилийг нээв./

ЗОРЧИГЧ, ЖОЛООЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ХЯНАЛТ:

• Шадар сайдын 2021 оны 58 дугаар
тушаалын дагуу дараах баримт
бичгийг хянаж байна

• Вакцины гэрчилгээ

• Сүүлийн 4 сарын хугацаанд
өвдөөд эдгэрсэн тухай нотломж

• 72 цагийн PCR шинжилгээний
сөрөг хариу

Ажиглах

БИЕИЙН 
ДУЛААНЫ 
ХЯНАЛТ

ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН 
ТАНДАЛТ
ЭМ-ийн 
тодорхойлолтын 
хуудсаар болон 
бусад баримт 
бичгийг хянах
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Олон улсын ачаа тээврийн халдварын хяналт, сэргийлэлт

Гадаад 50

Алтанбулаг боомтоор орж ирсэн улс хоорондын
ТИР авто машин, жолоочийн хяналт / жолооч, чиргүүл солих/

Нийт жолооч

Нийт ТИР авто машин
12359

9 Б
у
ц
а
а
с
а
н

Гадаад 9980
Тусгаарлалтад

313

Ковид-19

Монгол 2609
12589

Монгол 13

/2020.03.18 - 2021.09.22-ний хугацаанд 12359 ТИР автомашин, 12589

жолоочид хяналт тавьсан /
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УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧИЙН ХЯНАЛТ, 
ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ

1013 980
8451 6730465 455

213955
202711

190 193

Хилээр орсон /224074/ Хилээр гарсан /211069/

Улсын хилийн боомтоор нэвтэрсэн 
тээврийн хэрэгсэл

Агаарын хөлөг Вагон Суудлын машин Ачааны машин Автобус

• Улсын хилээр орсон 266113
• Агаарын замаар 60384
• Авто замаар 205729

• Энгийн горимоор нэвтэрсэн 22170
зорчигчдоос Коронавируст халдвар
/КОВИД-19/ илрүүлэх ПГУ
шинжилгээ авсан

• 4026 иргэнийг халдвараас
сэргийлэх дэглэмийн дагуу
тусгаарлах байранд хуваарилсан

Улсын хилээр 
гарсан 253025

Импортоор 
зөөвөрлөгдсөн 681

2021 онд

ЗОРЧИГЧ, ЖОЛООЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ХЯНАЛТ, ИЛРҮҮЛЭГ:

ХИЛИЙН НЭВТРЭХ ЦЭГТ:

274 75

18709

Алтанбулаг Замын-Үүд Чингис хаан

Халдварын сэжигтэй зорчигчийн тоо

УОК-ын даргын 2021 оны 10 дугаар

сарын 12-ны өдрийн 61 дүгээр тушаалаар

УОК-ын 51-р тушаал 2021.10.15-ны өдрөөр

хүчингүй болсонтой холбогдуулан тус

өдрөөс эхлэн гадаадаас ирж буй иргэдийг

энгийн горимоор хил нэвтрүүлж эхэллээ.

2020.03.15-2021.10.15-н хүртэл 18857

тохиолдлыг илрүүлж, ХӨСҮТ болон бусад

аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллага,

сувилалд шилжүүлсэн.

• Хилийн орох чиглэлд:
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АГААРЫН ЗАМЫН БООМТ

10 7

21
13

21
33

47
35

46

5653

837

1251

2458

1795

2701

4497

5889

3963

4899

5353

5944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021 оны 11 сарын 28-ны байдлаар үйлдэгдсэн 
нислэг, зорчигчийн мэдээлэл

Нислэгийн тоо Нийт зорчигч

2021.09.23-ны байдлаар 8818 зорчигчдоос Коронавируст халдвар 
/КОВИД-19/ илрүүлэх ПГУ шинжилгээ авахад 90 батлагдсан 

тохиолдол.

Сар Нислэг
Нийт 
зорчигч

Вакцинд 
хамрагдсан Хүүхэд

Өвдөөд 
эдгэрсэн

Шинжил
гээ

Тусгаарлагд
сан

Вакцинд 
хамрагдаагүй

Батлагдса
н 
тохиолдол

1 10 837 837 3
2 7 1251 1251 8
3 21 2458 2458 5
4 13 1795 1795 71
5 21 2701 2701 2
6 33 4497 1781 22 36 2658
7 47 5889 2949 371 93 1740 2476
8 35 3963 2746 333 49 2691 1885
9 46 4899 3891 268 91 3522 906

10 56 5353 4966 410 73 4943 141 266
11 53 5944 4913 238 129 1578 215 267

Нийт 342 39587 21246 1642 471 14474 17323 533 89

АВТО ЗАМЫН БООМТООР

2021.01.01-ээс 2021.11.28-ныг дуустал нийт 4521
зорчигч авто болон төмөр замын боомтоор нэвтрэн
орсон. /2387 зорчигчоос түргэвчилсэн шинжилгээ
авсан/

Боршоо 1

Алтанбулаг 3658

Замын-Үүд 216

Цагааннуур 33

Сүхбаатар 613

3615

17 189

210

407

Тандалтаар:

Вакцины бүрэн тунтай

Өвдөөд эдгэрсэн

Хүүхэд

Тусгаарлагдсан

Вакцинд хамрагдаагүй болон 1 
тунтай
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УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ТЭЭВРИЙН 
ХЭРЭГСЛИЙН ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН МЭДЭЭ: 

БНХАУ-ын талаас тавьж буй шаардлага;

Ковид-19 мутацлагдсан хувилбар хил дамжин тархах

эрсдэлийг бууруулах;

Экспортын ашигт малтмал, бараа бүтээгдэхүүний

тээвэрлэлтийг хэвийн үргэлжлүүлэх зорилгоор улсын

хилээр гарсан 211069 тээврийн хэрэгсэл (980 онгоц,

6730 вагон, 455 суудлын машин, 193 автобус, 202711

ачааны машин)-д халдваргүйжүүлэлт хийж, хяналт

тавьсан.

УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧИЙН ХЯНАЛТ, 
ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ

1819 17886657 5117

54469 53319

234567 228634

1424 1095

Хилээр орсон /299185/ Хилээр гарсан /290161/

Улсын хилийн боомтоор нэвтэрсэн 
тээврийн хэрэгсэл

Агаарын хөлөг Вагон
Суудлын машин Ачааны машин

• Улсын хилээр орсон 659018

• Улсын хилээр гарсан 691866

2022 оны эхний 10 сарын 10-ны байдлаар

184613

10323

2022 онд нийт 19 боомт тогтмол болон
гарагийн зохицуулалттайгаар хөдөлгөөн
хэвийн үргэлжилж байна.
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Тээврийн 
хэрэгслийн 

төрөл

2022.01.01-2022.10.09 2022.10.09

орсон Гарсан орсон гарсан

1819 1788 7 7

372 6657 5117 27 26

1424 1095 4 4

234567 228634 349 331

54469 53319 200 241

246 208 1 0

НИЙТ 299185 290161 588 611

Зорчигчийн эрүүл мэндийн тандалт

1181

188

0

Агаарын тээвэр

652

Авто & Төмөр зам

779

195

Халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаа

Халдваргүйтгэл 
хийсэн

588 122

Хяналт тавьж ажилласан

Зорчигч /нисэх баг 
ороогүй/

Зорчигч, жолооч

Хамрах хугацаа: 2022.10.09-ний өдрийн 08:00 цагаас 2022.10.10-ны өдрийн 08:00 цаг

1026 405

2022 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр холбогдох гэрээ, хэлэлцээр, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн дагуу Чингис хаан агаарын замын,  Замын-Үүд, 
Сүхбаатар, Эрээнцавын төмөр  замын, Замын-Үүд, Алтанбулаг, Булган авто замын нийт 7 боомт хөдөлгөөнтэй байлаа.

УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРЧ БУЙ ЗОРЧИГЧ, ЖОЛООЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАНДАЛТ,
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ХИЛИЙН ЗАМЫН-ҮҮД АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хил хамгаалах байгууллага, Онцгой байдлын алба болон Зэвсэгт хүчний 60 алба
хаагчийг тусгаарлан байрлуулж, хятадын талтай чингэлэгээр импортын бараа татан авахаар
тохиролцсоны дагуу 2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 90 хоног хаалттай байсан хил
нээгдсэн.

ӨНӨӨДРИЙН БАЙДЛААР /2022 ОН/

Хил хамгаалах байгууллагын 30 алба хаагчийг 2022
оны 04 дүгээр сараас тусгаарлан, 7 хоногт 2 удаа бх-ПГУ
шинжилгээ авч, ачаа тээвэрлэлтэд оролцуулж байна.

Хил хяналтын байгууллагын албан хаагчдыг халдвараас урьчилан сэргийлэх зорилгоор

хилийн тусгай бүсэд ажиллах албан хаагчдаас коронавирус илрүүлэх түргэвчилсэн шинжилгээг
зохион байгуулж байна.

Чингэлэг ачих, буулгах талбайд монгол, хятадын тал

өдөр бүр талбайн, тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгийг тогтмол
халдваргүйжүүлж, ачаа тээврийн үйл ажиллагаа явуулж

байна.

Өдөрт дундажаар 120 тээврийн хэрэгслээр 130 чингэлэг бараа, материал импортолж,

11 тээврийн хэрэгслээр 20 чингэлэг нүүрс, ноос, ноолуур экспортолж байна. 

Эх  сурвалж: Хилийн боомтын зөвлөл 
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ХИЛИЙН ХАНГИ БООМТ

Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/378 дугаар

захирамжаар Ханги хилийн боомтыг “Ногоон бүс” байлгах, улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн
тоог нэмэгдүүлэх, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг 31 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 дэд ажлын хэсэг 1 шуурхай бүлэгтэйгээр
байгуулан ажиллаж байна.

“Ханги хилийн боомтоор импортын
бараа бүтээгдэхүүн татан авах, шилжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах түр журам”-ыг
батлан мөрдөж байсан.

2021.08.09-нөөс

2021.07.22

№ А/378

ЗАХИРАМЖ

“Ханги боомтоор чингэлэг тээврийг
зохицуулах түр журам”-ыг мөрдлөг болгон
ажиллаж байна.

2022.01.05-наас

Ногоон бүс рүү нэвтрэх цэг байгуулж,
бүс рүү орох, гарах хөдөлгөөнд хяналт
тавьж, нэвтрэх хүсэлт гаргасан албан
тушаалтан, иргэн, аж ахуйн нэгжийн
ажилтнуудаас коронавирус халдвар /КОВИД-
19/-ын түргэвчилсэн шинжилгээ авч, “сөрөг”
хариуг үндэслэн нэвтрүүлж байна.

НОГООН БҮС РҮҮ НЭВТРЭХ

Эх  сурвалж: Хилийн боомтын зөвлөл 

ХИЛИЙН ХАНГИ БООМТ

Аймгийн Цагдаагийн газар,

Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн
хяналтын газрын алба хаагчдыг хүч

нэмэгдүүлэн хяналтын пост,
хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт шалгалтыг

хийлгэж байна.

Богинын тээврийн

жолооч нараас “Ням” гараг
бүр түргэвчилсэн

оношлуураар шинжилгээ
хийж байна.

Уртын тээврийн жолоочийг “Ногоон бүс”-д нэвтрэхэд коронавирус халдвар /КОВИД-19/-ын
түргэвчилсэн шинжилгээ авч, “сөрөг” хариутай тээврийн жолоочийн автомашины хаалгыг лацдаж,
гарах үед лацыг шалгаж байна.

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагчаар
ахлуулсан 5 хүртэлх байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг халдвараас
урьдчилан сэргийлэх, ариутгал халдваргүйтгэл тогтмол хийж ажиллаж байна.

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Өдөрт дундажаар 300 тээврийн хэрэгслээр 600 чингэлэг 25000 тонн нүүрс экспортолж 

байна.

Эх  сурвалж: Хилийн боомтын зөвлөл 
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ХИЛИЙН БУЛГАН БООМТ

Хилийн боомтын суурьшлын бүсэд
хил хяналтын байгууллагуудын алба
хаагчид амьдардаг бөгөөд суурьшлын
бүсээс коронавируст халдварын тохиолдол
өнөөдрийг хүртэл бүртгэгдээгүй байна.

Боомтын цогцолборт 7 хоног
бүр халдваргүйжүүлэлт хийж,
суурьшлын бүс болон боомтын
орчинд их цэвэрлэгээ тогтмол
хийгддэг.

Булган сум дах сум дундын нэгдсэн эмнэлгээс боомтын хил хяналтын байгууллагуудын ажилтан, алба хаагчаас түүврийн
аргаар бх-ПГУ шинжилгээ 7 хоног бүр авдаг.

Ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд Хөшөөт уурхай орчимд кемп байгуулан, жолооч нарыг
тусгаарлан байрлуулж байгаа бөгөөд жолооч нар хил нэвтрэхээс 24 цагийн өмнө Ховд аймгийн Үенч суманд бх-ПГУ шижилгээ өгч,
шинжилгээний “сөрөг” хариутай жолооч нарыг хил нэвтрүүлж, тусгайлан бэлдсэн талбайд чиргүүл солилцон ажиллаж байгаа нь
жолооч хавьталд орох эрсдэлгүй ачаа тээврийг тасралтгүй гүйцэтгэж байна.

УУРХАЙ ҮЕНЧ СУМ /бх-
ПГУ/

УЛСЫН 
ХИЛ

215 км 105 км

Тусгаарлалтын 
кемп

Өдөрт дундажаар 110 тээврийн хэрэгслээр 9 000 тонн нүүрс экспортолж, 20 тээврийн хэрэгслээр бараа, материал 

импортлож байна. Эх  сурвалж: Хилийн боомтын зөвлөл 

ЧИНГЭЛЭГ ТЭЭВРИЙН ТЕРМИНАЛ, АВТОМАТ УДИРДЛАГАТАЙ 
ТЭЭВЭР /AGV/ 

ХИЛИЙН ШИВЭЭХҮРЭН 
БООМТ

Уг терминалаар
автомат удирдлагатай
тээвэр/AGV/-ийн туршилт
хийхээр бэлтгэл ажлыг
хангаж байна.

Засгийн газрын 2021 оны 185 дугаар тогтоолын
дагуу 30 га талбайд Чингэлэг тээврийн терминалыг
байгуулж, тээвэрлэлтийг зохион байгуулж байна.

ХИЛИЙН ГАШУУНСУХАЙТ 
БООМТ

AGV

Хилийн Гашуунсухайт боомтоор автомат
удирдлагатай /AGV/ тээвэр нь 2022 оны 07
дугаар сарын 16-ны өдөр 20 тээврийн
хэрэгслээр 40 чингэлэг нүүрс экспортлох ажил
эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 60
тээврийн хэрэгслээр 120 чингэлэг нүүрс
экспортлож байна.

Эх  сурвалж: Хилийн боомтын зөвлөл 
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ХИЛИЙН ГАШУУНСУХАЙТ БООМТ

Цагаан хад суурьшлын бүс, нүүрс
ачиж, буулгах талбай болон
битүүмжлэгдсэн тээврийн багуудын ойр
орчимд нийтийн цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлт, хөрсний ариутгалыг
тогтмол хийж ажиллаж байна.

Тавантолгойн бүлэг ордоос Цагаанхадны
суурьшлын бүс хүртэлх дундын тээврийн
хэрэгслийг бүсэд нэвтрэхэд хаалга, цонхыг
лацдан нэвтрүүлж, гарахад нь лацыг шалгаж
байна.

Цагаанхад болон чингэлэг тээврийн
терминалаас тээвэр хийж байгаа тээврийн
хэрэгслийг хил нэвтрэхээс өмнө хаалга, цонхыг
лацдан хилээр гаргаж байна.

ОРЧНЫ АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЛАЦДАХ

ХӨДӨЛГӨӨН ХЯЗГААРЛАХ

Коронавирус халдвар /КОВИД-19/-ын
дэгдэлт ихэссэнтэй холбогдуулан тухай бүр
сумын Засгийн даргын захирамжаар хөдөлгөөн
хязгаарлалтыг тогтоож байна.

Өдөрт дундажаар 550 тээврийн хэрэгслээр 2200 чингэлэг, задгай 70 тээврийн хэрэгсэл, 60 АGV тээврээр 120 чингэлэг нүүрс, НИЙТ 90 000 

ТОНН НҮҮРС, 52 тээврийн хэрэгслээр зэсийн баяжмал экспортолж, 15 тээврийн хэрэгслээр бараа, материал импортолж байна.

Хилийн Гашуунсухайт
боомтод тээврийн хэрэгслийн
гадаргууг халдваргүйжүүлэх 7
байрыг 2021 онд шинээр барьж
байгуулан, ашиглаж байна.

ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БАЙР

Эх  сурвалж: Хилийн боомтын зөвлөл 

ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

- Шадар сайдын 2017 оны 8 дугаар тушаалыг шинэчлэхдээ
холбогдуулан МХЕГ-ын даргын 2018 оны “Заавар батлах тухай” 192
дугаар тушаалын Хилийн нэвтрэх цэгийн хариу арга хэмжээ хэсгийг
Гаалийн хорио цээрийн хариу арга хэмжээ болгон өөрчлөлт хийж, эрх
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох,

- Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед гаалийн улсын
байцаагчдын хариу арга хэмжээ авах чадавхийг сайжруулах, энэ
чиглэлээр үе шаттай зохион байгуулах

- Бэлэн байдлын нөөцийг хилийн бүх боомтод бүрдүүлэх,

- Тээврийн хэрэгсэл, ачаа тээшний халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагааг
боловсронгуй болгох,
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- Хилийн боомтуудын ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх хүрээнд хүний оролцоогүй /цахим хяналт/ ,
жолооч, ачаа солих, чингэлэгт тээврийг хөгжүүлэх, “хүнгүй тээвэр, жолоочгүй тээвэр”-
лэлтийн үйл ажиллагааг дэмжих,

- Хилийн боомтод зоонозын болон бусад халдварт өвчний түргэвчилсэн шинжилгээ хийх
лабораториудыг байгуулахад дэмжих, хилийн дагуух усны эрүүл ахуйн хяналтыг
тогтмолжуулах,

- Эрүүл мэндийн хуудсыг цахимжуулах, бөөгнөрлийг сааруулах
- АРSED III төлөвлөлтийн дагуу хилийн хяналтыг сайжруулах, салбар дундын хамтын

ажиллагаа, хяналт үнэлгээ, “Нэг эрүүл мэнд” гэсэн санаачлагыг дэмжих
- Хяналттайгаар аялал жуулчлалыг дэмжих,
- “Нийтийн эрүүл мэндийн тухай хууль”-ийн төсөл,
- “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022-2025”,
- “Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, томуугийн харуулдан тандалтад суурилсан КОВИД-19

тогтвортой хяналт, удирдлагын үндэсний төлөвлөгөө”,
- “Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд салбар дундын манлайллыг бэхжүүлэх”,
- “Олон салбарын хамтын ажиллагааг уялдуулах” зэрэг уриалгыг дэмжих

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА


