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Гааль ба  амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээ чиглэлээр Монголд 
зориулсан цуврал вебинар 

 
Цуврал 1: Хилийн нэгдсэн удирдлага болон ургамал, ургамлын бүтээгдэхүүн, 

амьтан, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний эрсдэлийн үнэлгээний туршлага1 
 

2022 оны 6-р сарын 16-17,  zoom-ээр 
 

Холбоос: https://adb-org.zoom.us/j/97951993513?pwd=QVNVVWJPTElwcExqRUhhSlQ4aGJ6dz09 

Passcode: MCGASPS1 
Meeting ID: 979 5199 3513 

 
 

ХӨТӨЛБӨР 
 
Зорилтууд: 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ), Гүрж улс хилтэй холбоотой амьтан, ургамлын 
эрүүл ахуйн (SPS) чиг үүргийг гаалийн байгууллагад нэгтгэсэн шилдэг туршлагаасаа 
хуваалцана. Түүнчлэн вебинараар (i) SPS-ийн чиг үүрэг бүхий байгууллагууд, тухайлбал 
ургамал хамгааллын үндэсний байгууллага (УХҮБ/NPPO), мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
байгууллагын бүрэн эрхийн талаар танилцуулж, тэдгээр байгууллагууд болон Гаалийн 
байгууллагын хоорондын уялдаа холбоог нарийвчлан ярилцана; (ii) эрсдэлийн үнэлгээ, 
ангилал нь эрсдэлд суурилсан хилийн хяналт, шалгалтыг томъёолон боловсруулах 
үндэс болох талаар танилцуулна; (iii) эрсдэлийн үнэлгээний эрх зүйн үндэс, эрсдэлийн 
үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүний талаар зөвлөгөө өгнө.  
 
Зорилтот оролцогчид: 
Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Мал 
эмнэлгийн ерөнхий газар, Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Гадаад харилцааны яам болон 
Дэлхийн худалдааны байгууллагын Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрийн (SPS Agreement) хэрэгжилтэд оролцдог бусад 
байгууллагууд. 
 
Монгол, англи, хятад хэлээр шууд (синхрон) орчуулгатай.  

 
6-р сарын 16, Пүрэв 
13:30 Монголын цагаар: Zoom-д нэвтрэх 
 

14:00 – 14:15 Нээлтийн үг 
 
Цэвээндуламын Гэндэнцэвээн, Монгол улсын Гаалийн ерөнхий газрын 
дэд дарга 
 

 
1 Энэхүү үйл ажиллагааг БНХАУ-ын Ядуурлыг бууруулах, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны сан, 

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцийн сангийн хамтарсан санхүүжилттэй TA 9500: 
Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээг боловсронгуй болгох замааар худалдааг 
хөнгөвчлөх төслийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байна. 

https://adb-org.zoom.us/j/97951993513?pwd=QVNVVWJPTElwcExqRUhhSlQ4aGJ6dz09
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Эмма Фан, Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) Зүүн Азийн Газрын, Нийтийн 
менежмент, санхүү, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал  
 
(Зураг татуулах) 

14:15 – 15:50  Хэлэлцүүлэг 1: Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн (SPS) арга хэмжээг 
гаалийн байгууллагад нэгтгэсэн шилдэг туршлагууд 
 
Гүрж болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс SPS-ийн чиг үүрэг, эрсдэлийн 
үнэлгээг гаалийн байгууллагад нэгтгэсэн туршлагаасаа, үүнд үйл 
ажиллагаа, сорилт бэрхшээл, гол сургамжуудыг онцлон хуваалцана. 
 
Илтгэгчид: 
Самсон Уридиа, Гүржийн Орлого бүрдүүлэх албаны олон улсын 
харилцааны хэлтсийн дарга 
 
Ли Юй, БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий газрын Ерөнхий үйл ажиллагааны 
захиргааны дэд дарга  
 
Хэлэлцүүлэг  
 

15:50 – 16:00 Хэлэлцүүлгийг нэгтгэн дүгнэх  
 
Азийн хөгжлийн банк 

  
 

6-р сарын 17, Баасан 
13:30 Монголын цагаар: Zoom-д нэвтрэх 
 

14:00 – 14:30 Хэлэлцүүлэг 2: Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн (SPS) чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын бүрэн эрх 
 
Хэлэлцүүлгээр ургамал хамгааллын үндэсний байгууллага (УХҮБ) болон 
мал эмнэлгийн байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, Ургамлын эрүүл 
ахуйн арга хэмжээний олон улсын стандарт (ISPMs) болон Хуурай газрын 
амьтны эрүүл мэндийн кодод заасан зааварчилгаанд үндэслэсэн 
импортын эрсдэлийн үнэлгээ ба ангилал, экспортын хяналт шалгалт, 
амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ (SPS certification) талаар 
танилцуулна. Түүнчлэн SPS-тэй холбоотой байгууллагууд болон Гаалийн 
байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо, зохицуулалт, ялангуяа эрсдэлд 
суурилсан хилийн хяналтын үйл ажиллагааны талаар ярилцана. 
 
Илтгэгч:  
Роб Блэйк, TA 9500: Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээг 
боловсронгуй болгох замааар худалдааг хөнгөвчлөх төслийн багийн 
ахлагч 
 

14:30 – 15:00  Хэлэлцүүлэг 3: Ургамал, ургамлын бүтээгдэхүүний эрсдэлийн 
үнэлгээ ба ангилал, эрх зүйн үндэс 
 
Хэлэлцүүлгээр (i) ургамал, ургамлын бүтээгдэхүүний эрсдэлийн 
үнэлгээний талаар танилцуулж, хууль тогтоомж болон эрсдэлийн 
үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүний талаар зааварчилгаа өгнө; (ii) түүхий 
эдийн эрсдэлийн ангилал нь хилийн хяналт шалгалтын арга хэлбэрүүд - 
баримт бичгийн шалгалт, биет үзлэг, лабораторийн шинжилгээний 
үндэслэл болох талаар тайлбарлана.  
 
Илтгэгчид: 
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Роб Блэйк, KSTA 9500 төслийн багийн ахлагч 
Дэвид МакКеллар, KSTA 9500 төслийн ургамлын эрүүл ахуйн эксперт 
 

15:00 – 15:30 Хэлэлцүүлэг 4: Амьтан, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний (POAO) 
эрсдэлийн үнэлгээ ба ангилал, эрх зүйн үндэс 
 
Хэлэлцүүлгээр (i) амьтан, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний эрсдэлийн 
үнэлгээний талаар танилцуулж, хууль тогтоомж болон эрсдэлийн 
үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүний талаар зааварчилгаа өгнө; (ii) түүхий 
эдийн эрсдэлийн ангилал нь хилийн хяналт шалгалтын арга хэлбэрүүд - 
баримт бичгийн шалгалт, биет үзлэг, лабораторийн шинжилгээний 
үндэслэл болох талаар тайлбарлана.  
 
Илтгэгч:  
Хелен Робертс, KSTA 9500 төслийн амьтан, амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүний эрсдэлийн үнэлгээний эксперт  
 
 

15:30 – 15:50 Хэлэлцүүлэг 5: Асуулт, хариулт  
 
Оролцогчид: 
Роб Блэйк, KSTA 9500 төслийн багийн ахлагч 
Дэвид МакКеллар, KSTA 9500 төслийн ургамлын эрүүл ахуйн эксперт 
Хелен Робертс, KSTA 9500 төслийн амьтан, амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүний эрсдэлийн үнэлгээний эксперт  
 

15:50 – 16:00  Хэлэлцүүлгийг нэгтгэн дүгнэх, хаалтын ажиллагаа 
 
Азийн хөгжлийн банк 
 
Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар 

 
Лавлагаа материалуудыг CAREC-ийн вэбсайтад байршуулна: 
https://www.carecprogram.org/?event=webinar-series-on-customs-and-sanitary-and-
phytosanitary-measures-for-mongolia  

 

https://www.carecprogram.org/?event=webinar-series-on-customs-and-sanitary-and-phytosanitary-measures-for-mongolia
https://www.carecprogram.org/?event=webinar-series-on-customs-and-sanitary-and-phytosanitary-measures-for-mongolia

