
1МХЕГ - Хилийн мэргэжлийн хянналтын газар border@inspection.gov.mn

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

Албан тушаал:  Чанарын менежер

Нэр:   Ц.Шүр

shur_qm@inspection.gov.mn

05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia

МУИС-ИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ БА ТӨГСӨГЧДИЙН 

АНХДУГААР УУЛЗАЛТ 2018

mailto:shur_qm@inspection.gov.mn


2

Агуулга

1. Лабораторийн чадавх, өнөөгийн төвшин

2. Төгсөгчдийн мэдлэг, ур чадвар, хандлага

3. Төгсөгчдийн ур чадварын хөгжил

4. Ажил олгогчдын ажлын байранд тавигдах

ерөнхий ба тусгай шаардлага, хэрэгцээ

5. “Хими” мэргэжлийн хөтөлбөрийг сайжруулахад

таны өгөх санал

6. Химийн тэнхимтэй хамтран ажиллах цаашдын

чиглэл
05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia



333МХЕГ – ХАБ-ын Үндэсний лавлагаа лаборатори                                                       lab@inspection.gov.mn

Эрүүл ахуй, халдвар 

судлалын хяналтын 

албаны лаборатори 

1958 он

Хөдөө аж ахуйн 

хяналтын улсын 

албаны лаборатори 

1958 он

Эм биобэлдмэл, эмчилгээний

чанарын хяналтын албаны

лаборатори

1965 он

УИХ-ын  2002 оны  58 дугаар тогтоол, 

ЗГ-ын 162 дугаар тогтоол,

УМХГ-ын 2003 оны 10 дугаар тушаал

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 

Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газар

НЭГДСЭН ТӨВ 

ЛАБОРАТОРИ

Чиг үүрэг:
Хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүн, ус, хөрс, гоо

сайхан, ахуйн химийн

бүтээгдэхүүнд, ургамлын үр,

хорио цээр, эм, биобэлдмэлд

чанар болон эрүүл ахуйн

хяналтын шинжилгээг хийх.



Товч түүх

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 

Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газар

НЭГДСЭН ТӨВ АБОРАТОРИ

ЭАХСХА ЭБЭЧХА ХААХУА

1958 1965 1958

МХЕГ-ын даргын  2011 оны 12 дугаар сарын

“Бүтэц, орон тоо батлах тухай” 350 тоот тушаал

УИХ-ын  2002 оны  58 дугаар тогтоол, 

ЗГ-ын 162 дугаар тогтоол,

МУ-ын ЗГ-ын  2013 оны 10-р сарын 05-ны 

өдрийн 330 дугаар тогтоол

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН

ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИ

Шадар сайдын 2013 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 107 тоот 

тушаалаар бүтэц, орон тоо, дүрэм батлагдсан.



Лабораторид хэрэгжүүлсэн төслүүд 

ХУД, II хороо, 

Чингисийн өргөн чөлөө-75 

СБД, I хороо, 

Чинван Шагдаржавын гудамж-48

05 March. 2018
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16 тэрбум              20 тэрбум

Биоаюулгүй 

микробиологийн 

лабораторийг бий 

болгох



Эмийн хяналтын лабораторийн

чадавхийг сайжруулах, Олон улсын

стандарт ISO 17025-ын шаардлага

хангасан Чанарын удирдлагын систем

бүхий лабораторийг бий болгох

7

1.1 сая долларын 51 нэр төрлийн багаж, 

тоног төхөөрөмж
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.“Нэгдсэн төв лабораторийн барилга барих, техникийн 

чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл (2005-2013)

2005 - 2007îí

ÌÓ-û н ÇÃ, БНХАУ-ын ЗÃ хоорондын 

Эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны  гэрээ,  хэлэлцээр

Лабораторийн барилгын зураг төсөл

“Хунан Зураг Төслийн Институт”
2009 î í û  03 ñàð

Лабораторийн барилгын ажил

“Хунан Êîíñòðàêøí  èíжåíåðèíã”
2010 î í û  04 ñàð

87,119,000 

юанийн өртөг 

2012.12 сар
I ШАТ – Байр ашиглалтад 

орох 

2012.12-2013.03 сар
II ШАТ – Багаж тоног 

төхөөрөмжийн суурилуулалт

2012.12-2013.01 сар
III ШАТ – Багаж тоног 

төхөөрөмжийн сургалт 
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2012 оны 12 сарын 20 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ  БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ

15 дугаар зүйл. Үндэсний  лавлагаа  лаборатори 
...15.1. Хяналтын байгууллагын дэргэд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийн

талаарх лабораторийн шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, энэ хуулийн 15.3-т заасан

лабораториудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА

ЛАБОРАТОРИ ажиллана.

...15.2.Үндэсний лавлагаа лаборатори дараах чиг үүрэгтэй байна:

15.2.2. Итгэмжлэгдсэн төрийн, орон

нутгийн болон хувийн өмчит

лабораториудын шинжилгээний дүнг нэгтгэн

мэдээллийн сан бүрдүүлж, удирдах;

15.2.4..... Хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнд тандалт судалгаа, эрсдэлийн

үнэлгээ хийх, үнэлгээний дүнг холбогдох

төрийн байгууллагад хүргүүлэх;

15.2.5. .... лабораторийн шинжилгээний

шинэ аргачлал боловсруулах, энэ хуулийн

15.3-т заасан лабораториудын ур чадварын

сорилт зохион байгуулах;
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15.2.6.....Төрийн, орон нутгийн болон хувийн

өмчит лабораториудын үйл ажиллагааг

уялдуулан зохицуулж, мэргэжил, арга зүйн

удирдлагаар хангах, мэргэжил дээшлүүлэх болон

стандартын сургалт зохион байгуулах;

15.2.8.... Өмчийн бүх хэлбэрийн итгэмжлэгдсэн

лабораторийн шинжилгээний дүнтэй холбоотой

маргаан, хүсэлтийг хянах, баталгаажуулах,

эцэслэн шийдвэрлэх;

Дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүднээс 

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, эрсдэлийн 

үнэлгээний төвийг шинээр байгуулсан.
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101010

Ерөнхий захирал

Хүнсний шинжилгээний лабораториудХяналтын итгэмжлэгдсэн нэгдсэн сүлжээ лаборатори

Дэд захирал

Эрүүл ахуйн нян судлалын 
хяналтын лаборатори (19)

Эрүүл ахуй хими, хор судлалын 
хяналтын лаборатори (25)

Эм хяналтын лаборатори (25)

Удирдлагын зөвлөл Захирлын зөвлөл

Чанарын хяналт

Ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээрийн 
хяналтын лаборатори (10)

Эрдэм шинжилгээ,

судалгаа, эрсдэлийн

үнэлгээний төв (12)

Хөдөлмөрийн

нөхцөлийн хэмжилт

шинжилгээний төв (5)

Өргөх механизмын

баталгаажуулалт (2)

Захиргаа, техник 

хангамжийн хэлтэс (30)

Аймаг, орон нутгийн 
хяналтын лаборатори

Хилийн боомтын 
лаборатори

Нийслэлийн хяналтын 
лаборатори

Төрийн өмчит Хувийн өмчит
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Техникийн хяналт

Цацрагийн хяналтын лаборатори (9)

Хяналтын лаборатори (88)

Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны  
44 дүгээр тушаалаар дүрэм, бүтэц 

шинэчлэн батлагдсан. 
Нийт орон тоо 141
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 25-ны өдөр Дугаар 175 Улаанбаатар хот

Хяналтын итгэмжлэгдсэн лабораториудыг нэгтгэх зарим арга хэмжээний тухай

......Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын орон нутаг дахь хүнс, эрүүл ахуй, нян судлал, ургамлын үр, хорио цээрийн

лабораториудын байр болон багаж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг балансаас баланст тухайн аймгийн Мэргэжлийн хяналтын

газарт шилжүүлсүгэй. Орон тоо, цалингийн санг 2013 оноос эхлэн төсөвт тусган үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхийг даалгасугай.

ХЯНАЛТЫН  ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  ЛАБОРАТОРИЙН 

НЭГДСЭН  СҮЛЖЭЭ

МХЕГ-ЫН 

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ 

ЛАВЛАГАА АЛБОРАТОРИ (V)

НИЙСЛЭЛБАРУУН БҮС ХАНГАЙН БҮС ТӨВИЙН БҮС ЗҮҮН БҮС

Ховд (III)

Баян-Өлгий (II)

Говь-Алтай (I)

Увс (I)

Завхан (I)

Орхон (III)

Архангай (I)

Баянхонгор (I)

Булган (I)

Хөвсгөл (I)

Өвөрхангай (I)

 Өмнөговь (III)

Сэлэнгэ (III)

Дорноговь (II)

Дархан-Уул (I)

Төв (I)

Говьсүмбэр (I)

Дундговь (I)

Дорнод (III)

Хэнтий (I)

Сүхбаатар (I)

Нийслэлийн төв 

лаборатори (IV)

Налайх (I)

Багануур (I)

ХИЛИЙН БООМТ

Цагааннуур (II)

Боршоо (I)

Ярант (I)

Арцсуурь (I)

Бургастай (I)

Алтанбулаг (III)

Замын Үүд (III)

Эрээнцав  (I)
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2. Төгсөгчдийн мэдлэг, ур чадвар,
хандлага

1. Тус лабораторид өнөөдрийн байдлаар МИУС-ийн хими

7, хими технологи 2, хүнсний хими 4, экологийн химийн

ангийг төгссөн 1 ажилтан нийт 14 ажилтан ажиллаж

байна.

2. Үүнээс ерөнхий захирал 1, Хан-Уул дүүргийн

мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга 1, чанарын

менежер 1, ахлах мэргэжилтэн 1, ахлах шинжээч 2,

шинжээч 5, урвалж бодисын химич, шинжээч-нярав 2

албан тушаалд ажиллаж байна.

3. МУИС-Хими төгсөгчдийн ерөнхий онолын мэдлэг болон

дадлагын туршлага нь шинжээчээр ажиллуулахад

хангалттай сайн байдаг. 05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia
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1. Хүнсний химийн шинжээчээр ажиллаж байсан 2 ажилтан

Австри улсын Венийн их сургуульд магистрт суралцаж

байна.

2. 2008 оноос хүнсний химийн шинжээчээр ажиллаж байгаад

ХБНГУ-ын Кобургийн ир сургуульд Аналитик тоног

төхөөрөмж мэдрэмтгий технологийн инженер мэргэжлээр

2013 онд магистр хамгаалсан ажилтан 2014 оноос чанарын

менежерээр ажиллаж байна.

3. 2000 онд хими технологич, 2002онд химийн ухааны магистр,

2007 оноос шинжээчээр ажиллаж байгаад 2013-2017

лабораторийн менежер, 2017оноос МИУС-ийн докторантурт

суралцаж, Хан-Уул дүүргийн МХХ-ийн даргаар ажиллаж

байна.

4. 2011 оноос ерөнхий захирлаар мөн ажиллаж байна.

3. Төгсөгчдийн ур чадварын хөгжил

05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia
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4. Ажлын байранд тавигдах ерөнхий ба

тусгай шаардлага, хэрэгцээ

Ерөнхий шаардлага:

• Боловрол: Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

• Мэргэжил: Химич, химийн технологич, хүнсний химич

• Мэргэшил: Химийн шинжилгээний чиглэлээр мэргэшсэн

байх

• Туршлага: 3 сараас доошгүй хугацаанд дагалдан

шинжээчээр ажилласан байх

• Ур чадвар: Багаар ажиллах, комьютерийн хэрэглээний

дрограммыг эзэсшсэн байх, англи орос хэлний зохих

мэдлэгтэй

Тусгай шаардлага: Ёсзүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй

сахих, нууц хадгалах, илүү цагаар ажиллах, бусдыг орлон

ажиллах, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай 05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia
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5. “Хими” мэргэжлийн хөтөлбөрийг 
сайжруулахад таны өгөх санал

1. Өндөр идэвхит багаж тоног төхөөрөмжийн онолын

суурь мэдлэгийг хөтөлбөрт оруулах

2. Хийн хроматографи, ICP, AAS, HPLC, GC-MS гэх мэт

орчин үеийн өндөр мэдрэг багажны ажиллах зарчим,

онолын суурь мэдлэгийг эзэмшүүлэх шаардлагатай

байна.

3. Химийн ангийн оюутнуудын сургалтын хөтөлбөрт

хүсний хими, хүнсний технологи, хүнсний

микробиологийн хичээлүүдийг түлхүү оруулбал дадлага

туршлага нэмэгдэж ажлын байран дээр шууд

ажиллахад илүү дөхөмтэй байх болно. 05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia
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6. Химийн тэнхимтэй хамтран 

ажиллах цаашдын чиглэл

1. Хамтран ажиллах гэрээний дагуу чадварлаг боловсон

хүчин бэлтгэх зорилгоор оюутнуудын үйлдвэрлэлийн

дадлагыг илүү түлхүү хийлгэх

2. Оюутнуудын бакалаврын дипломын ажил болон

шинжээч нарын судалгаа шинжилгээний ажил хийхэд

хамтран ажиллах

3. Мэргэжлийн багш нарын зөвлөх болон мэргэжил

аргазүйн онолын сургалтыг шинжээч нартаа зориулан

зохион байгуулах

4. Лабораторийн датан дээр үндэслэн судалгаа

шинжилгээний ажил хийх, хамтран ажиллах
05 March. 2018

Ulaanbaatar, Mongolia
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ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
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