
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 
E-HUTUCH.MN ЦАХИМ САНГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

2018.03.06                 Арвайхээр 

д/д 
Төрийн 

байгуулл
агууд 

Үйл ажиллагааны чиглэл 
Бүтэц, зохион 

байгуулалт 
/дэлгэрэнгүй/ 
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Өргөдөл, 
гомдол /бичиг 
хэрэг, архив, 
мэдээлэл 
хариуцсан 
ажилтан/ 
 

1. Мэргэжли
йн 
хяналтын 
газар 

Монгол улсын Засгийн газрын 
2003 оны 07 дугаар тогтоолыг 
үндэслэн аймгийн Засаг даргын 
2003 оны 12 тоот захирамжаар 
2003 оны 01 дүгээр сарын 22-нд 
Мэргэжлийн хяналтын алба, 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын 
албуудыг нэгтгэн Өвөрхангай 
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын 
газрыг байгуулсан.  
Тус газар нь Өвөрхангай аймгийн 
нутаг дэвсгэрт Монгол улсын 
хууль тогтоомж, стандарт, төрийн 
эрх бүхий байгууллагаас нийтээр 
дагаж мөрдөхөөр хэм, хэмжээ 
тогтоосон эрх зүйн баримт 
 бичгийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, иргэдийн эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах, чанартай 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн чиг 
үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Тус газар нь 
МХЕГ-ын даргын 2017 оны “Бүтэц 
орон тоо батлах тухай” А/06 
дугаар 

1.Төрийн 
захиргаа, 
эрсдэлийн 
удирдлагын 
хэлтэс 
2.Байгаль орчин, 
дэд бүтэц, 
хөдөлмөрийн 
хяналтын хэлтэс 
3.Эрүүл мэнд, 
боловсрол, 
хүнсний хяналтын 
хэлтэс 
4.Итгэмжлэгдсэн 
лаборатори /хими, 
нян судлалын 
лаборатори/ 

Мэргэжлийн 
хяналтын газар нь 
байгаль орчин, 
геологи уул 
уурхай, газрын 
харилцаа, геодези 
зураг зүй, 
хөдөлмөр,  
хөдөлмөрийн 
эрүүл ахуй, 
нийгмийн 
хамгаалал, 
барилгын техник, 
эрчим хүч, авто 
тээвэр, авто зам, 
өргөх механизм, 
 барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл, 
хэмжил зүй, 
харилцаа холбоо, 
эмчилгээний 
чанар, эрүүл ахуй, 
халдвар 
хамгаалал,  

 Арвайхээр 
сумын 5-р 
баг 
Пүрэвдорж
ийн 
гудамж 
дугаар 188 

7032-
3096 

Даваа-
Баасан 
гарагт 
09.00-
18.00 
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Нэр: 
1.Э.Дэмбэрэлд
анзан Холбоо 
барих утас: 
70323096, 
99028119 
2.Б.Тайванбаа
тар Холбоо 
барих утас: 
99223189 



   тушаалаар Төрийн захиргаа, 
эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс, 
Байгаль орчин, дэд бүтэц, 
хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс, 
Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний 
хяналтын хэлтэс, Итгэмжлэгдсэн 
 лаборатори /хими, нян судлалын 
лаборатори/ гэсэн нэгжтэйгээр 
үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 хүнсний чанар, 
стандарт, 
худалдаа, 
боловсрол, соѐл, 
мал эмнэлэг, 
цацрагийн  
хяналтуудын 
чиглэлээр хууль, 
дүрэм, стандартыг 
мөрдүүлэх хяналт 
шалгалтыг хийх 
чиг үүрэгтэй. 
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ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 
E-HUTUCH.MN ЦАХИМ САНД МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭН ӨГӨХ  

АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
2018.03.06                 Арвайхээр 

 

д/д Байгууллагын нэр 
Албан хаагчийн овог, 

нэр 
Албан тушаал 

Холбогдох 
утасны дугаар 

И-майл хаяг 

1. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

Баяраагийн 
Тайванбаатар 

Харилцаа холбоо 
хэмжилзүй хяналтын улсын 
байцаагч 

99223189 taivnaa0601@gmail.com 

Самбуугийн Жавхлант 
Геологи уул уурхайн 
хяналтын улсын байцаагч 

89004597 Jawhaa.jaagii1990@gmail.com 
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ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

/дэлгэрэнгүй/ 
 

д/д Үйлчилгээ үзүүлэгч төрийн байгууллага Үйлчилгээний нэр, төрөл 
Хариуцсан албан тушаалтны 

мэдээлэл /нэр, хаяг, туас/ 

1. Мэргэжлийн хяналтын газар 

- Үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт ашиглаж буй тоног 
төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хангасан байдлыг хянан 
баталгаажуулж гэрчилгээ олгох 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын 
байцаагч Б.Загдзэсэм  
Утас: 99955237 - Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын актыг хянан 

баталгаажуулах 

- Өндөр эрсдэлтэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нярай бага насны 
болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын  сургуулийн 
бага ангийн сурагчдад зориулсан  хоол үйлдвэрлэл шинээр 
эрхлэгчдэд үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө хяналт хийж, 
дүгнэлт гаргах 

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний 
хяналтын хэлтэс 

- Мал төхөөрөх, мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдэд хянан 
магадлагаа хийх 

- Малын эм хангамжийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дүгнэлт 
гаргах 

- Барилга, байгууламж барих газар олголт, зураг төсөл зохиох, 
ашиглалтад хүлээн авахад эрүүл ахуйн хяналт хийж, дүгнэлт 
гаргах 

- Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулах, ажлын байранд 
үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө хяналт хийх  

Байгаль орчин, дэд бүтэц, 
хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс 

- Шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлдвэрлэлийн чиглэлийн ажлын 
байр, цахим тоглоомын газар, химийн бодисын агуулах, малын 
эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагад 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргах 

- Барилга байгууламжид чанар аюулгүй байдлын түвшингөөр 
гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

- Итгэмжлэгдсэн лаборатори нь: 2014 онд Стандарчилал 
тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу ISO/IEC стандартын 
шаардлагыг хангасан 2 ангилалын 35 төрлийн хүнсний 
бүтээгдэхүүнд 294 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийдэг.  

- Эрүүл ахуй, нян судлалын лаборатори нь хүнсний бүтээгдэхүүн 
болон гадаад орчны 19 нэр төрлийн 101 үзүүлэлтээр шинжилгээ 
хийхээр итгэмжлэгдсэн. Бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн 

Лабораторийн эрхлэгч Х.Одончимэг 
Утас: 88036799 
 



болох сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, мах махан бүтээгдэхүүн, гурил 
гурилан бүтээгдэхүүн, төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус усан 
хангамжийн ус, савласан цэвэр ус, арчдасанд эрүүл ахуй, нян 
судлалын шинжилгээг хийдэг.   

- Химийн лаборатори нь 27 нэрийн төрлийн дээжинд 119 
үзүүлэлтээр шинжилгээ хийхээр итгэмжлэгдсэн. Бүх төрлийн 
хүнсний бүтээгдэхүүн болох ундны ус, архи, спирт согтууруулах 
ундаа, ахуйн химийн бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, мах 
махан бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн химийн 
шинжилгээг үндэсний болон олон улсын батлагдсан стандарт, 
арга аргачлалын дагуу шинжилгээг хийж гүйцэтгэж байна.  
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