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МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 

ДАРГЫН ТУШААЛ 

оны а сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот 

Улсын (ахлах) байцаагчийн эрх 
цуцлах, олгох тухай 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэг, 
"Мэргэжлийн хяналтын улсын (ахлах) байцаагчийн эрх олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, 
бууруулах, цуцлах журам"-ын 1.2, 5.1, 5.5.1, 5.5.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 
оны 38 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

1. Нэгдүгээр хавсралтад нэр дурьдсан орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын 
газрын албан хаагчдын улсын (ахлах) байцаагчийн эрхийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 
19-ний өдрөөс эхлэн цуцалсугай. 

2. Хоёрдугаар хавсралтад нэр дурдсан албан хаагчдад 2016 оны 01 дүгээр 
сарын 19-ний өдрөөс эхлэн улсын (ахлах) байцаагчийн эрхийг олгосугай. 

3. Эрх олгогдсон улсын (ахлах) байцаагч нарт Засгийн газрын 2012 оны 38 
дугаар тогтоолоор батлагдсан загварын дагуу үнэмлэх, тэмдэг олгож, эрх нь 
цуцлагдсан ажилтны үнэмлэх, тэмдгийг зохих журмын дагуу хурааж авахыг холбогдох 
газрын дарга нарт үүрэг болгосугай. 
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№ Овог, нэр Албан тушаал Албаны болон 
хувийн дугаар 

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 

1 Далайбаатарын 
Цэцэгбадам 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 
02-06-053 

2 Галсангийн 
Гантөмөр 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 
02-06-080 

3 Батбаярын 
Эрхэмбаяр 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 
02-06-051 

4 Ишдоржийн 
Наранцэцэг 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 02-03-209 

5 Лувсанданзангийн 
Энхцэцэг 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 02-03-214 

6 Жанчивын Алтанзул 
Мал эмнэлгийн хяналтын улсын 
байцаагч 02-02-233 

Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

7 Доржсэмбийн 
Оюундарь 

Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын 
ахлах байцаагч 20-03-004 

8 Гүнчингийн 
Нямжав 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 
хяналтын улсын байцаагч 20-02-012 

Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын газар 

9 Батхуягийн 
Анхбаяр 

Стандарт чанарын хяналтын улсын 
ахлах байцаагч 

25-11-080 
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Улсын /ахпах/ байцаагчийн эрх олгох албан хаагчдын 
овог нэр, тэмдгийн албаны болон хувийн дугаар 

и 

№ Овог, нэр Албан тушаал Албаны болон 
хувийн дугаар 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

1 Далайбаатарын 
Цэцэгбадам 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-06-053 

2 Галсангийн 
Гантөмөр 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-06-080 

3 Батбаярын 
Эрхэмбаяр 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-06-051 

4 Ишдоржийн 
Наранцэцэг 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын уЛсын ахлах байцаагч 02-03-209 

5 Лувсанданзангийн 
Энхцэцэг 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын ахлах байцаагч 02-03-214 

6 Жанчивын Алтанзул 
Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-02-233 

Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

7 Доржсэмбийн 
Оюундарь 

Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын 
байцаагч 20-03-018 

8 Гүнчингийн 
Нямжав 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 
хяналтын улсын ахлах байцаагч 20-02-002 

Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын газар 

9 Батбэхийн 
Нарангарав 

Стандарт чанарын хяналтын улсын 
байцаагч 

25-11-103 
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