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МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ТУШААЛ 

сарын 0 % өдөр Дугаар Улаанбаатар хот 

г Улсын (ахлах) байцаагчийн эрх 
цуцлах, олгох тухаи 

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 Төв, орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын 
газрын албан хаагчдын улсын (ахлах) байцаагчийн эрхийг 2016 оны 03 дугаар сарын 
03-ны өдрөөс эхлэн цуцалсугай. 

2. Хоёрдугаар хавсралтад нэр дурдсан албан хаагчдад 2016 оны 03 дугаар 
сарын 03-ны 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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Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын 2016 оны.д^дугаар сарын.д/ны өдрийн 

дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт 

В1- ' 

Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх цуцлах албан хаагчдын 
овог нэр, тэмдгийн албаны болон хувийн дугаар 

№ Овог, нэр Албан тушаал Албаны болон 
хувийн дугаар 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

1 Бат-өлзийн 
Бат-Эрдэнэ 

Укргэжлушн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 01-01-003 

2 Хишигтийн 
Чинбат 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 01-01-006 

3 Ламжавын 
Бямбасурэн 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 01-01-009 

4 
Жансэдийн 
Гантөмөр 

Мэргэжпийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 

01-01-010 

5 Өлзийбаярын 
Цоггэрэл 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
чПналтын улсын ахлах байцаагч 

01-03-022 

6 
Ха I ан аатарын Үзогэжлийн хяналтын улсын 
Дэлэг байцаагч 

01-01-133 

7 
Ядмаагийн Мзргэяслийн хяналтын улсын 
Номинцэцэг басцаагч 

01-01-073 

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 

8 Доньтын Ү?ргэжпийн хяналтын улсын ахлах 
Наранцэцэг байцаагч 

02-01-014 

9 Зинтовын Мэ:огэжпий« хяналтын улсын ахлах 
Апгансүх байцаагч 02-01-013 

10 Нямдаваагийн Ху чанар, стандартын 
Урангоо хянаптын улсын байцаагч 02-02-261 

11 Хишигтийн Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын 
Солонго оайцаагч 

02-03-387 

12 Дашнямын /огамал хамгаалал, хорио цээрийн 
Жийсүрэн ,СЯ1 апгын улсын ахлах байцаагч 02-02-173 

Баян-Элг/; пймгийн Мэрг , ч /яналтын азар 

13 Рафилын Хуан Д э п у ү н с у м ь , н б а * г а л ь о р ч н ы 
1 ' п г т ч ' н улсын Ъаицаагч 04-04-320 

Өмнөговь а ^ г и й н Мэргэ» пгьч- ззар 

14 Цогзолмаагийн 1ь орчин, газар, геодези зураг ^ ^ 
Хандармаа х? агтын улсын байцаагч 



Төв аймгийн Мэргэжлийн ' 1н газар 

15 Туулын '.аамар сумын байгаль орчны 
Мөнхжаргал : хяналтын улсын байцаагч 19-04-321 

Увс аймгийн Мэргэжлийн >у • ;н газар 

16 Дэлэгийн | Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
Цоггэрэл | х: ..-.алтын улсын байцаагч 20-03-048 

Ховд аймгийн Мэргэжпий!- , ын газар 

17 Даааадоожийн Уугамб 1 хамгаалал, хорио цээрийн 
Сэлэнгэ хяналтын улсын байцаагч 21-02-054 

Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлмйн хяналтын газар 

18 Жамцын Мэргэжлийн хянагтын улсын ахлах 
Даваахуу 1 байцаагч 23-01-001 

Хэнтий аймгийн Мэргэжли хяч?лтын газар 

19 Түвшинзаяагийн Баянхутаг сумын мал үржлийн 
Мөнхболор хякалтын улсын байцаагч 22-02-309 
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Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын 2016 оны &?..дугаар сарын.Мны өдрийн 

дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт 

Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох албан хаагчдын 
овог нэр, тэмдгийн албаны болон хувийн дугаар 

№ Овог, нэр Албан тушаал Албаны болон 
хувийн дугаар 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнх"й газар 

1 Пүрэвжаргалын 
Ангараг 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 01-01-003 

2 Бямбацэрэнгийн 
Хосбаяр 

Стандарт чанарын хяналтын улсын 
ахлах байцаагч 01-11-112 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хя^алтын газар 

3 Пүоэвсүрэнгийн 
Цолмон 

Мэргэжлийн хячалтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-014 

4 Халтархүүгийн 
Эрдэнэчулуун 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-013 

5 Тэрбишийн 
Энхцэцэг 

Хүнсний чанар, стандартын 
хяналтын улсын байцаагч 02-02-261 

6 Максимын 
Пүрэвсүрэн 

Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын 
байцаагч 02-03-387 

Хөвсгел аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 

7 Дэндэв/1Йн Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
Лхагвасүрэн байцаагч 

23-01-001 

Замын-Үүд боомт дахь Хилимн мэргэжлийн хяналтын алба 

8 ьямбаагийн 
Апдарсайхан 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 
<яналтын улсын байцаагч 

25-02-029 

9 Мятаажанцангийн Стандарт чанарын хяналтын улсын 
Даваасүрэн байцаагч 

25-11-071 
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