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МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИИ ГАЗРЫН 

ДАРГЫН ТУШААЛ 
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Улсын (ахлах) байцаагчийн эрх 
цуцлах, олгох тухай 

и 

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 (ахпах) байцаагчийн эрхийг 2016 оны 03 дугаар сарын 
17-ны өдрөөс эхлэн цуцалсугай. 

2. Хоёрдугаар хавсралтад нэр дурдсан албан хаагчдад 2016 оны 03 дугаар 
сарын 17-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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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 Эрдэнэпэлдэний 
Гантуяа 

Стандарт чанарын хяналтын улсын 
байцаагч 01-02-072 

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 

2 Пүрэврагчаагийн 
Хүрэлбаатар 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-005 

3 Хорлоогийн 
Гэрэлчимэг 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-025 

4 Андрейн 
Цэцэгмаа 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-023 

5 Цэрэндоржийн 
Нэргүй 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-022 

6 Байгуулайн 
Баянхутаг 

Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-01-021 

7 Төвсанаагийн 
Чингэл 

Мэргэжлийн хяналтын улсын 
байцаагч 02-01-024 

8 
Зундуйн 
Алтангэрэл 

Боловсролын хяналтын улсын 
байцаагч 

02-09-356 

9 
Түдэвринчингийн 
Дулмаа 

Стандарт, чанарын хяналтын 
улсын байцаагч 

02-11-245 

10 
Ганбатын 
Анхзаяа 

Эмчилгээний чанарын хяналтын 
улсын байцаагч 

02-03-284 

11 
Баатарын 
Дагийранз 

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 

02-03-322 

Баянхонгор аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 

12 Дамдинжавын 
Марав 

Эмчилгээний чанарын хяналтын 
улсын байцаагч 

05-03-004 

Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 

13 Болдбаатарын 
Будсүрэн 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 08-03-036 

Увс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 



14 Хайваагийн 
Баттогтуур 

Өндөрхангай сумын байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагч 

20-04-345 

Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 

15 
Нямаацэрнгийн 
Мөнхбат 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 

23-03-017 

Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 

16 
Товуудоржийн 
Энхнаран 

Байгаль орчин, газар, геодези, зураг 
зүйн хяналтын улсын байцаагч 

22-04-015 
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Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох албан хаагчдын 
овог нэр, тэмдгийн албаны болон хувийн дугаар 

№ Овог, нэр Апбан тушаал Апбаны болон 
хувийн дугаар 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

1 Андрейн 
Цэцэгмаа 

Барилгын техникийн хяналтын 
улсын ахпах байцаагч 02-07-118 

2 Цэрэндоржийн 
Нэргүй 

Боловсролын хяналтын улсын ахлах 
байцаагч 02-09-244 

3 Байгуулайн 
Баянхутаг 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын ахлах байцаагч 02-03-055 

4 
Ядмаагийн 
Номинцэцэг 

Боловсролын хяналтын улсын 
байцаагч 

02-09-356 

5 
Мягмарлхагийн 
Мөнгөнзаяа 

Стандарт, чанарын хяналтын 
улсын байцаагч 

02-11-245 

6 
Даваацэндийн 
Аптанзул 

Эмчилгээний чанарын хяналтын 
улсын байцаагч 

02-03-284 


