
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ТУШААЛ 

оны сарын өдөр Дугаар & Улаанбаатар хот 

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

2. Хоёрдугаар хавсралтад нэр дурдсан албан хаагчдад 2016 оны 03 дугаар 
сарын 29-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. 

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ 
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, 
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БАЙЦААГ 

09 СЗП5 



Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын 2016 оны^.дугаар сарына^ны өдрийн 

^ З О ДУгааР тушаалын нэгдүгээр хавсралт 
!И 

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

№ Овог, нэр Албан тушаал Албаны болон 
хувийн дугаар 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

1 
Баттулгын 
Гандолгор 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын байцаагч 02-03-276 

2 Гэндэнжавын 
Одбаатар 

Боловсролын хяналтын улсын 
байцаагч 02-09-384 

3 
Баатарын 
Одонтунгалаг 

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын 
улсын ахлах байцаагч 02-08-006 

4 Баясгалангийн 
Батшагай 

Стандарт, чанарын хяналтын улсын 
ахлах байцаагч 02-11-010 

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналТын газар 

5 Санжаагийн 
Гансэлэм 

Стандарт, чанарын хяналтын улсын 
ахлах байцаагч 16-11-007 

Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 

6 Чойжилийн 
Алтантүлхүүр 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 
хяналтын улсын байцаагч 24-02-044 

7 Бямбадоржийн 
Азжаргал 

Стандарт, чанарын хяналтын улсын 
байцаагч 24-11-046 

8 Батхишигийн 
Оюунтуяа 

Стандарт, чанарын хяналтын улсын 
байцаагч 

24-11-038 

Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 

9 Гэрэлчулууны 
Цэрэндулам 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 
хяналтын улсын байцаагч 

26-02-013 

10 
Төвшинтөгсийн 
Улзмаа 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын ахлах байцаагч 

26-03- а^О 



Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын 2016 оны.й/.дугаар сарын.^ны өдрийн 

дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт 

Д; ь! 

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

№ Овог, нэр Албан тушаал Албаны болон 
хувийн дугаар 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

1 
Жамбаагийн 
Алтанбагана 

Геологи, уул уурхайн хяналтын 
улсын байцаагч 

01-05-147 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

2 
Төвшинтөгсийн 
Улзмаа 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын улсын ахлах байцаагч 

02-03-276 

3 
Баатарын 
Одонтунгалаг 

Стандарт, чанарын хяналтын улсын 
ахпах байцаагч 

02-11-010 

Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 

4 Гэрэлчулууны 
Цэрэндулам 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 
хяналтын улсын байцаагч 24-02-044 


