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1 И.Ариунболд

ДБХХ, Авто замын 

хяналтын улсын 

байцаагч 

2019.01.16         

Б/26
1

Үнэт цаас буруу бичсэн ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, 

МХЕГ-ын 2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан журмын 5.5, 5.7 дахь заалт, газрын 

"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн

2 Ц.Төржаргал

НД дэх МХХ,  

Байгаль, орчны 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.01.18                 

Б /36
1

Албан үүргээ хангалгүй биелүүлсэн буюу 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг 

хэрэгжүүлээгүй, зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн 

хугацааг хэтрүүлсэн, зөрчлийн хэрэг 

хэрхэншийдвэрлэсэн талаар прокурорын 

хяналтад бүртгүүлээгүй

ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт 

газрын " Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 

дахь заалтыг тус тус үндэслэн

3 Э.Нямдорж

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.01.31                          

Б/55
1

Албан үүргээ хангалттгүй биелүүлсэн буюу 

ЗШША-г хуулийн хүрээнд хийгээгүй, зөрчлийн 

хэрэг бүртгэлт явуулах 14 хоногийн хугацаа 

дууссан байхад зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн 

удирдах албан тушаалтнаар хугацааг 

сунгуулаагүй, хэрэг хохирогчоос мэдүүлэг 

авах, хэргийн газарт үзлэг хийх зэрэг 

ажиллагааг хийгээгүй, хэргийн материалыг 

хохирогч холбогдогчид танилцуулаагүй, 

хэргийн холбогдогч нь хувь хүн, эсхүл 

хуулийн этгээд аль нь болохыг шалгаж 

тогтоогоогүй зэрэг Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.13, 4.15, 6.8, 6.9, 

7.1 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн 

ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, 

газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.1.2 дахь 

заалт, Нийслэлийн Прокурорын газрын 2019 оны 

01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 1 /05 дугаар 

Прокурорын шаардлагыг тус тус үндэслэн 

4 Т.Жаргалмаа 

ЭИХХЦХХ, Хүнсний 

чанар, стандартын 

хяналтын улсын 

байцаагч 

2019.03.13                   

Б/96
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

ЗШША-г хуулийн хүрээнд хийгээгүй, зөрчлийн 

хэрэг бүртгэлтийн хугацааг хэтрүүлэн 

сунгуулахаар санал ирүүлсэн 

ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, 

газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.1.2 дахь 

заалт, Нийслэлийн Прокурорын газрын 2019 оны 

01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1 /10 дугаар 

Прокурорын шаардлагыг тус тус үндэслэн 

САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ АВСАН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

№ Овог, нэр Албан тушаал

Сахилгын 

шийтгэл 

ногдуулсан 

тушаалын огноо 

дугаар

Төрөл

ҮндэслэлЗөрчил



5 Т.Самбуу СААХ, Нярав
2019.03.15                    

Б/100
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг 

хангалтгүй биелүүлсэн 

ХТХ-ийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1.1 дэх заалт, 

МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар 

"Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журамыг 

чангатгах тухай" тогтоол, газрын "Хөдөлмөрийн 

дотоод журам"-ын 10.1.2- дахь заалтуудыг тус тус 

үндэслэн 

6 З.Халиун
ХЭЗХ, Эрх зүйн 

мэргэжилтэн

2019.03.22            

Б/107
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг 

тухайд нь биелүүлээгүй 

ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, 

2018 оны 258 дугаар "Төрийн албаны сахилга 

хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай " тогтоол, 

газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 

7 Ц.Отгонбор 

СБД дэх МХХ, 

Эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгааллын 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019 05.29          

Б/170
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

улсын байцаагчийн үйлддэг дүгнэлтэд 

сорилын дүнг зөрүүтэй бичсэн, нянгийн 

нэрийг соьсон, чиг үүрэгт хамааралгүй 

асуудлаар дүгнэлт гаргасан

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 39 дүгээр 

зүйлийн 39.1.2, 39.1.3, 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 

дэх заалт, МУ-ын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн 

дарга нарын 2019 оны хамтарсан 36-/32 

дугаартай тушаалаар батлагдсан журмын 1.5.1,  

газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 

дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

8 Ч.Номин 

СБД дэх МХХ, 

Эмчилгээний 

чанарын хяналтын 

улсын байцаагч 

2019 05.29          

Б/171
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

харьяа дээд шатны албан тушаалтны хууль 

бус шийдвэрийг хэрэгжүүлж тусгай захиалгат 

бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийг хангуулах, 

хяналт шагалт хийх тухай удирдамж 

боловсруулсан, 2019 оны 02-03-284/06 

дугаартай үйл ажиллагааг зогсоох тухай 

актад гарын үсэг зуруулж баталгаажуулалгүй 

баримт бичгийн дугаар авсан, ажлын байрны 

тодохойлолтод заасан чиг үүрэг болон 

байгууллагын дотоодод мөрдөгдөж буй дүрэм 

журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.6, 39 дүгээр 

зүйлийн 39.1.3, 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх 

заалт, МУ-ын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 

нарын 2019 оны хамтарсан 36-/32 дугаартай 

тушаалаар батлагдсан журмын 1.5.1,  газрын 

"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 



9 Г.Удвал

БОГУУХХ, Байгаль 

орчны хяналтын 

улсын байцаагч

2019.06.06 Б/200 1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

"Геологийн төв лабортари нь химийн хорт 

болон аюултай бодисын тухай хууль зөрчиж, 

түүнийг ашигласан" гэх хэрэгт эрх бүхий 

албан тушаалтны тэмдэглэл үйлдээгүй, 

Геологийн төв лабораторын ажлын байрны 

галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гэсэн 

материалыг хэрэгт хавсаргаснаас өөр 

ажиллагаа хийлгүйгээр хэргийг  хэрэгсэхгүй 

болгосон, зөрчлийн хэрэг нээх тухай 

тогтоолдоо Зөрчлийн хэргийн тухай хуулийн 

буруу заалт хэрэглэсэн, хуулиар  хүлээсэн 

үүргээ хэрэгжүүлж ажиллаагүй

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13 дахь заалт 

48 дугаар зүлйин 48.1.1 дэх заалт, Нийслэлийн 

Прокурорын газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 21-

ний өдрийн 1/21 дугаартай прокурорын 

шаардлага, газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-

ын 10.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

10 А.Урангуа

ХНХТХХ,  

Хөдөлмөрийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.06.10     

Б/202
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу тус 

газрын шуурхай утсаар ирсэн гомдлын дагуу 

ажилласан талаар удирдлагуудыг 

мэдээллээр хангаж ажиллаагүй 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны хамтарсан 

36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 1.5.1, 

газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.1.2 

дахь  заалтыг тус тус үндэслэн 

11 Б.Энхжаргал

ХНХТХХ,  

Хөдөлмөрийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.06.10     

Б/203
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу тус 

газрын шуурхай утсаар ирсэн гомдлын дагуу 

ажилласан талаар удирдлагуудыг 

мэдээллээр хангаж ажиллаагүй 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, Монгол Улсын сайд, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны 

хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын 1.5.1, газрын “Хөдөлмөрийн дотоод 

журам”-ын 10.1.2 дахь  заалтыг тус тус үндэслэн 

12 С.Одсүрэн

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

байцаагч 

2019.06.21      

Б/234
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 

явуулахдаа зөрчлийн  хэргүүдийг 11 хоногийн 

дараа прокурорын бүртгэлд бүртгүүлсэн,  

зөрчлийн хэрэгт шийтгэл ногдуулж, зөрчлийн 

хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа дууссан байхад 

үндэслэлгүйгээр зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн 

ажиллагааг сунгуулж, зөрчлийн хэрэг 

бүртгэлийн ажиллагаа явуулсан, хууль 

бусаар нотлох баримт цуглуулсан, 

холбогдогчоос мэдүүлэг авахдаа түүний эрх 

үүргийг танилцуулаагүй 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт , Монгол Улсын сайд, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны 

хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын 1.5.1, газрын "Хөдөлмөрийн дотоод 

журам"-ын 10.1.2 дахь заалтыг заалтыг тус тус 

үндэслэн



13 Д.Бат-Очир

СХД дэх МХХ, 

Хүнсний чанар, 

стандартын 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.07.05      

Б/261
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

"Алтан тариа" ХХК-ний зөрчилд зөрчлийн 

хэрэг нээн шалгахдаа нэг зөрчилд 2 

шийтгэлийн хуудсаар торгосон, торгуулийн 

шийтгэл оногдуулахдаа зөрчлийн 

холбогдогчийг хуулийн этгээд гэж тогтоосон 

боловч хувь хүний нэр дээр хуулийн этгээдэд 

хамаарах зүйл заалтаар шийтгэл 

оногдуулсан, холбогдогчид үүргээ нөхөн 

биелүүлэхийг даалгаагүй, хуулийн зүйл 

заалтыг буруу хэрэглэсэн

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13 дахь заалт , 

48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт , МУ-ын сайд, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны 

хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын 1.5.1,  СХД-ийн Прокурорын газрын 2019 

оны  16 дугаартай прокурорын шаардлага, газрын 

"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 

14 Ж.Быхар

СХД дэх МХХ, 

Хүнсний чанар, 

стандартын 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.08.29     

Б/337
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

хяналтшалгалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа 

MNS5021:2007 стандартын шаардлагыг 

зөрчиж, удаа дараа буруу бичилт хийсэн

ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-

ын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 

дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 

2019 оны хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар 

батлагдсан журмын 1.5.1,  газрын “Хөдөлмөрийн 

дотоод журам”-ын 10.1.2  дахь заалтыг тус тус 

үндэслэн 

15 С.Одсүрэн

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

байцаагч 

2019.09.09    

Б/361
1

Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр удаа дараа 

ажилдаа ирээгүй, албан тушаалын 

тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.16 дахь заалт, 

48 дугаар зүйлийн 48.1.2 дахь заалт, МУ-ын сайд, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны 

хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын 1.5.2, газрын "Хөдөлмөрийн дотоод 

журам"-ын 10.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

16 Д.Сольмаа

ЧД дэх МХХ,  

Хүнсний чанар, 

стандартын 

хяналтын улсын 

байцаагч

 2019.09.09   

Б/362
1

Албан үүргээ хангалгүй биелүүлсэн буюу 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй  

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13 дахь заалт, 

48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны 

хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын 1.5.1 дэх заалт, газрын “Хөдөлмөрийн 

дотоод журам”-ын 10.1.2 дахь заалтыг тус тус 

үндэслэн 

17 Э.Нямдорж

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

 2019.09.09   

Б/363
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг 

үүргийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13 дахь заалт,  

48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны 

хамтарсан 36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын 1.5.2, газрын "Хөдөлмөрийн дотоод 

журам"-ын 10.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 



18 У.Ёндон

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

ахлах байцаагч

 2019.09.19      

Б/378
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын обьектыг 

дутуу төлөвлөсөн, өргөдөл гомдлыг хугацаа 

хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.7, 37.1.13, 

37.1.16 дахь заалт,  48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх 

заалт, газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 

10.1.2, 10.1.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

19 Т.Самбуу СААХ, Нярав
2019.09.19      

Б/379
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

төрийн аудитын явцын шалгалтаар тус 

газрын албан хаагчдын эд хөрөнгийг 

бүртгэлжүү-лээгүй, албан хаагчдаа эд 

хөрөнгийн картыг тараагаагүй, холбогдох 

хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй

ХТХ-ийн 131 дүгээр зүйлийн  131.1.2 дахь заалт, 

МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар 

"Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журамыг 

чангатгах тухай" тогтоол, газрын "Хөдөлмөрийн 

дотоод журам"-ын 10.1.2- дахь заалтуудыг тус тус 

үндэслэн 

20 Т.Мөнхжаргал 

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.10.03       

Б/404
1

Үнэт цаасыг буруу бичин үрэгдүүлсэн  ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.8, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны хамтарсан 

36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан "Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл 

ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам"-ын 1.5.1, 

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын 

2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

"Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн 

шийтгэвэр, торгуулийн хуудас, хяналт шалгалтын 

баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх, түүнд 

хяналт тавих журам"-ын 6.1 дэх заалт, газрын 

"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 

21 Л.Жаргалсайхан

ДБХХ, Барилгын 

техникийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.10.25      

Б/437
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

ЗШША явуулахдаа хуульд заасан хугацаа 

хэтрүүлсэн

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 37.1.18,  48 

дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, газрын 

"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 дахь 

заалт, Нийслэлийн Прокурорын газрын 2019 оны  

1 /39 дугаар Прокурорын шаардлагыг тус тус 

үндэслэн 

22 М.Энхжаргал

ДБХХ, Эрчим 

хүчний хяналтын 

улсын ахлах 

байцаагч

2019.10.25    

Б/439
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

ЗШША явуулахдаа зөрчлийг хялбаршуулсан 

журмаар шийдвэрлэж шийтгэл ногдуулснаа 

прокурорын бүртгэлд бүртгүүлээгүй

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 37.1.18,  48 

дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, газрын 

"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 10.1.2 дахь 

заалт, Нийслэлийн Прокурорын газрын 2019 оны  

1 /39 дугаар Прокурорын шаардлагыг тус тус 

үндэслэн 

23 Ч.Дэлгэрсайхан

СБД дэх МХХ, 

Хөдөлмөрийн 

хяналтын улсын 

байцаагч  

2019.11.12        

Б/461
1

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу 

иргэний ээлжийн амралтын нөхөн олговрыг 

буруу тооцож акт тогтоосон, зөрчлийн 

талаарх өргөдөл гомдлыг прокурорын нэгдсэн 

бүртгэлд бүртгүүлээгүй

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13,  39 дүгээр 

зүйлийн 39.1.3, 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх 

заалт, газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 

10.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 



24 Э.Номин

БНД дэх МХХ, 

Хөдөлмөрийн 

хяналтын улсын 

байцаагч 

2019.11.13       

Б/462
1

Үнэт цаасыг буруу бичсэн, хуулийн зүйл 

заалт буруу хэрэглэсэн 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.8, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны хамтарсан 

36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 1.5.1, 

МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан журмын 6.1 дэх заалт, газрын 

“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 

25 Л.Зүмпэрэлмаа

ЧД дэх МХХ, 

Хөдөлмөрийн 

хяналтын улсын 

байцаагч

2019.11.13       

Б/463
1

Үнэт цаасыг буруу бичсэн, хуулийн зүйл 

заалт буруу хэрэглэсэн 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.8, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны хамтарсан 

36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 1.5.1, 

МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан журмын 6.1 дэх заалт, газрын 

“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 

26 Д.Цэнд-Аюуш ЭМБСХХ-н дарга 2019.11.19 Б/474 1

Албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын 

байдлаа хэтрүүлсэн.

Албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын 

байдлаа хэтрүүлэн, хувийн ашиг сонирхолын 

үүднээс өөрийн найзын гуйлтаар "Даймонд Мед 

премьер эстетик" ХХК-д  хяналт шалгалт хийлгэж, 

нийтийн албыг бусад этгээдийн өмнө төлөөлсөн 

нь Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар 

зүйлийн 37.1.2, 37.1.18, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.2 

дахь заалт, 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, 

Авлигын эсрэг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 

27 Н.Оюун-Эрдэнэ

БЗД дэм МХХ-ийн 

Байгаль орчны 

хяналтын улсын 

байцаагч 

2019.12.04 Б/496 1

Үнэт цаасыг буруу бичин үрэгдүүлсэн  ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.8, 48 дугаар 

зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, МУ-ын сайд, Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн дарга нарын 2019 оны хамтарсан 

36/32 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 1.5.1, 

МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан журмын 6.1 дэх заалт, газрын 

“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.1.2 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн 



28 О.Алтантуул 

ЭМБСХХ-ийн 

Эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгааллын 

хяналтын улсын 

ахлах байцаагч 

2019.12.04 Б/495 1

Албы эрх мэдлээ хэтрүүлсэн буюу Сүхбаатар 

дүүргийн нэгдүгээр сургуулийн үдийн цай 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч "Тайж язгууртан" 

ХХК "Сор Алтай" ХХК-н үйл ажиллагаанд 

хяналт шалгалт хийхдэ өөрийн чиг үүрэгт 

хамааралгүй асуудлаар, хуульд заасан 

үндэслэлгүйгээр төлөвлөгөөт бус хяналт 

шалгалт явуулсан. 

ТАТХ-ийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.13, 37.1.18, 

дахь заалт, 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх заалт, 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5.1 дэх 

заалт, Газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 

10.1.2 дахь заалт, 10.5 дахь заалт, Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл 

ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам"-ын 1.3.2, 

1.5.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн. 

25 3НИЙТ


