
Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫН ТУШААЛ

1010 оны д  сарын 01  өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

О.Эрдэнэтунгалагт жирэмсний, 
амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөө 

олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1, 106 

дугаар зүйлийн 106.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хан-Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Оюунбилэг овогтой Эрдэнэтунгалагт жирэмсний, амаржсаны амралт, хүүхэд асрах 

чөлөөг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу О.Эрдэнэтунгалагт хуулийн дагуу холбогдох тооцоо хийхийг 

Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИИН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫН ТУШААЛ

$010оны ^?/ сарын П$) адөр Дугаар Улаанбаатар хот

г
М.Бадарчийн ар гэрт буцалтгүй 

тусламж олгох тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны 

хамтын гэрээний 5.7.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ахмад Мөнхөө овогтой Бадарч нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр 

нас барсан тул түүний ар гэрт нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжинд 480.000 /дөрвөн зуун наян мянга/ төгрөг олгохыг 

Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

9077847
УХА0450
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Д.НАЦАГДОРЖИИН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫН ТУШААЛ

оны л-/ сарын / 7  өдөр Дугаар 'У о ^ Улаанбаатар хот

г
Б.Батбаярыг ажлаас халах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.4, 131 

дүгээр зүйлийн 131.1.3, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12.4.4, 12.4.12 дахь 

заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хан Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн эрхлэгч Бааст овогтой Батбаяр 

нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 16, 17-ны өдрүүдэд удирдах албан тушаалтанд 

мэдэгдэлгүй ажил тасалсан тул 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрөөр тасалбар 

болгон ажлаас халсугай.

2. Б.Батбаяртай холбогдох тооцоо хийхийг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ

9077847
/ХА0450
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМ Ж ИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ Н О М Ы Н  САНГИЙН

ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

ХШП оны 0~/ сарын / 7  өдер Дугаар Уяаанбаатар хот

З.Төгсжаргалд сахилгын шийтгэл 
ногдуулах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1.2, 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12.4.19 дэхь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 

нь:

1. Ном бүрдүүлэх, тусгай үйлчилгээний тасгийн эрхлэгч Задгай овогтой 

Төгсжаргал нь эрх мэдлээ хэтрүүлсэн тул үндсэн цалинг 3 сарын 5 хувь бууруулах 

сахилгын шийтгэл ногдуулсугай.

2. Ажлын байрны тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

хариуцлагатай биелүүлж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт 

гүйцэтгэж ажиллахыг З.Төгсжаргалд үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдпагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫН ТУШААЛ

/ Р$С оны а  сарын 10 едөр Дугаар ®/оЬ Уггаанбаатар хот

М.Батцэцэгт буцалтгүй тусламж 
олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зуйлийн 80.2, 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв нийтийн номын сангийн 

захиргаа, ҮЭ-ийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны хамтын гэрээний 5 

дугаар зүйлийн 5.7.1 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Санхүү, аж, ахуйн тасгийн үйлчлэгч, хувцас олгогч Мянганбуу овогтой 

Батцэцэгийн нөхөр нь нас барсан тул нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгож, 

ажлын 5 өдрийн цалинтай чөлөө олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжинд 480.000 /дөрвөн зуун наян мянга/ төгрөг олгохыг 

Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАП

9077847 
3 -  УХА0450
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫН ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

г
М.Отгонбаярт цалингүй чөлөө 

олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1, 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2 дахь заалтыг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Мөнгөнхүү овогтой 

Отгонбаярт 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 29-ний өдөр хүртэл ажлын 8 

өдрийн цалингүй чөлөө олгосугай.

2. Чөлөөний хугацаанд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАП Д.ИНДРА

9077847
УХА0450
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫН ТУШААЛ

1010 оны _0±_ сарын 2П өдөр Дугаар Үлаанбаатар хот

Э.Төгөлдөрийг ажилд томилох тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, 2.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 

нь:

1. Иргэн Энхбаяр овогтой Төгөлдөрийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны 

өдрөөс эхлэн Хан Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн эрхлэгчээр ажилд 

томилсугай.
2. Э.Төгөлдөрийг ТҮСУ-5-4 цалингийн шатлал, 786 438 /Долоон зуун наян 

зургаан мянга дөрвөн зуун гучин найм/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Ь .4 д .4 -д
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Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

,ХПЯ0 оны ъ-( сарын / /  едөр Дугаар ^/оХ Улаанбаатар хот

г
Г.Ариунзаяад тэтгэмж 

олгох тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв нийтийн номын сангийн 

захиргаа, ҮЭ-ийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны хамтын гэрээний 5 

дугаар зүйлийн 5.7.9 дэхь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн угтах үйлчилгээний ажилтан Гансүх овогтой 

Ариунзаяа нь шинэ байранд орсон тул тэтгэмж олгосугай.

2. Тэтгэмжинд 200.000 /Хоёр зуун мянга/ төгрөг олгохыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

т* аи

ЗАХИРАП Д.ИНДРА

9077847
УХА0450
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Дугаар. Упаанбаатар хот

Г М.Цэнгэлд цалинтай 
чөлөө олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2, 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн “Хөдөлмөрийн 

дотоод журам”-ын 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

ТУШААХ нь:

1. Ном бүрдүүлэх, тусгай үйлчилгээний тасгийн мэдээллийн технологийн 

ажилтан Майдар овогтой Цэнгэлийн гаргасан хүсэлтийг харгалзан 2020 оны 01 

дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 02 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл ажлын 5 

өдрийн цалинтай чөлөө олгосугай.

2. М.Цэнгэлийн чөлөөтэй байх хугацааны цалин хөлсийг холбогдох хууль, 

журмын дагуу бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

ю х о . _оны 0 /  сарын ̂ З-өдөр Дугяяр /10 Улаанбаатар хот

Ж.Мөнгөнзулд хүүхэд асрах цалингүй 1 
чөлөө олгох тухай

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1, Хөдөлмөрийн 

дотоод журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн 

ТУШААХ нь:

1. Маркетинг, инновацийн тасгийн сүлжээний инженер Жаргалсайхан 

овогтой Мөнгөнзулын хүүхэд асрах чөлөөний хугацаа 2019 оны 09 дүгээр сарын 

25-ны өдөр дуусах ба өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу 2020 оны 03 дугаар сарын 01- 

ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл хүүхэд асрах цалингүй 

чөлөө олгосугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

шп_ _оны 01 сарын 22-өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

г  З.Золжаргалд хүүхэд асрах цалингүй 1 
чөлөө олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1, 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2 дахь заалтуудыг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ном бүрдүүлэх, тусгай үйлчилгээний тасгийн ном ажиллагч Загдсүрэн 

овоггой Золжаргалын хүүхэд асрах чөлөөний хугацаа 2020 оны 02 дугаар сарын 

13-ны өдөр дуусах ба өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 01- 

ний өдрийг хүртэл хүүхэд асрах цалингүй чөлөө олгосугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.ИНДРА

□:\МуОоситеп1\01-17 ТизНааШп 1изи1\2020\В 1ивИаа1\11-2.2оЦагда1с1 КаИпдш сНокю .йос
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-̂ ЮкО—оны ,01_ сарын .-Ш-өдөр Дугаар.. / / X. Улаанбаатар хот

г  Г.Баяржаргалд цалинтай чөлөө и 
олгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 

“Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх 

зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн Ахлах номын санч Гомбосүрэн овогтой 

Баяржаргалд 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 04-ний 

өдрийг хүртэл ажлын 5 өдрийн хүүхэд асрах цалинтай чөлөө олгосугай.

2. Г.Баяржаргалын чөлөөтэй байх хугацааны цалин хөлсийг холбогдох 

хууль, журмын дагуу бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

* ^
1  ^

ЗАХИРАП | Д.ИНДРА
II ^  "Ф/

: 1117155650
9077847 

УХД0450 ;1
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

МИй—Оны ОХ. сарын Ш өдөр  Дугаар._ 1  Улаанбаатар хот

г  М.Батцэцэгт ээлжийн амралт п 
олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дугаар зүйлийн 79.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Санхүү, аж ахуйн тасгийн үйлчлэгч Мянганбуу овогтой Батцэцэгт 2020 

оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн ээлжийн амралт олгосугай.

2. М.Батцэцэпг ээлжийн амралтын мөнгийг ажлын 15 өдрөөр тооцон, 

бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

□:\МуОоситөп1\01-17 ТизНааШп {изи1\2020\В {изИаа1\13-М.Вайзе1зед{ ееуПп атгай .йос
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

1йШ -оны ОИ сарын _05өдөр Дугаар ЦЩ . Упаанбаатар хот

Э.Жаргалмөнхөд цалинтай чөлөө “1 
олгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 

“Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх 

зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санч Эрдэнэхүү 

овогтой Жаргалмөнхөд 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 

08-ны өдрийг хүртэл ажлын 5 өдрийн хүүхэд асрах цалинтай чөлөө олгосугай.

2. Э.Жаргалмөнхийн чөлөөтэй байх хугацааны цалин хөлсийг холбогдох 

хууль, журмын дагуу бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

0:\МуОоситеп(Ю 1-17 ТизЬааШп 1изи1\2020\В 1и5Иаа1\14-Е.иагда1типНис115аНп*а1 сЬо!оо .йос
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

АОЮ__оны СХ сарын 05 ядяр Дугаар. Улаанбаатар хот

г  Ж.Золбоогийн албан тушаалын п 
зэрэглэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

“Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн 

тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолын 8, 9 дүгээр хавсралтыг тус тус үндэслэн 

ТУШААХ нь:

1. Маркетинг, инновацийн тасгийн эрхлэгч Жаргалсайхан овогтой 

Золбоогийн албан тушаалын зэрэглэл ТҮСУ-6-3 /932 617 төгрөг/ байсныг ТҮСУ-5- 

5 /895 945 төгрөг/ болгон өөрчлөлт оруулсугай.

2. Албан тушаалын зэрэглэлийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 

тооцон бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ Д.ИНДРА

О:\МуОоситеп(\01-17 ТизЬааШп !изи!\2020\В 1изНаа1\15-2о1ЬоодПп зйаИаЫос



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

/ОЛО— оны 0.Х сарын О^-өдөр Дугаар.& Улаанбаатар хот

г  Д.Цэцэгмаад ур чадварын нэмэгдэл "I 
олгох тухай

Монгол Улсын Соёлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.2, Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтыг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ нь;

1. Хан-Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Дүйнхоржав овогтой Цэцэгмаа нь эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд 

гүйцэтгэж, ажлын амжилт гаргасан тул ур чадварын нэмэгдэл олгосугай

2. Ур чадварын нэмэгдэлийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

тооцон бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАП Д.ИНДРА

11171556 <50

0:\му0оситеп(\01 -17 Т изИааШп 1изи1\2020\В {из^аа1\16-О.Т зе1зедтаас1 иг сМайуаг о!доЬ.с1ое



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

./0.1.0__оны -йХ сарын <Й_өдөр Дугаар. Үпаанбаатар хот

М.Батцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай “ •

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.1, 39 

дүгээр зүйлийн 39.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Санхүү, аж ахуйн тасгийн үйлчлэгч Мянганбуу овогтой Батцэцэг нь 

ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан тул 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 

эхлэн үүрэгг ажлаас нь чөлөөлсүгэй.

2. М.Батцэцэгтэй холбогдох тооцоо хийхийг Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн 

мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

- аи
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

та _оны РХ- сарын КХ-вцөр Улаанбаатар хот

г Ч.Чимгээг ажлаас чөлөөлж, 
тэтгэлэг олгох тухай

~1

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 

Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан журмын 2.2, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38 дугаар 

зүйлийн 38.1.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сонгинохайрхан дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын 

санч Чойжилсүрэн овогтой Чимгээ нь тэтгэвэрт гарах эрх үүссэн тул 2020 оны 03 

дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн ажлын 29 өдрөөр тооцож ээлжийн амралт 

олгосугай.

2. Ээлжийн амралтын хугацаа дуусмагц Ч.Чимгээтэй холбогдох тооцоо хийж 

үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөхийг Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн 

/М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Ч.Чимгээд хуулийн дагуу тэтгэмжийн мөнгийг хавсралтад зааснаар бодож 

олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

4. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ

9077847
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;
Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар 
хотын нийтийн төв номын сангийн захирлын 

2020 оны №.. дугаар сарын ...... -ны өдрийн
дугаар тушаалын хавсралт

п 9077847 1 
1117155650 1 .  УХАЭ450 I

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн номын санч ажилтай 
Чойжилсүрэн овогтой Чимгээгийн тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

с Тооцоолол

№ Зэрэглэл 1
3 Үндсэн цалин

Улсад
ажилласан

жил

Олгох тэтгэмжийн 
дүн

1 ТҮСУ-3 5 709,760 36 25,551,360

Дүн 709,760 36 25,551,360



Д.НАЦАГДОРЖИИН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

/ 0 $-0—оны &Х-сарын_/^өдөр Дугаар ^ / /3  Улаанбаатар хот

Д.Цэцэгмааг ажлаас чөлөөлж, 
тэтгэлэг олгох тухай

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 

Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан журмын 2.2, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38 дугаар 

зүйлийн 38.1.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хан-Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Дүйнхоржав овогтой Цэцэгмаа нь тэтгэвэрт гарах эрх үүссэн тул 2020 оны 03 

дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн ажлын 29 өдрөөр тооцож ээлжийн амралт 

олгосугай.

2. Ээлжийн амралтын хугацаа дуусмагц Д.Цэцэгмаатай холбогдох тооцоо 

хийж үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөхийг Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн 

/М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Д.Цэцэгмаад хуулийн дагуу тэтгэмжийн мөнгийг хавсралтад зааснаар 

бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

4. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.ИНДРА
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Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар 
хотын нийтийн төв номын сангийн захирлын 

2020 оны 4<$.\ дугаар сарын 41  -ны өдрийн 
..(2/ф.... дугаар тушаалын хавсралт

I 1117155650 3 -  УХА045о|(

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн номын санч ажилтай 
Дүйнхоржав овогтой Цэцэгмаагийн тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

Ш
ат

ла
л Тооцоолол

№ Зэрэглэл
Үндсэн цалин

Улсад
ажилласан

жил

Олгох тэтгэмжийн 
дүн

1 ТҮСУ-3 5 769,760 36 27,711,360

Дүн 769,760 36 27,711,360



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны 0-Г сарын едөр Дугаар. Улаанбаатар хот

г Б.Тулгааг шилжүүлэн 
ажиллуулах тухай

1

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Хан-Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Баттөр овогтой Тулгааг 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн Олон 

нийтэд үйлчлэх тасгийн чөлөөт уншлагын А танхимын үйлчилгээний номын 

санчаар шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Б.Тулгааг ТҮСУ-3-4 цалингийн шатлал, 624 705 /Зургаан зуун хорин 

дөрвөн мянга долоон зуун далан ес/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

О:\МуОоситеп4\01-17 ТизЬааШп 1изи1\2020\В 1изИаа1\20. В.ТЫдаад зНП]ии1еН.с)ос



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Г И.Аманболыг шилжүүлэн 
ажиллуулах тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний үйлчлэгч 

Иваныш овогтой Аманболыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 

Санхүү, аж ахуйн тасгийн үйлчлэгчээр шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. И.Аманболыг ТҮ-1-3 цалингийн шатлал, 478.742 /Дөрвөн зуун далан 

найман мянга долоон зуун дөчин хоёр/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

907784
01А0451
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Ш о  _оны №1 сарын 0 /  адар Дугаар Улаанбаатар хот

г  М.Энх-Уянгад жирэмсний, амаржсаны п 
амралт, хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1, 106 

дугаар зүйлийн 106.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Архив, бичиг хэргийн ажилтан Мөнхжаргал овогтой Энх-Уянгад жирэмсний 

болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөг 2020 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 

өдрөөс эхлэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу М.Энх-Уянгад ажилласан хугацааны амралтын мөнгийг 

бодож олгон, холбогдох тооцоо хийхийг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАГ Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

онь| С; 4 сарын ядяр Улаанбаатар хот

г А.Бямбасүрэнг түр томилон п 
ажиллуулах тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.3, 231.1, 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн дүрмпйн

2 дугаар зүйлийн 2.5.2, 2.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Иргэн Аюур овогтой Бямбасүрэнг 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрээс 

эхпэн архив бичиг хэргийн ажилтнаар 1 сарын хугацаатай түр томилон 

ажиллуулсугай.

2. А.Бямбасүрэнг ТҮСУ-3-3 цалингийн шатлал, 643.238 /Зургаан зуун дөчин 

гурван мянга хоёр зуун гучин найм/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. А.Бямбасүрэнгийн ажил үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг тасгумн 

эрхлэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай

4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

0 :\М у[>оситеп1\01 -17 ТизНааШп 1изи1\2020\В 1изНаа1\23-А .ВуатЬазигеп 1иг а]11с1 Ь тЛ окН  1икНа1 с' о с а

З К 0 6 0 С 1 1 4



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

—————— оны ^ с а р ы н ^ ө д ө р  Д у г а а р ^ / ^  Улаанбаатар хот

С.Болормааг эргүүлэн томилох тухай п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 1С6.2 

хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Санжаажав овогтой Болормааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 

эхлэн Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн чөлөөт уншлагын А танхимын үйлчилгээнг/и' 

номын санчаар эргүүлэн томилсугай.

2. С.Болормааг ТҮСУ 3-5 цалингийн шатлал, 709.760 /Долоон зуун есөн 

мянга долоон зуун жар/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодсгч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАП
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны 04 сарын.оны сарын өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

г  Д.Отгонбаярыг эргүүлэн томилох тухай п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 
хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Дорж овогтой Отгонбаярыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрээс 

эхлэн Сонгинохайрхан дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын 
санчаар эргүүлэн томилсугай.

2. Д.Отгонбаярыг ТҮСУ 3-4 цалингийн шатлал, 674 681 /Зургаан зуун 

далан дөрвөн мянга зургаан зуун наян нэг/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий 

нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдла~ык 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИР/ Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__ оны Улаанбаатар хот

Д.Алтанзагаст цалингүй чөлөө 
олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80 1 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2 дахь заалтуудыг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Баянзүрх дүүрэг дэх салбар номын сангийн номын санч Дамба овогтой 

Алтанзагаст 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 15-ны өдөр 

хүртэл ажлын 22 өдрийн цалингүй чөлөө олгосугай.

2. Чөлөөний хугацаанд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн зөвпех, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

1117155650
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

пик, 0 ± сарын ̂ С1өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

г Д.Алтанзагасыг шилжүүлэн 
ажиллуулах тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Баянзүрх дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Дамба овогтой Алтанзагасыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Хан 

Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн номын санчаар шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Д.Алтанзагасыг ТҮСУ-3-4 цалингийн шатлал, 674 681 /Зургаан зуун далан 

дөрвөн мянга зургаан зуун наян нэг/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

— оны .^ с а р ы н /^  өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

г  Д.Жаргалсайханыг ажилд п
томилох тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйшйн 21.1 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сантйн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, 2.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 

нь:

1. Иргэн Дашзэвэг овогтой Жаргалсайханыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 

өдрөөс эхлэн Баянзүрх дүүрэг дэх салбар номын сангийн хүүхдийн уншлагын 

танхимын үйлчилгээний номын санчаар ажилд томилсугай.

2. Д.Жаргалсайханыг ТҮСУ-3-3 цалингийн шатлал, 643 238 /Зургааи зууи 

дөчин гурван мянга хоёр зуун гучин найм/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнх^й 

нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлаък 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны сарын Дугаар. Улаанбаатар хот

г  У.Амартуяа эргүүлэн томилох тухай п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 хэсгийг 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ундаръяа овогтой Амартуяаг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрээс 

эхлэн Хан-Уул дүүрэг дэх салбар номын санд үйлчилгээний номын санчаар 

эргүүлэн томилсугай.

2. У.Амартуяаг ТҮСУ 3-3 цалингийн шатлал, 643.238 /Зургаан зуун дөчин 

гурван мянга хоёр зуун гучин найм/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлаъи- 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

3077847
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

ПНК| сарын ̂ =өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

А.Бямбасүрэнг ажлаас халах тухай п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.14 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын санг/ми 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12.4.8, Хөдөлмөрийн гэрээний 3 дугаар зүйлийн 

3.2.3.8, дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Архив бичиг хэргийн ажилтан Аюур овогтой Бямбасүрэн нь албан үүргээ 

гүйцэтгэх хугацаандаа албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд удаа дараа ноцтой 

зөрчил гаргасан тул 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөр тасалбар болгон 

ажлаас халсугай.

2. А.Бямбасүрэнтэй холбогдох тооцоо хийхийг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

й

Д.ИНДРА

9077
УХА0
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__ оны сарын •̂ -өдөр Дугаар о/ЗО Үпаанбаатар хот

г Б.Бадмаарагчааг түр томилон п 
ажиллуулах тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 231 дугаар зүйлийн 23 2 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн дүрмийн

2 дугаар зүйлийн 2.5.2, 2.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Иргэн Баасансүрэн овогтой Бадмаарагчааг архив бичиг хэргийн ажилтнаар 

2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл 3 сарын 

туршилтын хугацаагаар ажилд томилон ажиллуулсугай.

2. Б.Бадмаарагчааг ТҮ-5-4 цалингийн шатлал, 605 273 /Зургаан зуун таза! 

мянга хоёр зуун далан гурав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодсгч 

/14.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Б.Бадмаарагчаагийн ажил үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахы 

тасгийн эрхлэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай

4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдла-ын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны Дугаар. Упаанбаатар хот

Д.Хишигтогтохыг үндсэн ажилтнаар п 
томилуулан ажиллуулах тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсп- й 

үндэслэн, Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын 

сангийн дүрмийн 2.5.2, 2.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Даваажав овогтой Хишигтогтохыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 

үндсэн ажилтнаар ажиллуулсугай.

2. Д.Хишигтоггохыг ТҮСУ-3-2 цалингийн шатлал, 584 114 /таван зуун нач! 

дөрвөн мянга нэг зуун арван дөрөв/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Д.Хишигтогтохын ажил үүргийн биөлэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг алба| 

номын сангийн эрхлэгч /Б.Санжаасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлаъш 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

П!

11171556
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Д.Энхтуяаг ажилд томилох тухай п

Монгол Улсын ИХШХШТХ-ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

36 дугаар зүйлийн 36.1.2, СБД-ийн ИХАШШ-ийн 2019.11.21-ний 2379 дүгээр 

шийдвэрийн 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Д.Энхтуяаг “СХД дэх салбар номын сангийн эрхлэгчийн албан тушаалд 

тогтоосон” анхан шатны шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлж, 

2020 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн түүнийг уг албан тушаалд 

томилон ажиллуулсугай.

2. Д.Энхтуяаг ТҮСУ-5-3 цалингийн шатлал /747,769 төгрөг/-аар цалинжуулахыг 

ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

1117155650 УХ
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Д;НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

^0^9__оны .^Гсарын ^  өдөр Дугяярсарын Дугаар. Улаанбаатар хот

г
Д.Энхтуяаг ажлаас халах 

тухай

Монгол Улсын ИХШХШТХ-ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

40 дүгээр зүйлийн 40.1:2, Улаанбаатар хотын төв номын сангийн Хөдөлмөрийн 

дотоод журмын 6.11-ийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Д.Энхтуяа нь салбар номын сангийн эрхлэгчийн ажлын байранд тавигдах 

мэргэжил, ур чадварын шаардлагыг хангахгүй талаар СБД-ийн ИХАШШ-ийн 

2019.11.21-ний 2379 дүгээр шийдвэрийн Үндэслэх хэсэгт “ ... шаардлага 

хангаагүй хүнийг СХД дэх салбар номын сангийн эрхлэгчийн албан тушаалд 

томилсон нь ... байгууллагын буруутай үйлдэл гэжүзэхээр байна.” гэсэн тул 

СХД дэх салбар номын сангийн эрхлэгчийн албан тушаалаас Д.Энхтуяаг 

2020 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөр тасалбар болгон ажлаас нь 

чөлөөлсүгэй.

2. Д.Энхтуяатай холбогдох тооцоо хийхийг ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

-21 п с г , .«1 ,1 0 ') 4, V V.*
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

^ _ о н ы _ Дугаар. Улаанбаатар хот

г Л.Оюундэлгэрийг шилжүүлэн и 
ажиллуулах тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сонгинохайрхан дүүрэг дэх салбар номын сангийн эрхлэгч Лувсан овогтой 

Оюундэлгэрийг 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ний өдрөөс эхлэн Сонгинохайрхан 

дүүрэг дэх салбар номын сангийн номын санчаар шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Л.Оюундэлгэрийг ТҮСУ-3-5 цалингийн шатлал, 657 185 /Зургаан зуун 

тавин долоон мянга нэг зуун наян тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

^  1 .
1117155650
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны Дугаар. Улаанбаатар хот

Г Л.Оюундэлгэрийг шилжүулэн 
ажиллуулах тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сонгинохайрхан дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын 

санч Лувсан овогтой Оюундэлгэрийг 2020 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 

эхлэн Сонгинохайрхан дүүрэг дэх салбар номын сангийн эрхлэгчээр шилжүүлэн 

ажиллуулсугай.

2. Л.Оюундэлгэрийг ТҮСУ-5-5 цалингийн шатлал, 829 579 /Найман зуун 

хорин есен мянга таван зуун далан ес/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

1 .
я

= 4
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны сарын ̂ .ө д ө р Дугаар. Улаанбаатар хот

С.Болормаад сахилгын шийтгэл 
ногдуулах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1.2, 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12 дугаар зүйл 12.4.5, 12.4.8, Хөдөлмөрийн гэрээний

3 дугаар зүйлийн 3.2.3.5, 3.2.3.8 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санч Санжаажав 

овогтой Болормаа нь төв салбарын чөлөөт сонголттой уншлагын “Б” танхимаас 

дутагдсан номын төлбөрийг заасан хугацаанд төлж барагдуулаагүй тул үндсэн 

цалинг 3 сарын хугацаагаар 10 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсугай.

2. Ажлын байрны тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

хариуцлагатай биелүүлж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт 

гүйцэтгэж ажиллахыг С.Болормаад үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 

Удирдлагын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-Д үүрэг 

болгосугай.

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны ^ сарын ̂ Гөдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Д.Сарантуяад сахилгын шийтгэл 
ногдуулах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1.2, 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12 дугаар зүйл 12.4.5, 12.4.8, Хөдөлмөрийн гэрээний

3 дугаар зүйлийн 3.2.3.5, 3.2.3.8 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санч Даваажав 

овогтой Сарантуяа нь төв салбарын чөлөөт сонголттой уншлагын “Б” танхимаас 

дутагдсан номын төлбөрийг заасан хугацаанд төлж барагдуулаагүй тул үндсэн 

цалинг 3 сарын хугацаагаар 10 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсугай.

2. Ажпын байрны тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

хариуцлагатай биелүүлж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт 

гүйцэтгэж ажиллахыг Д.Сарантуяад үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 

Удирдлагын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг 

болгосугай.

ЗАХИРАЛ



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны М  сарын .^сгөдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Ч.Пүрэвсүрэнд буцалтгүй тусламж 
олгох тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв нийтийн номын сангийн 

захиргаа, ҮЭ-ийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны хамтын гэрээний 5 

дугаар зүйлийн 5.7.1 дэхь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хан-Уул дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчлэгч Чимэддорж овогтой 

Пүрэвсүрэнгийн төрсөн эцэг нь нас барсан тул нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 

олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжинд 480.000 /дөрвөн зуун наян мянга/ төгрөг олгохыг 

Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны РА сарын ^ едвр Дугаар. Улаанбаатар хот

Х.Сарантуяад жирэмсний болон 
амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөө 

олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1, 106 

дугаар зүйлийн 106.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн А танхимын үйлчилгээний номын санч 

Хасбаатар овогтой Сарантуяад жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд 

асрах чөлөөг 2020 оны 06 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхпэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу Х.Сарантуяад ажилласан хугацааны амралтын мөнгийг 

бодож олгон, холбогдох тооцоо хийхийг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

_оны РА. сарын ̂ ^.өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

г Ө.Бадамсэдэд цалинтай чөлөө олгох п
тухай

Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.19, 19.20 

дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн Б танхимын ахлах номын санч Өлзийсайхан 

овогтой Бадамсэд нь 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс СБД-ийн сонгуулийн 

хороонд ажиллаж байгаа тул 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийг дуустал 

цалинтай чөлөө олгосугай.

2. Ө.Бадамсэдийг чөлөөтэй байх хугацааны цалин хөлсийг холбогдох хууль, 

журмын дагуу бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАП
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

— оны &А сарын -^е д ө р  Дугаар Улаанбаатар хот

^У.Сувдаад жирэмсний болон амаржсаны 
амралт. хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн "!04 дүгээр зүйлийн 104.1. 106 

дугаар зүйлийн 106.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Санхүү, аж ахуйн тасгийн Аж, ахуй, мөнгөн кассын нярав Уэангааяа 

овогтой Сувдаад жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөг 2020 

оны 06 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу У.Сувдаад ажилласан хугацааны амралтын мөнгийг бодож 

олгон, хопбогдох тооцоо хийхийг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч />К.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

N Л 4 ■
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ЗАХИРАГ1 Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны Дугаар. Улаанбаатар хот

Т.Нямжавт жирэмсний болон 
амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөө 

олгох тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1, 106 

дугаар зүйлийн 106.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Маркетинг, инновацийн тасгийн сүлжээний инженер Түмэнтогтох овогтой 

Нямжавт жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөг 2020 оны 06 

дүгээр сарын 16 -ны өдрөөс эхлэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу Т.Нямжавт ажилласан хугацааны амралтын мөнгийг бодож 

олгон, холбогдох тооцоо хийхийг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ
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