
Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны Дугаар. Улаанбаатар хот

Д.Дэлгэрсайханг ажлаас чөлөөлж, 
тэтгэмж олгох тухай

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, Засгийн 

газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 07 дугаар топгоолоор батлагдсан 

журмын 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тус номын сангийн үйлчилгээний номын санч Давааням овогтой 

Дэлгэрсайхан нь тэтгэвэрт гарах эрх үүсч, ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсөн тул 

2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас 

чөлөөлсүгэй.

2. Д.Дэлгэрсайхантай холбогдох тооцоо хийхийг Захиргаа, удирдпагын 

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

3. Д.Дэлгэрсайханд ажилласан хугацааны амралтын цалин болон хуульд 

заасны дагуу тэтгэмжийн мөнгийг тооцож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

ЗАХИРАП

11



Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар 
хотын нийтийн төв номын сангийн захирлын 

202.?.. оны дугаар сарын -ны 
өдрийн дугаар тушаалын хавсралт

(1117155650 УХА04501: .

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн Олон нийтэд уйлчлэх тасгийн 
номын санч ажилтай Давааням овогтой Дэлгэрсайханы тэтгэвэрт гарахад олгох

тэтгэмж

№ Зэрэглэл

Ш
ат

ла
л

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан

Огноо
сүүлийн 12 сарын цалин

Үндсэн цалин Нэмэгдэл
цалин Бусад Нийт дүн

1 ТҮСУ-5 5 2018,02 563 430 563 430
2 ТҮСУ-5 5 2018,03 563 430 563 430
3 ТҮСУ-5 5 2018,04 563 430 563 430
4 ТҮСУ-5 5 2018,05 563 430 563 430
5 ТҮСУ-5 5 2018,06 563 430 563 430
6 ТҮСУ-5 5 2018,07 563 430 563 430
7 ТҮСУ-5 5 2018,08 563 430 563 430
8 ТҮСУ-3 5 2018,09 608 504 608 504
9 ТҮСУ-3 5 2018.10 608 504 608 504

10 ТҮСУ-3 5 2018,11 608 504 608 504
11 ТҮСУ-3 5 2018,12 608 504 608 504
12 ТҮСУ-3 5 2019,01 657 185 657 185

7 035 211 0 0 7 035 211



Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар 
хотын нийтийн төв номын сангийн захирлын 

2020 оны М . дугаар сарын -ны өдрийн
дугаар тушаалын хавсралт

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн номын санч ажилтай 
Давааням овогтой Дэлгэрсайханы тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

с Тооцоолол

№ Зэрэглэл
я
Ел
э Үндсэн цалин

Улсад
ажилласан

жил

Олгох тэтгэмжийн 
дүн

1 ТҮСУ-3 5 709 760 33 23 422 080

Дүн 709 760 33 23 422 080



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

_ </€>■&> оны -^с а р ы н -^е д е р  Дугаара / И  Улаанбаатар х о т

О.Санчирыг ажилд түр гомилох тухай

Хбдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх заалт, 23 дугаар 

зүйлий.н 23.2.3 дахь заалт, Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн 

төв номын санглйн дүрмийн 2.5.2, 2^5.3 дахь заалт тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 Иргэн Отгон свогтой Санчирыг 2020 оны 07 дугаар сарын 06-нь,1 өдрөөс 

эхлэн Жаргалсайхан овогтой Мөнгөнзулын хүүхэд харах чөлөөний хугацеа дуусах 

хүртэл :;үлжээн ий инженерээр түр томилон ажиллуулсугай.

2. О.Санчиэыг ТҮСУ-4-4 цалингийн шатлал, 727 894 /Долоон зуун хорин 

долоэн мянга найман зуун ерэн дөрөв/ төгрөгэөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодо'ч 11.Саран“'уяа/-д ьөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

албачы даргь:н үүргийгтүр орлон гүйцэтгэгч /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

оны Дугаар. еМ Улаанбаатар хот

У.Саруулсайханыг ажлаас чөлөөлж, 
тэтгэмж олгох тухай

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, Засгийн 

газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

журмын 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тус номын сангийн Угтах үйлчилгээний ажилтан Улаанбанди овогтой 

Саруулсайхан нь тэтгэвэрт гарах эрх үүсч, ажпаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсөн тул 

2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас 

чөлөөлсүгэй.

2. У.Саруулсайхантай холбогдох тооцоо хийхийг Захиргаа, удирдлагын 

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

3. У.Саруулсайханд ажилласан хугацааны амралтын цалин болон хуульд 

заасны дагуу тэтгэмжийн мөнгийг тооцож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.
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Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар 
хотын нийтийн тэв номын сангийн захирлын 

2020 оны .^ д у га а р  сарын -ны өдрийн 
... б.Л*. . дугаар тушаагын хавсралт

|  1 I  9077847|!
,11117155650 УХД0450 ;|

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн номын санч ажилтай 
Улаанбанди овогтой Саруулсайханы тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

Ш
ат

ла
л Тооцоолол

№ Зэрэглэл
Үндсэн цалин

Улсац
ажилласан

жил

Олгох тэтгэмжийн 
дүн

1 ТҮСУ-3 5 709,760 27 19,163,520

Дүн 709,760 27 19,163*520



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

^ ^ _ о н ы  сарын өдер Дугаар. Улаанбаатар хот

Г Б.Тулгаад цалинтай 
чөлөө олгох тухай

п

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн захиргаа, 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны хамтын 

гэрээний 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санч Баттөр овогтой 

Тулгаагын эхнэр нь амаржсан тул 2020 оны 07 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 

07 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл ажлын 5 өдрийн цалинтай чөлөө олгосугай.

2. Б.Тулгааг 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.

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

оны сарын •^^.өдер Дугаар. Улаанбаатар хот

г Б.Бадмаарагчааг 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 Баасансүрэн овогтой Бадмаарагчааг 2020 оны 07 дугаар сарын 22- 

ны өдрөөс эхлэн архив, бичиг хэргийн ажилтан Мөнхжаргал овогтой Энх-Уянгын 

хүүхэд харах чөлөө дуусах хүртэл архив, бичиг хэргийн ажилтнаар түр томилон 

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

мянга хоёр зуун далан гурав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Б.Бадмаарагчаагийн ажил үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг 

тасгийн 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.
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—— ------ оны -^^сарын ̂ ^.өдөр Дугаар.^ / ^ ^  Улаанбаатар хот

В.Түвшинтогтоход цалинтай 
чөлөө олгох тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн захиргаа, 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны хамтын 

гэрээний 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн эрхлэгч Вандан овогтой Түвшинтогтохын 

эхнэр нь амаржсан тул 2020 оны 07 дүгээр сарын 29-ны өдрөөс эхлэн 08 дугаар 

сарын 04-ны өдөр хүртэл ажлын 5 өдрийн цалинтай чөлөө олгосугай.
2. В.Түвшинтогтохд 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.

Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

^ _ о н ы  "-ярын /̂ Дугаар. Улаанбаатар хот

г О.Цогоод цалинтай 
чөлөө олгох тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн захиргаа, 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2018-2020 оны хамтын 

гэрээний 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Маркетинг, инновацийн тасгийн программист Отгондулам овогтой Цогын 

эхнэр нь амаржсан тул 2020 оны 07 дүгээр сарын 31 -ны өдрөөс эхлэн 08 дугаар 

сарын 06-ны өдөр хүртэл ажлын 5 өдрийн цалинтай чөлөө олгосугай.

2. О.Цогоод 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, удирдпагын 
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

М>**> пнм о1 Дугаар. Улаанбаатар хот

Ж.Цогзолмааг 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. Захиргаа удирдлагын албаны дарга Жагдаг овогтой Цогзолмаа нь 

ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан тул 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 

эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.

2. Ж.Цогзолмаатай 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.

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

пны Улаанбаатар хот

г Ж.Золбоог 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. Маркетинг, инновацийн тасгийн эрхлэгч Жаргалсайхан овогтой Золбоог 

2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн Захиргаа, удирдлагын албаны 

даргаар шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Ж.Золбоог ТҮСУ-5-5 цалингийн шатлал, 895, 945 /найман зуун ерэн таван 

мянга есөн зуун дөчин тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн зөвлөх, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаал’ гарсантай холбогдуулан номын сангийн захирлын 2018 

оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/48, 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний 

өдрийн Б/49 дүгээр тушаалуудыг тус тус хүчингүй болгосугай.

ЗАХИРАЛ Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИИН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

^ .  .оны 0$. сарын ,<^_өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

Г Ж.Золбоог хавсран 
ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26.1 дэхь заалт, 50 дугаар 

зүйлийн 50.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Захиргаа, удирдлагын албаны дарга Жаргалсайхан овогтой Золбоог 2020 

оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Маркетинг, инновацийн тасгийн 

эрхлэгчийн албан тушаалд хавсран ажиллуулсугай.

2. Ж.Золбоод үндсэн цалингийн 40 хувиар нэмэгдэл хөлс олгохыг Ерөнхий 

нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн зөвлөх, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

пнк! && сарын «^Сөдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

г
Э.Ариунтунгалагыг ажилд түр томилох 

тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.2, 

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 Энхбат овогтой Ариунтунгалагыг 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны 

өдрөөс эхлэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ний өдөр хүртэл 3 сарын туршилтын 

хугацаагаар Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын 

санчаар томилон ажиллуулсугай.
2. Э.Ариунтунгалагыг ТҮСУ-3-1 цалингийн шатлал, 625 966 /зургаан зуун 

хорин таван мянга есөн зуун жаран зургаа/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий 

нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАЛ

90
1117155650 УХ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны ^  сарын -‘̂ ө д ө р Дугаар. Улаанбаатар хот

г Ц.Сумъяаг 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 номын санч 

Цээхээ овогтой Сумъяаг 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ний өдрөөс эхлэн 

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн үйлчлэгчээр шилжүүлэн 

ажиллуулсугай.
2. Ц.Сумъяаг ТҮ-1-5 цалингийн шатлал, 523 405 /таван зуун хорин гурван 

мянга дөрвөн зуун тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

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

3  <«.

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

« 4 )^ __оны _Мсарын^1өдөр Дугаар. ф г Улаанбаатар хот

Д.Хишигтогтоход сахилгын шийтгэл 
ногдуулах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1.2, 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12 дугаар зүйл 12.4.8, дах заалтыг тус тус үндэслэн 

ТУШААХ нь:

1. Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Даваажав овогтой Хишигтогтох нь өөрийн ажлын байран дээрээ хайхрамжгүй 

хандан алдаа гаргасан тул үндсэн цалинг 3 сарын хугацаагаар 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 Д.Хишигтогтоход үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 

Удирдлагын албаны дара /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны . Дугаар. Улаанбаатар хот

г п
Э.Болортуяаг ажилд томилох тухай

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх заалт, 23 

дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, 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 Энхтуяа овогтой Болортуяаг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

эхлэн Олон нийтэд үйлчлэх тасагт бүртгэл мэдээлэл, хяналтын номын санчаар 

томилон ажиллуулсугай.

2. Э.Болортуяаг ТҮСУ-3-5 цалингийн шатлал 709,760 /Долоон зуун есөн мянга 

долоон зуун жар/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д 

зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын албаны 

дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Дугаар. &/ ' !1 Улаанбаатар хот

г Н.Одхүүд 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. Ном бүрдүүлэх тусгай үйлчилгээний тасгийн каталогич Нэргүй овогтой 

Одхүүд 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны 

өдөр хүртэл 6 сарын цалингүй чөлөө олгосугай.

2. Чөлөөний хугацаанд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн зөвлөх, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удйрдлагын 

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

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

°&0&) оны 09сарын _^^ёдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

Д.Жаргалыг ажилд томилох тухай

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 

заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, 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 Дамдиндорж овогтой Жаргалыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс эхлэн Баянзүрх, Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар номын сангуудад 

мужаан-слесарийн ажилд томилон ажиллуулсугай.

2. Д.Жаргалыг ТҮ-3-5 цалингийн шатлал 569,585 /Таван зуун жаран есөн мянга 

таван зуун наян тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Лоло Дугаар Улаанбаатар хот

Э.Юмжавыг ажилд томилох тухай

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх заалт, 23 

дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, 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 Юмжавыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

эхлэн Олон нийтэд үйлчлэх тасагт номын санчаар томилон ажиллуулсугай.

2. Э.Юмжавыг ТҮСУ-3-5 цалингийн шатлал 709,760 /Долоон зуун есөн мянга 
долоон зуун жар/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАП
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' 11/ ' ■< г Л *  г ^ с:V, I  I О V’ .. I- О
О:\МуОоситеп(\01-17 ТивЬааШп 1изи1\2020\В 1из11аа1\59-Е.Үит]ауид а]11с1 ЮтПоЬ ШИаЫос



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

40^0  * рны сарын _^,едөр Дугаар Улаанбаатар хот

Р.Ганболдыг ажилд томилох тухай

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 

заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, 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 Ренчинханд овогтой Ганболдыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс эхлэн жолоочоор томилон ажиллуулсугай.

2. Р.Ганболдыг ТҮ-3-5 цалингийн шатлал 569,585 /Таван зуун жаран есөн 

мянга таван зуун наян тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАП
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

оны сарын «дөр Дугаар. Улаанбаатар хот

З.Уянгыг ажилд томилох тухай

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 

заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, Д.Нацагдоржийн нэрэмжит

2.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Иргэн Зоригоо овогтой Уянгыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

эхлэн төв номын санд үйлчлэгчээр томилон ажиллуулсугай.

2. З.Уянгыг ТҮ-1-5 цалингийн шатлал 523,405 /Таван зуун хорин гурван мянга 

дөрвөн зуун тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2,

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

.оны _ Дугаар. Улаанбаатар хот

гЖ.Мөнгөнзулыг ажилд түр томилох тухай1

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 

заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, 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 Жаргалсайхан овогтой Мөнгөнзулыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс эхлэн Урангааяа овогтой Сувдаагийн хүүхэд асаргааны чөлөөний 

хугацаа дуусах хүртэл аж ахуй, мөнгөн кассын нярваар түр томилон 

ажиллуулсугай.

2. Ж.Мөнгөнзулыг ТҮ-6-5 цалингийн шатлал 709,759 /Долоон зуун есөн мянга 

долоон зуун тавин ес/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

‘ЁМЯ__оны сарын Д^едер Дугаар Улаанбаатар хот

Ц.Саранцэцэгийг ажилд томилох тухай

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 
заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт, Д.Нацагдоржийн нэрэмжит

2.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Иргэн Цэндхүү овогтой Саранцэцэгийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс эхлэн Баянзүрх дүүрэг дэх салбар номын санд үйлчлэгчээр томилон 

ажиллуулсугай.

2. Ц.Саранцэцэгийг ТҮСУ-1-5 цалингийн шатлал 523,405 /Таван зуун хорин 

гурван мянга дөрвөн зуун тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны ОА. сарын _^ө д е р Дугаар Улаанбаатар хот

Ц.Сэрээжавыг шилжүүлэн ажиллуулах п 
тухай

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

дҮрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5.2, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ийн 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Баянзүрх дүүрэг дэх салбар номын сангийн үйлчлэгч Цэдэндорж овогтой 

Сэрээжавыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Улаанбаатар 

хотын нийтийн төв номын сангийн үйлчлэгчээр шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Ц.Сэрээжавыг ТҮСУ-1-5 цалингийн шатлал 523,405 /Таван зуун хорин 

гурван мянга дөрвөн зуун тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдпагын 

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

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны сарын &4өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

Б.Бадмаарагчаагийн цалингийн 
шатлалыг шинэчлэн батлах 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. Архив бичиг хэргийн ажилтан Баасансүрэн овогтой Бадмаарагчаа нь 
ТҮ-5-4 цалингийн шатлал, 605 273 /Зургаан зуун таван мянга хоёр зуун далан 

гурав/ төгрөгөөр цалинжиж байсныг ТҮСУ-4-5 цалингийн шатлал, 766 480 /Долоон 

зуун жаран зургаан мянга дөрвөн зуун ная/ болгож өөрчлөн баталсугай.

2. Б.Бадмаарагчаагийн цалинг 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ний өдрөөс 

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

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны дарга /Ж.ЗолбооУ-д даалгасугай.

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__ оны сарын _М_өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

Н.Шинэгэрэлийн цалингийн шатлалыг 
шинэчлэн батлах 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:

шатлал, 709 759 /Долоон зуун есөн мянга долоон зуун тавин ес/ төгрөгөөр 

цалинжиж байсныг ТҮ-7-5 цалингийн шатлал, 766 480 /Долоон зуун жаран зургаан 

мянга дөрвөн зуун ная/ болгож өөрчлөн баталсугай.
2. Н.Шинэгэрэлийн цалинг 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ний өдрөөс бодож 

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

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны дарга /Ж.Золбоо/-д даалгасугай.

1. Тооцооны нябо Наранбадрах овогтой Шинэгэрэл нь ТҮ-6-5 цалингийн

'11117155650 З и  УХА!
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

пны №  сарын ̂ г^өдөр Дугаар б / и Улаанбаатар хот

г И.Энхтуяад 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. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн номын санч Ишжав овогтой Энхтуяад 2020 

оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр хүртэл 2 сарын 

цалингүй чөлөө олгосугай.

2. Чөлөөний хугацаанд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн зөвлөх, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

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

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__ оны -0.9. сарын /^ ө д ө р Дугаар. Улаанбаатар хот

г и
А.Лхамцоог хавсран 

ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26.1, 50 дугаар зүйлийн 50.2 

дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Санхүү, аж, ахуйн тасгийн үйлчлэгч Амгалан овогтой Лхамцоог 2020 оны

09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн үйлчлэгчийн ажлыг хавсран ажиллуулсугай.
2. А.Лхамцоод үндсэн цалингийн 40 хувиар нэмэгдэл хөлс олгохыг Ерөнхий 

нягтлан бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

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

ЗАХИРАП Д.ИНДРА
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Д.НАЦАГДОРЖИИН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__ оны РУ- сарын /?~ өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

М.Доржпүрэвийг ажилд томилох тухай1

Монгол Улсын 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 заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Иргэн Мэндсайхан овогтой Доржлүрэвийг хувцас олгогч, үйлчлэгчээр 2020 

оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны едөр хүртэл 6 

сарын туршилтын хугацаагаар төв номын санд томилон ажиллуулсугай.

2. М.Доржпүрэвийг ТҮ-1-3 цалингийн шатлал, 478 742 /дөрвөн далан найман 

мянга долоон зуун дөчин хоёр/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАП
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

__оны сарын .^-.өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г З.Төгсжаргалыг хавсран 
ажиллуулах тухай

п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26.1 дэхь заалт, 50 дугаар 
зүйлийн 50.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ном бүрдүүлэх тусгай үйлчилгээний тасгийн эрхлэгч Задгай овогтой 

Төгсжаргалыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн каталогич албан 

тушаалд хавсран ажиллуулсугай.
2. З.Төгсжаргалд үндсэн цалингийн 40 хувиар нэмэгдэл хөлс олгохыг 

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

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

— оны -М с а р ы н -^ ө д ө р  Дугаар &/V  Улаанбаатар хот

П.Отгонтуяаг үндсэн ажилтнаар 
томилуулан ажиллуулах тухай

Монгол Улс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийг 

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 үйлчлэгч Пүрэвжал овогтой 

Отгонтуяаг 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн үндсэн ажилтнаар 

ажиллуулсугай.

2. П.ОтгонтуяагТҮ-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. П.Отгонтуяагын ажил үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг салбар 

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

4. Тушаалын хэрэгжилтэд 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 1°... сарын ° /  өдөр Д у г а а р _ ^ / У л а а н б а а т а р  хот

Б.Сийлэгмаад 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. Санхүү аж ахуйн тасгийн үйлчлэгч Батдэлгэр овогтой Сийлэгмаад 

жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөг 2020 оны 1.0 дугаар 

сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу Б.Сийлэгмаад 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 дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

Д.ИНДРА

ОЛМу0оситеп4\01-17 ТизИааШп 1изи1\2020\В 1изИаа1\72-В.5и1едтаас1 )1гетзпИ атгаИ о1докН.с1ос
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

гЗ.Золжаргалыг эргүүлэн томилох тухай п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 хэсгийг 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Загдсүрэн овогтой Золжаргалыг 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ий өдрөөс 

эхлэн Ном бүрдүүлэх тусгай үйлчилгээний тасгийн ном ажиллагчаар эргүүлэн 

томилсугай.

2. З.Золжаргалыг 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 удирдлагын 

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

ЗАХИРАП Д.ИНДРА

□:\МуОоситеп1\01-17 ТизИааШп 1изи1\2020\В {изИаа1\73-2.2оуагдаШд егдии1еп ЮтПокМ (икИаЫосх
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

пны сарын № я/пяр Дугаар. е/м Улаанбаатар хот

Ё.Болорчимэгийг ажилд томилох тухай-!

Монгол Улсын 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 заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл 6 
сарын туршилтын хугацаагаар төв номын санд томилон ажиллуулсугай.

2. Ё.Болорчимэгийг ТҮ-1-3 цалингийн шатлал, 478 742 /дөрвөн далан найман 

мянга долоон зуун дөчин хоёр/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.СарантуяаЛд зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

1. Иргэн Ёндон овогтой Болорчимэгийг хувцас олгогч, үйлчлэгчээр 2020 оны

ЗАХИРАП

78.

О:\МуОоситеп1\01-17 ТизИааШп 1и5и1\2020\В 1и8^аа;\74-Үо.Во!огсЫг(пбдид а]Ис11опгп с



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

об&Ю .п /Г С
-------------оны 'Г . - сапын ^  өдер Лигаао ^ 'о н ы —  сарын-----өдөр Дугаар— ' —  Улаанбаатар хот

И.Аманболд цалингүй чөлөө п 
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. Санхүү, аж ахуйн тасгийн үйлчлэгч Иваныш овогтой Аманболд 2020 оны

10 дугаар сарын 25-ний өдрөөс 10 дугаар сарын сарын 31-ний өдөр хүртэл 6 

хоногийн цалингүй чөлөө олгосугай.

2. Чөлөөний хугацаанд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн зөвлөх, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

ЗАХИРАП Д.ИНДРА

□:\МуОоситеп1\01-17 ТизЬааШп 1изи1\2020\В 1изИаа1\75-1.АтапЬоМ 1заНпди1 сйо1оо.с*ос
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1 * ^
Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ

УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН
ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

оны Улаанбаатар хот

Г.Ариунзаяад 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 угтах үйлчилгээний ажилтан Гансүх овогтой 

Ариунзаяад жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөг 2020 оны

11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн олгосугай.
2. Хуулийн дагуу Г.Ариунзаяад 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 дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАП Д.ИНДРА

□:\МуОоситеп1\01-17 ТизМааШп (изи1\2020\В 1изЬаа1\77-С.Апип2ауас1 ^гетзпн атгаК ойокИх1ос
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТОВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

— оны ^  сарын ̂ ^ө д ө р Дугаар. ь /п Улаанбаатар хот

Г.Уртнасанг ажилд түр томилох тухай п

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

1. Иргэн Гантөмөр овогтой Уртнасанг 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 

эхлэн Гансүх овогтой Ариунзаяагийн хүүхэд асаргааны чөлөөний хугацаа 
дуусах хүртэл угтах үйлчилгээний ажилтнаар томилон ажиллуулсугай.

2. Г.Уртнасанг ТҮСУ-3-2 цалингийн шатлал 630 843 /Зургаан зуун гучин мянга 

найман зуун дөчин хоёр/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа удирдлагын 

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

нь:

ЗАХИРАЛ Д.ИНДРА

О:\МуОоситеп1\01-17 ТизЬааШп 1изи1\2020\В 1и5Иаа1\78-0.11|1пазапд а^с! ШгЮтНоН 1иЬа1 .йос



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

,оны - I .  сарын өдөр Дугяяр & /^ Улаанбаатар хот

г Б.Тулгаад цалинтай чөлөө 
олгох түхай

п

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2, 

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн “Хөдөлмөрийн 

дотоод журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ 

нь:

1. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санч Баттөр овогтой 

Тулгаагын гаргасан хүсэлтийг харгалзан 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 
эхлэн 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр хүртэл ажлын 2 өдрийн цалинтай чөлөө 

олгосугай.
2. Б.Тулгаад чөлөөтэй байх хугацааны цалин хөлсийг холбогдох хууль, 

журмын дагуу бодож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.СарантуяаЛд 

зөвшөөрсүгэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

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

ЗАХИРАЛ

0:\МуОоситеп*\С>1-17 ТизЬааШп 1изи1\2020\В 1изНаа1\79-В.Ти1да^с11аа№^ сТуй^-^с



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Дугаар Улаанбаатар хот

Ж.Раяд 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 хүүхдийн танхимын үйлчилгээний номын 

санч Жакынбекын овогтой Раяд жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд 

асрах чөлөөг 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрөөс эхпэн олгосугай.

2. Хуулийн дагуу Ж.Раяд 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 дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ЗАХИРАЛ

О:\МуОоситеШ\01-17 ТизМааШп 1изи1\2020\В (изПаа1\80-ХРаус! ^герпзпн агткаК с^дф^с^с



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

оДЪО)___0НЬ| сарын едер Дугаар ̂  , Улаанбаатар хот

Д.Жаргалсайханыг шилжүүлэн п 
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 хүүхдийн уншлагын танхимын 

үйлчилгээний номын санч Дашзэвэг овогтой Жаргалсайханг 2020 оны 12 дугаар 

сарын 14-ны өдрөөс эхлэн Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн хүүхдийн уншлагын 

танхимын үйлчилгээний номын санч Жакынбек овогтой Раяын хүүхэд асаргааны 

чөлөөний хугацаа дуусах хүртэл шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Д.Жаргалсайханыг ТҮСУ-3-5 цалингийн шатлал, 709,760 /Долоон зуун 

есөн мянга долоон зуун жар/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

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

ЗАХИРАЛ ИНДРА

О:\МуОоситеп4\01-17 ТизНааШп 1иви1\2020\В (изНаа1\81-0^агда15аЖаппд зЫУиЫеп айиц|аЬ ф ^ .< ^ с



Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

-* ^ *̂ __ оны сарын Дугаар. Улаанбаатар хот

Г Э.Жаргалмөнхийг 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. Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санч Эрдэнэхүү 

овогтой овогтой Жаргалмөнхийг 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрөөс эхлэн 

Баянзүрх дүүрэг дэх салбар номын сангийн хүүхдийн уншлагын танхимын 

үйлчилгээний номын санчаар шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2. Э.Жаргалмөнхийг ТҮСУ-3-2 цалингийн шатлал, 630,843 /Зургаан зуун 

гучин мянга найман зуун дөчин гурав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

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

ЗАХИРАЛ
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

_ ^ _ о н ы  сарын ..өдөр Дугаар. Улаанбаатар хот

Г.Шүрэнчимэгийг эргүүлэн томилох тухай^

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 хэсгийг 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ганбат овогтой Шүрэнчимэгийг 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 

эхлэн Олон нийтэд үйлчлэх тасгийн үйлчилгээний номын санчаар эргүүлэн 

томилсугай.

2. Г.Шүрэнчимэгийг 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 удирдлагын 

албаны дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Дугаар. Улаанбаатар хот

Э.Ариунтунгалагыг шилжу/лэн 
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 үндэслгн ТУШААХ нь:

1. Чингэлтэй дүурэг дэх салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санч 

Энхбат овогтой Ариунтунгалагыг 2020 оны 12 дугаао сарын 25-ний өдрөөс эхлэн 

Улаанбаатар хоть!Н нийтийн төв номын сангийн үйлчлзгчээр шилжүүлэн

ажиллуулсугай.

2. Э.Ариунтунгалагыг ТҮ-1-5 цалингийн шатлап: 523 435 /таван зу/н хорин 

гурв&н мянга дөрвөн зуун тав/ төгрөгөөр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан бодогч 

/Ц.Сарантуяа/-д зевшөөрсүгэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албаны дарга /Ж.Золбоо/-д үүрэг болгосугай

1117155650 Л .  УХАО^
90
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Д.НАЦАГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

Дугаар. Улаанбаатар хот

Г Ц.Сумъяаг шилжүүлэн 
ажиллуулах тухай

Д Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтий н төв номын сангийн 

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

зүйлийн 7.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслгн ТУШААХ нь

1. Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн үйлчлэгч Цээхэг- овогтой 

Сумъяаг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ний эдрөес эхлзн Чингэлтэй дүүрэг дэх 

салбар номын сангийн үйлчилгээний номын санчаар шилжүүлэн ажиллуугсугай.

2. Ц.Сумъяаг ТҮСУ-3-4 цалингийн шатлал, 674 681 /Зургаан зуун далан 

дөрвөн мянга зургаан зуун наян нэг/ төгрөгвэр цалинжуулахыг Ерөнхий нягтлан 

бодогч /Ц.Сарантуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын 

албань: дарга /Ж.3олбоо/-д үурэг болгосугай.

9077847
1117155650 УХА0450
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