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Үнэлгээ тогтоох чиг үүрэг бүхий 
мэргэжлийн баг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар 

тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 

“Захирамжлалын бичиг баримт боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 

дугаар хэсгийн 2.4.1, 2017 оны А/592 дугаар захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”, 

Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.9.5 дэхь заалтыг үндэслэн 

ТУШААХ нь:

1. Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон А зэрэглэлийн бүс нутгаас үхэр 

худалдан авахад иргэдтэй үнэ тохиролцох үхрийн үнэлгээ тогтоох чиг үүрэг бүхий 

мэргэжпийн багийг хавсралтаар баталсугай.

2. Үнэлгээ тогтоох чиг үүрэг бүхий мэргэжпийн багт шаардлагатай санхүүжилт, 

унаа тээврийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж ажиллахыг 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбатад үүрэг болгосугай.
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Үнэлгээ тогтоох чиг үүрэг бүхий мэргэжлийн баг

Ажлын хэсгийн 
ахлагч:

Г ишүүд:

Я.Алтангэрэл

П.Баясгалан

Я.Оюунбилэг

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн 
яамны Мал аж ахуйн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах 
мэргэжилтэн /зөвшилцсөнеөр/

Мал эмнлэг, үржлийн газар малын 
үржлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
/зөвшилцсөнөөр/
Малын удмын сангийн үндэсний төвийн 
Үйлдвэрлэл, технологийн албаны дарга 
/зөвшилцсөнеөр/

O. Сайнжаргал

P. Цогт-Буян

О.Уянга

Хөдөө аж ахуйн биржийн Гүйцэтгэх 
захирлын зөвлөх /зөвшилцсөнөөр/ 
Мон-таримал ХХК /зөвшилцсөнөөр/

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн
дарга: Б.Гантулга

Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн 
хэлтсийн мэргэжилтэн


