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Ажпын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь 
заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх” журмын 2 дугаар хэсгийн 
2.4.1 дэх заалт, “Мал, амьтны гаралтай гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор авах зарим арга хэмжээний тухай” 2017 оны А/873 дугаар 
захирамж, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дэх заалтыг 
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Мал, амьтны гаралтай гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор нийслэлийн хориглосон бүсэд байгаа үхрийг худалдан авах, мах 
боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх ажпыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, хяналт тавьж хууль эрх зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулахыг ажпын 
хэсгүүдэд /Д.Баянбат, Д.Оюунболор/-т үүрэг болгосугай.
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МАЛЫГ ХУДАЛДАН АВАХ, МАХ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ НИЙЛҮҮЛЭХ 
АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч: Нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 
дарга Д.Баянбат

Гишүүд: Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын дарга М.Адилбиш

Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Т.Баясах

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн

Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаа

Чингэлтэй дүүргийн Засагдарга Ж.Эрдэнэбат

Нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн дарга

Д.Баярсайхан
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ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний
хэлсийн дарга Д.Оюунболор

Гишүүд: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
Хүнсний аюулгүй байдал хөдөө аж ахуйн
хэлтсийн дарга Т.Балжинням

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Э.Уянга

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ууганжаргал

Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Батбилэг

Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын
Нягтлан бодогч Б.Золжаргал

Нарийн бичгийн дарга: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн О.Уянга


