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Гадаадад аялуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зуйлийн 16.5.5, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах тухай” 02/22 
дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар 
батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх 
журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой - Амьдрах 
орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
А/01 дүгээр захирамж, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Манай хороо - Миний гудамж” аяны хүрээнд Нийслэл хотынхоо тохижилт, 
ногоон байгууламж, цэвэр цэмцгэр байдал, иргэдийн аюулгүй, ая тухтай орчинд 
ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд идэвхи, санаачлагатай ажилласан 
хавсралтад дурдсан 5 албан хаагчийг Тайланд улс уруу 2018 оны 11 дүгээр сарын 
03-наас 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд аялах эрхээр урамшуулсугай.

2. “Манай хороо - Миний гудамж” аяныг зохион байгуулахад идэвхи, 
санаачлагатай оролцон ажилласан Дүүрэг, хорооны албан хаагч, хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагын зам талбайн үйлчлэгч, хог тээврийн машины жолооч, 
ачигч нийт 26 ажилтныг дээрх 5 ажилтан нь удирдлага зохион байгуулалтаар 
ханган, аяллын арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэхийг аяллын ахлагч, Хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
/Б.Эрдэнэчимэг/-д даалгасугай.

3. Дотоод журмын 6 дугаар зүйлийн 6.33 дахь заалтын дагуу дээрх 
хугацааны цалинг олгохыг Ахлах нягглан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.

4. Хавсралтад дурдсан ажилтнуудын онгоц, байр, хоолны зардалд 
шаардагдах нийт 11 929 030 /Арван нэгэн сая есөн зуун хорин есөн мянга гучин/
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төгрөгийг Хоггүй хороо - Хоггүй гудамж болзолт уралдааны болон Нийтийн 
эзэмшлийн газрыг өөрийн хөрөнгөөр тохижуулсан иргэн, аж ахуй нэгж 
байгууллагыг шалгаруулах болзолт уралдааны зардлаас тус тус гаргахыг Ахлах 
нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.

5. Аяллын арга хэмжээний тайлан, гүйцэтгэлийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 
20-ны дотор гарган Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулахыг Аяллын 
ахлагч /Б.Эрдэнэчимэг/-д үүрэг болгосугай.
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АЯЛЛЫН ЗАРДАЛ

№ Нэр Албан тушаал Нэгж зардал 
/сая.төг/

1 2 3 4

1 Б.Эрдэнэчимэг
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч

2 385 806

2 О.Оджаргал Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн мэргэжилтэн 2 385 806

3 Б.Халиун Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
тооцооны нягтлан бодогч 2 385 806

4 Т.Туул Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн 2 385 806

5 Л.Аптангэрэл Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 2 385 806

н и й т 11 929 030


