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ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ
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Урамшуулал олгох тухай

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.6 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
шагналын журам, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 
дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

ТНийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/35 дугаар захирамжийн хүрээнд 
иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийгхангах, мал амьтны гаралтай гоц 
халдварт өвчин дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой нийслэлийн 
мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал гаргах ажилд идэвхи, санаачлага 
гарган, хүч хөдөлмөр, оюун ухаан, ур чадвараа дайчилж, хамт олноо манлайлан 
ажилласан хавсралтад дурдсан нэр бүхий ажилтан, албан хаагчдыг Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн “Өргөмжлөл”-өөр шагнасугай.

2.Өргөмжлөлийг дагалдах тус бүр 50,000 (тавин мянга) төгрөгийг 
байгууллагын холбогдох нэгжид мэдэгдэж, өөрийн байгууллагын санхүүгээс 
гарган урамшуулах тухай тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Захиргаа, 
санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 
ӨРГӨМЖЛӨЛӨӨР ШАГНАГДАХ АЛБАН ХААГЧДЫН 

НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д Овог нэр Байгууллагын нэр Апбан тушаал
1 2 3 4

1
М.Бүжинлхам Нийслэлийн Мал 

эмнэлгийн газар
Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн 
үнэлгээний хэлтсийн тасгийн улсын 
байцаагч

2
Б.Шатарбал Нийслэлийн Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн 
газар

Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, усан 
хангамж, хориглосон бүс хариуцсан 
мэргэжилтэн

3
Б.Сайнбаяр Олон нийттэй харилцах асуудал, 

мэдээллийн технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн

4
С.Төрбат Нийслэлийн 

Байгаль орчны 
газар

Жолооч

5
М.Мөнхжаргал Нийслэлийн 

Онцгой байдлын 
газар

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтсийн Гал түймэр 
унтраах, аврах 10 дугаар ангийн 
аврагч, гал сөнөөгч, ахлах ахлагч

6
С.Гантулга Нийслэлийн 

Цагдаагийн 
удирдах газар

Шөнийн эргүүлийн хэлтсийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа

7
А.Намжилдорж Тээврийн 

цагдаагийн алба
Замын цагдаагийн газрын орон 
нутгийн хяналтын хэлтсийн тууш 
замын хяналтын тасгийн ахлах 
зохицуулагч, цагдаагийн хошууч

8 Л.Содбаяр Баянгол дүүргийн 
Засаг даргын 
тамгын газар

Хүнсний хангамж, хөдөө аж ахуй 
хариуцсан мэргэжилтэн

9 Б.Бүрэнжаргал Баянгол дүүргийн 20 дугаар 
хорооны Засаг дарга

10 Ч.Мэндбаяр Баянзүрх дүүргийн 
Засаг даргын 
тамгын газар

Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга
11 Г.Мядагцэцэг Баянзүрх дүүргийн 36 дугаар 

хорооны Засаг дарга
12 М.Баттулга Онцгой байдлын хэлтсийн 35 дугаар 

ангийн гал сөнөөгч, ахлах ахлагч
13 Б.Жаргал

Сүхбаатар 
дүүргийн Засаг 
даргын тамгын

Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан 
мэргэжилтэн

14 Н.Мөнхтогтох Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар 
хорооны Засаг дарга

15 Л.Оюунцэцэг газар Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр 
хорооны хэсгийн ахлагч
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Х.Пунсалдулам Сонгинохайрхан 

дүүргийн Засаг 
даргын тамгын 
газар

Бүртгэл, мэдээлэл, үржил 
селекцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

17 Б.Бат-Эрдэнэ Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 
хэв журмын тасгийн дарга, ахмад

18
Б.Ганзориг

Чингэлтэй дүүргийн 
Засаг даргын 
тамгын газар

Дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар 
хэлтсийн зуслангийн Цагдаагийн 
тасгийн дарга, Дэд хурандаа

19 Г.Нямсүрэн Ахуйн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

20 Г.Алгирмаа 16 дугаар хорооны хэсгийн ахлагч
21 Ц.Бямбадаваа Хан-Уул дүүргийн 

Засаг даргын 
тамгын газар

16 дугаар хорооны хэсгийн 
байцаагч, дэслэгч

22 Б.Банди Дүүргийн гэрээт ажилтан

23

Н.Бүтэнсайн Богдхан уулын 
дархан цаазат 
газрын
хамгаалалт-ын
захиргаа

Судалгаа шинжилгээ, байгалийн 
нөөц, мэдээллийн сан хариуцсан 
мэргэжилтэн

24 Б.Пүрэвдорж Дотоодын цэргийн 
805 дугаар анги

Хамгаалалтын ажилтан, ахлах 
ахлагч


