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12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн 
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Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.10, 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ” 30 дугаар тогтоол, 
“Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 62 дугаар тогтоол, “Бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 147 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын “12 
хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах тухай” 2020 оны 02 
дугаар сарын 28-ны өдрийн А/268 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу төст өвчний тархалт, Шинэ 
коронавирусийн халдварын эрсдэлээс сэргийлэх, бага насны хүүхдийн аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хавсралт 
дахь 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй /эх болон ганц бие эцэг/ албан хаагчдын ажлын цагийг 
нэг цагаар хорогдуулж 08:00-16:00 цагийн хооронд ажиллуулахыг хэлтсийн дарга нарт 
даалгасугай.

2. Энэ хугацаанд байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр 
зохион байгуулан ажиллахыг бүх хэлтсийн дарга нарт, цалин хөлсийг ажилласанд 
тооцож олгохыг Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс /Б.ҮүрцайхЛт тус тус үүрэг болгосугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ АВТО БААЗ УТҮГ-ЫН 
12 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ АПБАН ХААГЧДЫН НЭРС

2020 оны 06 дугаар сарын 03 Улаанбаатар хот

д/д Нэрс Албан тушаал Хүүхдийн тоо

1 О.Халиун Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга 2
2 Б.Тунсаг Дотоод үйл ажиллагаа мэдээллийн 

технологи хариуцсан мэргэжилтэн
1

3 Б.Үүрайх Санхүү төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий нягтлан бодогч

1

4 Ц.Гэрэлчимэг Санхүү төлөвлөлтийн хэлтсийн нягтлан
бодогч

2

2 Н.Дуламсүрэн Тооцооны нярав 3
5 Н.Энхээбаатар жолооч 4
6 Б.Анхбаяр жолооч 2


