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! Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг п
ханган ажиллах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.10 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.5, 78.2, 78.3 дугаар заалт, 
Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт, Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 6 дугаар зүйлийн 6.10.1 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 
НЬ:

1. Тулгар төрийн 2229, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 814, Ардын 
хувьсгалын 99 жилийн ойн “Үндэсний их баяр наадам”-ын өдрүүдийг тохиолдуулан 
бүх нийтээр амрахтай холбогдуулан байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, 
бороо үер усны аюул, цахилгааны гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 2020 оны 07 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 15-ны өдрийг 
дуустал хугацаанд хариуцлагатай жижүүрүүдийн ажиллах хуваарийг хавсралтаар 
баталсугай.

2. Хариуцлагатай жижүүрүүд баярын амралтын өдрүүдэд хуваарийн дагуу 
ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ утсаа байнга нээлттэй байлгаж, байгууллага дээр 
ажиллаж байгаа манаач, 1 , 2 , 3  дугаар паркуудын диспетчер-механик нарын ажлын 
байдал, байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох тог цахилгаан, өрөө

%

тасалгааны бүрэн бүтэн байдал, байгалийн болзошгүй аюул, үер усны асуудлыг 
онцгой анхаарч, ажилласан тухай тэмдэглэл хөтөлж хэлтсийн дарга нарт болон 
холбогдох байгууллагуудад тухай бүрт мэдээлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

3. Баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрүүдэд ажлын чиглэл, 
зааварчилгаа өгч, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод хяналт, 
аудитор /Х.Одончимэг/-т, нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд ажилласан албан 
хаагчдыг нөхөн амраах ажлыг зохион б ай гуутхы г хэлтсийн дарга нарт, 
хариуцлагатай жижүүрт шаардагдах жолооч, автрмзшиныг гаргаж зохицуулахыг 
Тээвар, зохицуулалтын хэл гэс /Х.Ажрахгүй/-т тус тус үүрэг болгосугай .

ДАРГА Ш.НАРАНБААТАР
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Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд 
ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь

2020 оны 07 дугаар сарын 09 Улаанбаатар хот

№
Хариуцлагатай жижүүр хийх 

ажилтнуудын нэрс, утас
Апбан тушаал Жижүүр хийх 

он, сар, өдөр, цаг

1 дүгээр парк

1 Д.Ганбат 94357488 диспетчер-механик 2020*07*11 08.00-08.00

2 Ц.Оюунцэцэг 96076669 диспетчер-механик 2020*07*12 08.00-08.00

3 М.Лхагвадулам 96075375 диспетчер-механик 2020*07*13 08.00-08.00

4 Д.Ганбат 94357488 диспетчер-механик 2020*07*14 08.00-08.00

5 Ц.Оюунцэцэг 96076669 диспетчер-механик 2020*07*15 08.00-08.00
2 дугаар парк

1 З.Батчулуун 96079599 диспетчер-механик
2020*07*11 08.00-08.00

2 А.Нямсүрэн 96079904 диспетчер-механик
2020*07*12 08.00-08.00

3 Б.Мөнхгэрэл 99757095 диспетчер-механик
2020*07*13 08.00-08.00

4 З.Батчулуун 96079599
•

диспетчер-механик
2020*07*14 08.00-08.00

5 А.Нямсүрэн 96079904 диспетчер-механик
2020*07*15 08.00-08.00
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Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд 
ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь
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№
Хариуцлагатай жижүүр хийх 

ажилтнуудын нэрс, утас
Албан тушаал Жижүүр

хийх
цаг

Жижүүр
ХИЙХ ОНу

сар, өдөр

1 Х.Ажрахгүй 88113708 ТЗХ-ын дарга 08.00-20.00 2020*07*11

2 О.Халиун 99915284 ЗХНХ-ын дарга 20.00-08.00

3 Ц.Гэрэлчимэг 99881430 СТХ-ын дарга 08.00-20.00 2020*07*12

4 Ц.Дэлгэрмаа 90311931 АБХХ мэргэжилтэн 20.00-08.00

5 Б.Сүхбат 91922247 Ашиглалтын инженер 08.00-20.00 2020*07*13
6 Н.Дуламсүрэн 90123976 Тооцооны нярав 20.00-08.00

7 Ц.Үүрцайх 99020499 Нягтлан бодогч
08.00-20.00 2020*07*14

8 Х.Одончимэг 96093838 Дотоод хяналт, аудитор 20.00-08.00

9 Я.Батгэрэл 96070037 Диспетчер-механик
08.00-20.00 2020*07*15

10 Б.Тунсаг 99034523 МТДҮАХ мэргэжилтэн 20.00-08.00

Жич: Хариуцлагатай жижүүр нь байгууллага дээр ус, цахилгаан, аадар борооны 
улмаас үер бууж байгууллага, гарашруу орсон эсэх, бусад ажпыг заавал шалгаж 
үзэх, жижүүр хийсэн тухай жижүүрийн дэвтэрт илтгэх хуудсаар бичиж, дараагийн 
жижүүрт хүлээлгэн өгнө.


