
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Дугаар

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

“Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 18 

дугаар зүйлийн 18.3 дахь заалт, нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 

захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, 

хянах, мэдээллэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1. дэх заалт, Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалтыг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажпын хүрээнд “Хүн амын ахуйн 

үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах Ажлын 

хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар байгуулсугай.

2. “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн төслийг 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хуралд 2017 оны 

2 дугаар улиралд багтаан хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсэг /О.Нарантуяа/-т 

даалгасугай.

0:\Ьаскир_о!с1__рс\'УУогк с1оситеп15\<1ос 201Ө\1и$Ьаа12016.Ьосх



Ажлын
ахлагч:
Гишүүд:

Нарийн
дарга:

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн
2016 оны.....дүгээр сарын.... -ны өдрийн

....тушаалын хавсралт

“ХҮН АМЫН АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-2020” НИЙСЛЭЛИЙН 
ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

хэсгийн О.Нарантуяа 

Д.Баярсайхан

М.Эрдэнэтуяа
Г.Нурдаулет

У.Халиун

Ц.Мягмарсүрэн

Б.Бат-Эрдэнэ

ГТанзориг

Л.Оюунцэцэг
/ЗсӨ/

М.Заяа /РМО/

Ж.Эрхэмтөгс
/РМӨ/
ДТуул

М.Гансүх

Д.Мөнхтулга 

бичгийн Ж.Хэрлэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
НИТХ-ын тэргүүлэгч, нийслэлийн Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн төвийн дарга, /Зөвшилцсөнөөр/ 
НИТХ-ын тэргүүлэгч, /Зөвшилцсөнөөр/
Хүнс, хөдөө аж ахуй ,хөнгөн үйлдвэрийн яамны 
Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын мэргэжилтэн,
/Зөвшилцсөнөөр/
Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газрын 
мэргэжилтэн, /Зөвшилцсөнөөр/
НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн
Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, иновацийн газрын 
дарга
Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албаны дарга
ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн 
сургуулийн Технологи менежментийн салбарын 
эрхлэгч, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн судалгаа, 
сурталчилгааны төвийн захирал,
/Зөвшилцсөнөөр/
ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн 
сургуулийн Технологи менежментийн салбарын 
ахлах багш /Зөвшилцсөнөөр/
СУИС-ийн Соёл урлагийн менежментийн 
тэнхимийн эрхлэгч, /Зөвшилцсөнөөр/ 
Үйлчилгээний бизнес эрхлэгчдийн хөгжпийн 
төвийн гүйцэтгэх захирал, /Зөвшилцсөнөөр/ 
Монголын Үйлдвэрлэлийн хоршоо, Ахуйн 
үйлчилгээний төв холбооны менежер, 
/Зөвшилцсөнөөр/
Монголын Үсчин, гоо засалчдын хөгжлийн төвийн 
гүйцэтгэх захирал, /Зөвшилцсөнөөр/
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 
мэргэжилтэн


