
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

оны / о  сарын дөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

л

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 3 
ахирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журмын 2 дугаар 
хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 4 
дүгээр хэсгийн 4.4.15 дахь хэсгийгтус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Улаанбаатар хотын зам талбайн цас, мөс цэвэрлэх үйл ажиллагаа, энгийн хог 
хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт, цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийг боловсронгуй 
болгох дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажпын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажпын хэсгийн ахлагч: 
Г.Ууганбаяр

Ажпын хэсгийн гишүүн: 
Ч.Ган-Очир

Н.Пүрэвжав
Э.Батбилэг

А.Гэрэлт-Од

Б.Мөнхжаргал

Б.Жаргал

А.Нямдорж
А.Мягмардолжин
М.Галбаатар
Д.Алтанцэцэг

Б.Жавзан
М.Түвдэндорж
Н.Лхагвасүрэн
И.Ундрахбаяр

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, 
хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” 
ОНӨҮГ-ын дарга
Хот тохижилтын газрын орлогч дарга
Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Дэд бүтэц, 
тохижилтын хэлтсийн дарга
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Дэд бүтэц, тохижилтын 
хэлтсийн дарга
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Дэд бүтэц, тохижилтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн
“Хотын хөгжлийг дэмжигч Улаанбаатар хотын шинэ тосгон 
холбоо” ТББ-ын тэргүүн
“Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын хүрээлэн” ТББ-ын тэргүүн 
“Ирээдүйн хөгжлийн хүрээлэн” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал 
Монголын СӨХ-ны дээд зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал 
Сүхбаатар дэвшил" ОНӨААТҮГ-ын Тохижилтын албаны 
ахлах мэргэжилтэн
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ны инженер 
“Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-ны захирал 
“Эко орчин" ХХК-ны гүйцэтгэх захирал
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэрэгдэх “Тохижилт, 
цэвэрлэгээ, үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын дэд захирал

С:\11$ег5\и5ег\Ое5к*оо\а1Ьап ЫсЬее\А-4йос 2016.йосх



Ю.Тосмаа Хан-Уул дүүргийн Тохижилт, үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ- 
ын Зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга:
С.Аригуун Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, 

хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

2. Ажлын хэсгийг хуралдуулж, холбогдох баримт бичиг боловсруулах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллахыг ажлын хэгийн ахлагч бөгөөд Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга /Г.Ууганбаяр/-д үүрэг болгосугай,

3. Улаанбаатар хотын зам талбайн цас, мөс цэвэрлэх үйл ажиллагаа, энгийн хог 
хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт, цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийг боловсронгуй 
болгох дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг 2016 оны 11-р сарын 15-ны 
дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулахыг 
Ажлын хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т даалгасугай.


