
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, дахь 
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам -ын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Шинэчлэн батлагдсан Хог хаягдлын тухай хуулиар айл өрхийн хэрэглээнээс 
үүсэх энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг нэг иргэнээр тооцож авах 
зохицуулалт бий болсонтой холбогдуулан нийслэлийн иргэн бүрээс хог хаягдлын 
үйлчилгээний хураамж төвлөрүүлэх, Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд 
тооцох хариуцлагын механизмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, 
ажил үүргийн хуваарь боловсруулах Ажпын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.

2. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төвлөрүүлэх, Хог хаягдлын тухай хууль 
тогтоомж зөрчигчдөд тооцох хариуцлагын механизмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
зохион байгуулалт, ажил үүргийн хуваарийн төслийг хотын Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хуралд 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны дотор танилцуулахыг Ажлын 
хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т үүрэг болгосугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын
дарга:

хэсгийн Г.Ууганбаяр Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
дарга

Гишүүд: Э.Батбилэг Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
Д.Бат-Өлзий Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 

Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын 
хэлтсийн дарга

Л.Амармөрөн Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хэв журмын 
хэлтсийн Мэргэжилт арга зүйн тасгийн дарга 
цагдаагийн дэд хурандаа

Б.Энхтуул Нийслэлийн Татварын газрын Татварын орлогын 
хэлтсийн Татварын улсын байцаагч

А.Гэрэлт-Од Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга

Б.Норжинлхам Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, 
төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

М.Цогцзолмаа Хан-Уул Дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтсийн дарга

Ц.Дуламжав Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны Засаг 
дарга

А.Нямдорж Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын хүрээлэн ТББ- 
ын тэрүүн

Б.Нэргүй Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хорооны олон 
нийтийн байцаагч

Нарийн бичгийн С.Аригуун Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн
дарга ахлах мэргэжилтэн


