
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

I 1±_ сарын 4 1 өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Комиссын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн 
байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Монгол Улсын 
2016 оны Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын 2.1.1 дэх заалт, Засгийн 
газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 7 дугаар тэмдэглэл, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дугаар захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 
2.4.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын “Эрх шилжүүлэх тухай” 2016 оны А/135 
дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2.9.5 
дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжих он дамжин хэрэгжиж буй 
Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг 
боловсруулах, дамжлага нэмэх, ашиглалтад оруулах төсөл арга хэмжээний ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт тавих, барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээж 
авах үүрэг бүхий комиссын бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар өөрчлөн баталсугай.

2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний 
ажлуудыг байнгын ашиглалтад хүлээн авч, Нийслэлийн өмчид бүртгүүлэх ажпыг 
зохион байгуулахыг комисс /Т.Хэрлэн/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2017 оны А/102 дугаар тушаалын хавсралтыг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.
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КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга

Г ишүүд

Т.Хэрлэн

Д.Анхбат

П.Чойжилжав

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн

Б.Оюунсүрэн Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 
хөрөнгө оруулалтын бүртгэл хариуцсан 
мэргэжилтэн

Ж.Дагвасүрэн “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨҮГ-ын
ерөнхий инженер

ц.Болд “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨҮГ-ын
Цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын 
албаны дарга

Нарийн бичгийн
дарга М.Балдандорж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 

албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн


