
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

Дугаар # 1 * 9 ? Улаанбаатар хот

Хот нийтийн аж ахуйн зарим ажил 
үйлчилгээнд хяналт тавих тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 заалт, 
21 дүгээр заалтын 21.3 дах заалт, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.3.1, 10 дугаар зүйлийн 10.2.10 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 
дагаж мөрдөх журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт, бичиг боловсруулах, батлах, 
хянах, мэдээлэх журам”-н 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага,'аж
ахуйн нэгжүүдийн орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 
цэвэрлэгээ, орчны тохижилт, гадна фасад, зар сурталчилгааны байгууламж, 
хаягийн байгууламжийн өнгө үзэмжийн байдал болон хот нийтийн аж ахуйн 
чиглэлээр хууль, тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, 
Энхтайваны өргөн чөлөө, Москвагийн гудамж дагуух ААН, байгууллагуудад 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас нэгдсэн зохион
байгуулалттайгаар хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, хариуцах 
гудамж талбайн байршлыг 2 дугаар, ажпын хэсгийн ажиллах удирдамжийг 3 
дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан удирдамжийн дагуу зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 
/Э.Энхцэцэг/, Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/, 
Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/, Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс /Д.Оюунболор/, Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/, Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газар /Л.Эрдэнэчулуун/, төвийн 6 дүүргийн Засаг дарга, 
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ 
/Ч.Ган-Очир/, Хяналтын төрийн бус байгууллагуудад тус тус даалгасугай.
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3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цас орсон даруйд хариуцсан гудамж, зам 
талбайн цасыг зориулалтын техник хэрэгслэлээр шүүрдэж, хусах, нөөцөлж 
бэлтгэсэн, давс бодис, элсийг цацах, явган хүний зам талбайн цасыг нягтаршиж 
хатуурахаас нь өмнө цэвэрлэх, авто зам, замын байгууламжид бодис давсны 
үйлчлэлээр цастай холилдсон үлдэгдлийг ногоон байгууламж, мод бутны нүхэнд 
асгахгүйгээр цуглуулж, дахин ашиглах арга хэмжээг дарааллын дагуу авч 
ажиллахыг Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ /Ж.Бямбадорж/, зам цэвэрлэгээний 
мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд тус тус үүрэг болгосугай.

4. Нийслэлээс алслагдсан орон нутгийн болон улсын чанартай авто зам, 
даваа гүвээний цас мөсийг харьяа авто зам арчлалтын газруудаар тухай бүр 
цэвэрлүүлж, машин техник хүн хүчийг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг 
Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар /Ж.Тогтохбаяр/-т даалгасугай.

5. Их хэмжээний цас орж, гудамж талбайд халтиргаа гулгаа үүсч, зам 
цэвэрлэгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн хүчин чадал хүрэлцэхээргүй 
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд шаардлагатай машин техник, хүн хүчийг 
дайчилж, ажиллуулахыг Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ /Ц.Төрхүү/-т, 
Геодизи, усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ /Т.Цэрэнноров/, 
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ /Ж.Чинзориг/-т тус тус үүрэг 
болгосугай.

6. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн багш ажилчид, ахлах 
ангийн сурагчдыг хашааны гадна талын явган хүний зам, талбайн цас, мөсийг цас 
орсон даруйд цэвэрлэж хэвшүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар зохион байгуулж 
ажиллахыг Нийслэлийн Боловсролын газар /Ж.Гантулга/-т үүрэг болгосугай.

7. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг сурталчилж, 
тайлагнах асуудлыг хариуцан зохион байгуулахыг Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Ууганбаяр, Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга 
Ц.Рэгзэдмаад тус тус хариуцуулсугай.
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НЭГДСЭН УДИРДЛАГААР ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажпын хэсгийн 
дарга

Г.Ууганбаяр

Ажпын хэсгийн 
гишүүд

Э.Энхцэцэг

Т.Хэрлэн

Д.Оюунболор

Ц.Рэгзэдмаа

Л.Эрдэнэчулуун

Ч.Ган-Очир

Т.Батцогт
Э.Батбилэг
О.Ганбаатар

Нарийн бичгийн

Ц.Шижир
Г.Батсайхан
Ж.Лхагвасүрэн
С.Аригуун

дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын 
хэлтсийн дарга
Нийслэлийн мэргэжпийн хяналтын 
газрын дарга
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төв ОНӨҮГ-ын дарга 
Баянзүрх дүүргийн Засагдаргын орлогч 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 
орлогч
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
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ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ, МОСКВАГИЙН ГУДАМЖ ДАГУУХ ААН, БАЙГУУЛЛАГУУДАД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 
АЖЛЫН АПБАНААС НЭГДСЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙГААР ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН,

ХАРИУЦАХ ГУДАМЖ ТАПБАЙН БАЙРШИЛ

Д /д Байршил
Ажлын
хэсгийн
ахлагч

Байгууллага, албан тушаал Ажлын хэсгийн 
гишүүдийн нэр

Холбоо
барих
утас

ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Д.Наяа 99089279
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Г.Билгүүн 99098360
ЗАА-ны ИБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Т.Оюунбилэг 91990624

ЗАА-ны ИБХ-ийн ЗАА-ны ИБХ-ийн мэргэжилтэн М.Балдандорж 99068748

1 Офицерийн ордноос дарга
Т.Хэрлэн

ЗАА-ны ХХҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдзнэцэцэг 99149980
Зүүн 4 зам хүртэл ЗАА-ны ЗСХ-ийн мэргэжилтэн С.Эрдэнэболд 99360785

99008050 ЗАА-ны АДХХ-ийн мэргэжилтэн Д.Лувсанчимэд 99253821
НМХГ-ын улсын байцаагч Д.Хишиг-Эрдэнэ 99853233
ХХДШТХ ТББ-ын хяналтын ажилтан Б.Баярмаа 88110448
ХХДШТХ ТББ-ын хяналтын ажилтан О.Сарангэрэл 88289840
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Л.Булган 88119644
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн З.Мөнгөнзул 91074837

ЗАА-ны АДХХ- 
ийн дарга 

Ц.Рэгзэдмаа

ЗАА-ны ЗСХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнгөндуулга 99019308
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Л.Баатарцогт 99888037

2 Зүүн 4 замаас Төв ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн С.Давааням 88116200
шуудан хүртэл ЗАА-ны ХХҮХ-ийн мэргэжилтзн Я.Бадмаа 99991733

99043715 ЗАА-ны АДХХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гэрэл 99026241
НМХГ-ын улсын байцаагч Б.Гэрэлтуяз 95345507

ЭЭХХХүрээлэн ТББ, хяналтын ажилтан Ж.Нацагдорж 95257030
80890273



ЭМНБХ ТББ-ын хяналтын ажилтан Э.Ариунжаргал 99706674
ХХДШТХ ТББ-ын хяналтын ажилтан Б.Отгонжаргал 89890940

3
Төв шуудангаас Баруун 
4 зам хүртэл

ЗАА-ны ХХҮХ- 
ийн дарга 

Д.Оюунболор

99000090

ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Т.Энх-Амгалан 91012992
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн С.Аригуун 91091059
ЗАА-ны ЗСХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхбаяр 99799234
ЗАА-ны ИБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Мөнхзул 99190985
ЗАА-ны ИБХ-ийн мэргзжилтэн Л.Алтангэрэл 99996898
ЗАА-ны ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн О.Уянга 99185358
ЗАА-ны АДХХ-ийн мэргэжилтэн Т.Туул 99024038

НМХГ-ын улсын байцаагч Б.Батболд 99003747

ЭЭХХХүрээлэн ТББ, хяналтын ажилтан Ж.Нацагдорж 95257030
80890273

4 Баруун 4 замаас 
Саппороогийн уулзвар 
хүртэл

ЗАА-ны ЗСХ-ийн 
дарга

Э.Энхцэцэг

99167632

ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбат 98100040
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн О.Оджаргал 99024477
ЗАА-ны ИБХ-ийн мэргэжилтэн Э.Энхтайван 95178826
ЗАА-ны ХХҮХ-ийн мзргэжилтэн Ч.Байгальмаа 99188007
ЗАА-ны ЗСХ-ийн мэргэжилтэн Э.Уянга 99198710
ЗАА-ны ЗСХ-ийн архивын эрхлэгч Г.М өнхчулуун 96004709
ЗАА-ны АДХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Номингэрэл 88028317
ЭМНБХ ТББ-ын хяналтын ажилтан Н. Баясгаланчимэг 89192510

ЭЭХХХүрээлэн ТББ, хяналтын ажилтан Ж.Нацагдорж 95257030
80890273

5

Саппорогийн 
уулзвараас 5 шарын 
автобусны буудал 
хүртэл

ЗАА-ны ТХХУХ- 
ийн дарга 

Г.Ууганбаяр

88095162

ЗАА-ны ТХХУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн М.Гансэлэм 91983333
ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Д.Сүхбат 91182801
ЗАА-ны ИБХ-ийн мэргэжилтэн Р.Даваасүрэн 99990638
ЗАА-ны ИБХ-ийн мэргэжилтэн О.Батмөнх 99155121
ЗАА-ны ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг 99095812
ЗАА-ны ЗСХ-ийн мэргэжилтэн Д.Шийтэр 99161444
ЗАА-ны АДХХ-ийн мэргэжилтэн П.Чойжилжав 99993746
ЭМНБХ ТББ-ын хяналтын ажилтан Н.Баясгаланчимэг 89192510

ЭЭХХХүрээлэн ТББ, хяналтын ажилтан С.Батхишиг 95257020
88004374
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН АЖИЛЛАХ УДИРДАМХ<

Зорилго: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн орчны 50 метр хүртэлх нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайн цэвэрлэгээ, орчны тохижилт, гадна фасад, зар сурталчилгааны 
байгууламж, хаягийн байгууламжийн өнгө үзэмжийн байдал болон хот нийтийн аж 
ахуйн чиглэлээр хууль, тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, 
зөрчилтэй байгууллага, ААН-үүдэд хариуцлага тооцож ажиллах 

Хугацаа: Байнгын
Хамрах хүрээ: Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, 

Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр
Оролцох байгууллага:
1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба
2. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
3. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар
4. Хороод
5. Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ
6. Хяналтын Төрийн бус байгууллагууд

Ажлын хэсгийн зохион байгуулалт:
1. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн тушаалаар нэгдсэн удирдлага 

бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллана.
2. Дүүрэг бүр Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан дүүргийн нэгдсэн ажлын 

хэсгийг байгуулах ба энэхүү ажпын хэсгийн дор дэд ажлын хэсгүүд 
байгуулж, ажлын хэсэг бүрт гудамж хуваарилах байдлаар зохион байгуулна.

3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хэлтсүүд Энхтайваны өргөн 
чөлөө, Москвагийн гудамжинд /Эскадрилын хөшөөнөөс 5 шарын уулзвар 
хүртэл/ хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсгийг гаргаж ажиллана.

4. УБЗАА-ны болон дүүргүүдийн дэд ажлын хэсгүүд хуваарьт гудамжны ААН, 
байгууллагуудад удирдамжид заагдсан чиглэлээр дотооддоо зохион 
байгуулалт хийж, хуваарь гарган ажиллана.

5. Ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагч ажпаас 
чөлөөлөгдөх, өөр албан тушаалд шилжих тохиолдолд тухайн ажлын байран 
дээр ажиллах дараагийн хүн ажлын хэсэгт орж ажиллана.

Хяналт, шалгалтын ажлын хэсгийн чиглэл:
1. Хяналтын ажлын хэсгүүд өвлийн улиралд цас орсон даруйд ажиллах
2. Байгууллага, ААН-ийн орчны 50 метр хүртэлх эргэн тойрны явган хүний зам 

/өөрийн хашааны гадна талд/ талбайн цас мөс, хог хаягдал, шарилж, хөл 
газрын ургамлыг цэвэрлүүлэх, шаардлага тавьж ажиллах,



3. Байгууллага, ААН-ийн цас, мөсний цэвэрлэгээний зориулалтын багаж 
/цохиур, хусуур/, хог цэвэрлэгээний багаж /шүүр, тармуур, чимхүүр/ зэргийг 
бэлтгэсэн байдлыг шалгах, бэлтгээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд албан шаардлага 
өгч бэлтгүүлэх

4. Хог хаягдлын тухай хууль, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2013 оны 
61 дүгээр тогтоол, бусад хот нийтийн аж ахуйтай холбоотой дүрэм, 
журмуудыг танилцуулж, мэдээлэл өгөх

5. Байгууллагын фасад, гадна зар сурталчилгаа, хаягийн байгууламжийн өнгө 
үзэмж, тавигдах шаардлагын дагуу байгаа эсэхийг шалгах, тавигдах 
шаардлага, холбогдох дүрэм журмыг танилцуулж, мэдээлэл өгөх

6. Орчны тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд хогшлыг арчилж, хамгаалж байгаа 
байдлыг шалгах

7. Орчны 50 метр газарт орсон гэрэлтүүлгийн шон дээрх зарлал наалтыг 
хуулуулж хэвшүүлэх

8. Хог хаягдал ачиж, тээвэрлэх гэрээ байгуулсан болон хог хаягдлын 
үйлчилгээний хураамжаа цаг тухайд нь бүрэн төлж байгаа эсэхийг шалгах

9. Өөрийн байртай ААН, байгууллагуудын гадна том хогийн сав, бункер, 
хогийн цэгийг нөхцөл байдлыг шалгах, ил задгай, гадуур нь хог 
хуримтлуулсан тохиолдолд албан шаардлага өгөх, нэгдсэн загвар бүхий хог 
хаягдал ангилан ялгадаг хогийн савтай болох шаардлага тавих, тогтмол 
хуваарийн дагуу хогоо ачуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих

Оролцогч байгууллагуудын ажил үүргийн хуваарь:
Д /д Байгууллагын нэр Хариуцах чиглэл

1 Улаанбаатар хотын 
захирагчийн ажпын алба

1. ЗАА-ны ТХХУХ нэгдсэн удирдлага зохион 
байгуулалтаар хангаж, хяналт тавьж 
ажиллах

2. ЗАА-ны хэлтсүүд ЭТӨЧ, Москвагийн 
гудамж дагуух ААН-үүдэд хяналт тавьж 
ажиллах ажлын хэсгийг удирдаж ажиллах

3. Холбогдох байгууллагуудын ажил үүргийг 
уялдуулах

2 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар

1. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт 
шалгалтын удирдамж боловсруулж, дүүрэг 
бүрт дүүргийн ЗДТГ, хяналтын ТББ-тай 
хамтран тогтмол хяналт, шалгалт явуулж, 
холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжилтийг 
хангуулах

2. Хууль, тогтоомж, шаардлага биелүүлээгүй 
ААН-үүдэд хариуцлага тооцох

3 Дүүргүүдийн Засаг даргын 
тамгын газар

1. НМХГ-тай хамтран хяналт шалгалтын 
ажпын хэсгүүд байгуулж, ажиллах

2. ААН, байгууллагуудад уриалга гаргаж, 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилгаа явуулах

3. Үүргээ биелүүлээгүй ААН, байгууллагуудыг 
олонд сурталчилж мэдээлэх

4. Хороодыг нэгдсэн удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж, удирдамжийн



хэрэгжилтийн үр дүнг тооцож ажиллах 
5. ААН, байгууллагын хариуцах орчны 50 

метр хүртэлх нийтийн эзэмшлийн зам, 
талбайн хил хязгаарыг тогтоож, 
зурагжуулах

4 Хороод

1. Нутаг дэвсгэрийн ААН, байгууллагуудад 
нэгдсэн удирдамжийн талаар тогтмол 
мэдээлэл хүргэж ажиллах

2. Нутаг дэвсгэрийн ААН, байгууллагуудын 
худалдаа, үйлчилгээний гэрээний 
хэрэгжилтийг хангуулах

5
Улаанбаатар хотын 
Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төв

1. Удирдамжид оролцогч байгууллагуудыг 
шуурхай мэдээллээр хангаж ажиллах

5 Хяналтын Төрийн бус 
байгууллагууд

1. Хяналт, шалгалтын ажлын хэсэгт орж 
ажиллах

2. Хариуцсан ажпын чиг үүргийн хүрээнд өдөр 
тутам хяналтаар ажиллан, шаардлагатай 
арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх

Мэдээ тайлан ирүүлэх, эргэх холбоо:
1. ХЕМ-ийн тушаалаар байгуулагдсан нэгдсэн удирдлага бүхий ажлын хэсэг 

сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Баасан гаригт хуралдаж удирдамжид 
заагдсан ажиллах чиглэлийн дагуу хийсэн ажлын мэдээлэл солилцож, 
ажлаа уялдуулах ба шаардлагатай тохиолдолд шуурхай хуралдна.

2. УБЗАА-ны болон дүүргүүдийн дэд ажлын хэсгүүд 14 хоног тутам хуралдаж, 
хийгдсэн ажпын чиглэлээр мэдээлэл солилцож, Ажлын хэсгийн даргыг 
мэдээллээр хангаж ажиллана.

3. Ажлын хэсгүүд сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Лхагва гаригт Улаанбаатар 
хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд тухайн сард ажилласан 
ажлын тайлан, мэдээгээ хүргүүлж ажиллана.

4. Ажлын тайлан мэдээнд дараах мэдээллүүд орно:
• Хяналт, шалгалт хийж, мэдээлэл өгсөн ААН, байгууллагын тоо, 

нэрсийн жагсаалт
• Үүрэг даалгавар биелүүлсэн ААН, байгууллагын тоо, нэрс
• Шаардлага биелүүлдэггүй ААН, байгууллагуудын тоо, нэрс
• Ажлын хэсгийн товч тайлан /А4 хэмжээтэй 1 хуудаснаас хэтрэхгүй, 12 

фонттой, 2-4 фото зураг/
5. Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ажпын 

хэсгүүдээс ирсэн мэдээг нэгтгэж сар бүрийн нэгдсэн ажлын хэсгийн 
хуралдаанд танилцуулна.


