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ТУШААЛ

оЬО /</ оны/% Г  сарын /9 өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.4, 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, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/667 дугаар захирамж, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5, 2.9.5 дахь 
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Нийслэл дэх хяналтын чиг үүрэг бүхий байгууллага, ажлын хэсгүүдээс 
гарсан дүгнэлт, зөвлөмжийн хүрээнд "Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, 
зохицуулалтын төв” ОНӨААТҮГ-ын өмчлөлийн хэлбэрийг өөрчлөх, байгууллагын 
болон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 145 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай 
зохицуулалтын дүрэм”, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/667 дугаар 
захирамжаар батлагдсан “Улаанбаатар хотын теле хяналтын нэгдсэн системийг 
төлөвлөх, зохион байгуулах, мэдээллийг ашиглах журам”-ыг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан холбогдох дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулах, өмчлөлийн 
хэлбэрийг өөрчлөх асуудлыг судалж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
санал, төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн дарга Т.Хэрлэн
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Гишүүд Ц.Рэгзэдмаа
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
дарга

Б.Түмэнбаяр
Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын 
Мэдээллийн сүлжээ, техник, хяналтын 
хэлтсийн дарга

Б.Адъяа
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 
Өмчийн төлөөлөл, менежмент, хувьчлалын
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хэлтсийн Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн

Т.Энх-Амгалан
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Э.Уянга
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн хууль, 
эрх зүйн мэргэжилтэн

Д.Лувсанчимэд
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Ц.Мөнх-Очир
Замын хөдөлгөөнийн удирдлагын төв ОНӨҮ- 
ын Мэдээллийн технологи, техник 
ашиглалтын хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга Ч.Ган-Очир
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, 
зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-ын дарга

2. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/667 дугаар захирамжаар 
батлагдсан “Улаанбаатар хотын теле хяналтын нэгдсэн системийг төлөвлөх, 
зохион байгуулах, мэдээллийг ашиглах журам”-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
тус байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдах телехяналтын камерын өргөтгөл, 
шинэчлэл, засвар үйлчилгээний зардал, шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэх 
болон тус газрын өмчлөлийн хэлбэр, холбогдох дүрэм, журмыг шинэчлэх талаар 
санал, шийдвэрийн төсөл боловсруулж, 2018 оны 08 дугаар сард багтаан Хотын 
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажпын хэсэг /Т.Хэрлэн/-т 
үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИИ МЕНЕЖЕР 
БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ

Т.ДАРГА ГАНТӨМӨР


