
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

ов сарын өдөр Улаанбаатар хот

Үндэсний их баяр наадмаар ажиллах 
хуваарь батлах тухай

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйл, 78.2, 78.3 дахь заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
"Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх” журмын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тулгар төрийн 2227, Их Монгол Улсын 812, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, 
Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тохижилт, засвар, 
хог хаягдал цэвэрлэгээ, худалдаа үйлчилгээ, цахилгаан хангамжийн ажлын 
батлагдсан хуваарьт хяналт тавьж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т, Хүнс худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Д.Оюунболор/-т, 
Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-т тус тус даалгасугай.

2. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл арга хэмжээний үеэр батлагдсан 
хуваарийн дагуу хяналт тавьж ажиллах албан хаагчдын жагсаалтыг хавсралт 
ёсоор баталсугай.

3. Үндэсний их баяр наадмын баярын өдрүүдэд ажилласан албан хаагчдыг 
нөхөж амраах ажлыг зохион байгуулахыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 
/Э.Энхцэцэг/-т үүрэг болгосугай.
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Маягт 2

Захиргааны шийдвэрийн хяналтын дагалдах хуудас 
Үндэсний их баяр наадмаар ажиллах 

хуваарь батлах тухай

Д/д Шийдвэр 
боловсруулахад 
оролцсон албан 

хаагчийн овог нэр

Албан тушаал Оролцоо Гүйцэтгэл

1 Д.Мөнгөндуулга
Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

Санал өгөх Танилцаж 
саналаа өгсөн

2 Т.Хэрлэн
Инженерийн 
байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Санал өгөх
Танилцаж 
саналаа өгсөн

3 Г.Ууганбаяр
Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга

Санал өгөх
Танилцаж 
саналаа өгсөн

4 Д.Оюунболор
Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга

Санал өгөх
Танилцаж 
саналаа өгсөн

5 Ц.Рэгзэдмаа
Аудит, дотоод 
хяналтын хэлтсийн 
дарга

Санал өгөх
Танилцаж 
саналаа өгсөн

6 Б.Цэрмаа Санхүү Санал өгөх
Танилцаж 
саналаа өгсөн

7 Э.Уянга
Хууль, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

Санал өгөх
Танилцаж 
саналаа өгсөн

8 О.Оджаргал

Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Төсөл
боловсруулах

Тушаалын
төсөл
боловсруулсан

Жич: Албан хаагчийн оролцоо, гүйцэтгэлийн тухай дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ.

Хянасан:

ЗАА-ны ТХХУХ-ийн дарга 

Дагалдах хуудас бичсэн:

ЗАА-ны ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн

2018 оны 06-р



хотын ЕрөТ)ху1й\л

ТУЛГАР ТӨРИЙН 2227, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 812, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 97 ЖИЛИЙН ОИ, ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ТОХИЖИЛТ, ЗАСВАР,
ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ

енежерийн 
ын 26-ны өдрийн 

тушаалын хавсралт

№ О вог нэр Х о л б о о  б ар и х  утас _Албан ту шаал
Нзг. Захиргаа, санхуугийн хэлтэс

Э.Энхцэцэг
ДМөнгэндуулга
Б.Цэрмаа
Б.Менхбаяр
Ц.Ганбат
Б.Халиун
Э Уянга
БХонгорзул
Д.Шийтэр

10 Э.Хишигбуян

99167632
99019308
99268899
99799234
99022846
88082821
99198710
88072720
99161444
80888886

Хэлтсийн дэрга
Хунпй неецийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Ахлах нягтлан бодогч
Шуурхай ажил хариуцсан ахлах мэр! эжилтэн
Иргэдийн ергедел, эрэлт хүсэлт, уйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Тооцооны нягтлан бодогч
Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Еренхий менежерийн туслах
Орон сууцны өргөдөл хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжи.птэн

11 С.Эрдэнэболд 99360785 Мэдээллийн технологийн асуудал харицсан мзргэжилтэн
12 Я.Гантуяа 99169269 Бичиг хэргийн эрхлэгч
13 Г.Менхчулуун
14 Э.Буянтуул
15
16

Э.Дэлгэрмаа
Н.Мөнхгаамаа

17 Ш.Чанцалнурмаа
18
19

Б.Эрхбаяр
Н Мөнхиэүр

Б.Номингзрэл
Г Индаръяа

9 600^709 Архивын эрхлэгч
99657909 Иргэдийн ергедөл, эрэлт хусэлт, уйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
99272895 Иргэдийн өргедел, эрэлт хусэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжил гэн
99660375
91007815

Иргэдийн ергедөл, эрэлтхусэлт, уйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

99164796
Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хусэлт, уйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Иргэдийн өргедөл, эрэлт хусэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

99801926 Агентлаг хариуцсан нярав

88028317
Хоар Аудит дотоод хяналтын хэлтэс

91912123
Дотоод хяналтын ахлах мэргзжилтэн
Бодлогын зорилт. тогтоол шиидвэрийн биелэлт хариуцсан мэргзжилтэн

Б.Гэрэл
Д.Лувсанчимзд
Т.Туул
П.Чойжилжав

Т.Хэрпэн
Р.Даваасурэн
О Бэтмөнх
Ж.Өлзийбаяр
Л.Алтангэрэл
М.Балдандорж
Б Мөнхзул

99026241
99253821

Дотоод хяналтын мэргзжилтзн

9 9 0 2 *0 3 8
Дотоод хяналтын мэргзжилтэн
Догоод хяналтын мэргэжилтэн

99993746 Дотоод хяналтын мэргэжилтэн

99008050
Гурав Инженерийн байгуулзмжийн хэлтзс

Хэлтсийн дарга
99990638 Цахилгаан хангамж, гэрэлтуулэг, холбооны асуудал хариуцсан ахлах мэргзжилтэн
99155121 Дулаан хангамжийн асуудэл хариуцсан мэргэжилтэн
99192559 Авто зам, гуурийн байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
99996898 Усан хангамж, зриутгах татуургын асуудэл хариуцсан мэргзжил гэн
99068748
99190985

Ус зайлуулах барилга байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Тээвэр, хеделгеөн зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн



8 Э.Энхтайван 95178826 Орон сууцны ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргзжилтэн К 5 Ц  НВШ
9 Ө.Чулуунцэцэг 96618837 Нийслэлийн зохицуулах зеалөлийн орон тооны мэргэжилтэн10 Б.Отгонбат 99178813 Барилга, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан мэогэжилтэн ' ^  -

Дөрөв Тохижштт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс У1!/08 N/11/09 У41/10 У11/11 IN/11/12 У11/13
1 Г Ууганбаяр 88095162 Хэлтсийн дарга -ч
2 М Гансэлэм 91983333 Тохижилтын бодлогын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 5В кян
3 С.Аригуун 91091059 Хог хаягдлын бодлогын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн а ттяе.Ш:
4 О.Оджаргал 99024477 Тохижилтын дизайны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн шт швяш I
5 Д.Сүхбат 91182801 Ногоон байгууламжийн бодлогын асуудэл хариуцсан мэргэжилтэн авв*|ГЖ_1
6 Б Эрдэнэбат 98100040 Хот чимэглэл, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн иЛЯЭ
7 Л.Булган 88119646 Зурагтөсөл ландшафтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
8 Л.баатарцогт 99888037 Ногоон байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргзжилтэн шшш
9 Д.Нааяа 9908Э279 Ногоон байгууламжийн асуудал хариуцсан иэргэжилтзн10 Г.Билгуун 990Э3360 Гадна зар сурталчилгааны асуудал хариуцсан мэогэжилтэн ■■■ ' 1
11 З .М э н г ө н з у л 91074837 Тусгай хог хаягдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
12 Т.Энх-Амгалан 91012992 Хог хаягдлын дахин боловсруулах уйлдөэр төвлөрсөн хогийн цэг хариуцсан мэргэжилтэн — —

Тав. Хунс, худалдаа үйлчилгзэний хэлтзс VI1/08 N/14/09 N/11/10 N/11/1 1 ]VII/12 N/11/13
1 Д Оюунболор 99000090 Хэлтсийн дарга 1Н ия П! , *- ТЪт1 ТЧ
2 Д.Эрдэнэцэцэг 99149930 Худалдаа үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжил гэн X- -Л
3 Ж.Хэрлэн 99094414 Ахуй үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ■■
4 О.Уянга 99185358 Хунс, худалдаа, хөдөө аж ахуйн зах зээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн X X»
5 Б.Эрдэнэчимэг 99095812 Хоол уйлдвэрлэл, уйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн № рри
6 Я.Бадмаа 99991733 Хоол уйлдвэрлэл уйлчилгээний мэргэжилтэн 7Н
7 ЧБайгалмаа 99188007 Худалдаа үйлчилгээний мэргэжилтэн * Х-7 I

Жич:

Хүй долоо худагг байрлах албэны гэрт тавилга зөөх, буулгах, гэрийн үилчипгээнд ажилланэ
Хүй долоо худагт болох Айрагны баярын үйл ажиллагаан дээр ажиллана
Баяр наадмын тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд хяналт тавьж хуваарийн дагуу ажиллан тайлан дүн мэдээгээ 2018 оны 07-р сарын 17-нд Үндэсний 
их баяр наадмын Тохижилт, засвар, үйлчилгээний салбар хороонд хүргүүлнэ. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн Хяналт шалгалтын ахлагчаар ТХХУХ-ийн 
ахлах мэргэжилтэн М.Гансэлэм, Хүй 7 худгийн ахлагчаар ТХХУХ-ийн мэргэжилтэн Д.Сүхбат нар ажиллаж цагийн бүртгэлийг хөтлөн явуулж Захиргаа 
санхуугийн хэлтэст хулээлгэн өгнө.
ШУЗТ-ОНӨААТҮГ хариуцпагатай жижүүртэй холбогдож мэдээлэл хүргүүлж ажиллах

Хуваарьт ажлын хүрээнд: Төв цэнгэлдэх хүрээлзнгийн гадна болон дотор талбайн тохижилт, засвар үйлчилгээ, хог хаягдлын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, баяр 
наадмын өдрүүдэд ард иргэдэд халуун хоолны худалдаа, үйлчилгзэний ажпуудад хяналт шалгалтыг хийж гарсан зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулах, 
шаардлагатай тохиолдолд НМХГ-ын улсын байцаагчтай хамтран ажиллаж зөрчлийг аригуулах арга хэмжээг түргэн шуурхай зохион байгуулж салбар хороонд 
мэдээлнэ.


