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Манай хороо-Миний гудамж аяны 
хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим 

арга хэмжээний тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйлийн 47.1, Төсвийн тухай хуулийн 
16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 
Нийслэлийн 2021 оны төсөв батлах тухай 02/11 дүгээр тогтоол, Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалт, Хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 
2021 оны 13 дугаар хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь.

1. “Манай хороо-Миний гудамж” аянд шалгарсан шилдэг Дүүрэг, Хороо, Аж ахуйн 
нэгж байгууллага, Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Орон сууцны контор, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 
-төв, Иргэд, Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын нэрс, шагналын жагсаалтыг 1 
дүгээр, аяны хүрээнд идэвх зүтгэлтэй ажилласан, удирдамжийн дагуу амрах эрхийн 
бичгээр шагнах ажилтан, албан хаагчдын нэрсийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус 
баталсугай.

2. Ажилтан, албан хаагчдыг амрах эрхээр шагнахтай холбогдуулан амралт, 
сувиллын газарт амрах үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон 
шалгаруулах Ажпын хэсгийг 3 дугаар хавсралт ёсоор байгуулсугай.

3. Шалгарсан аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж, гэрээний гүйцэтгэлийг 
хангуулж, хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтэс /М.Гансэлэм/-т үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаалын 1 дүгээр зүйлд заасан ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны А/27 дугаар тушаалын 3 дугаар 
хавсралтын 1-31, 32, 33 дахь жагсаалтад тусгагдсаны дагуу санхүүжилтыг холбогдох эх 
үүсвэрээс гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежериин 
2021 оны сарын /твдрийн

(тушастын хавсралт

“Манай хороо-Миний гудамж” аянд шалгарсан шилдэг 
Дүүрэг, Хороо, Аж ахуйн нэгж байгууллага,

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Орон сууцны контор, 
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Иргэд, Хог хаягдлын 

үйлчилгээний байгууллагуудын нэрс, шагналын жагсаалт

1. Шилдэг Дүүрэг

I дүгээр байр - 1. Зонгинохайрхан дүүрэг Эргөмжпөл, 8.0 сая 
гөгрөг, аялах эрх-3

II дугаар байр - 1. Баянгол дүүрэг Өргөмжлөл, 6.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-2

III дугаар байр -1. Налайх дүүрэг Өргөмжлөл, 4.0 сая 
төгоөг, аялах эрх-1

2. Шилдэг Хороо /орон сууцны хороо/

I дүгээр байр - 1. Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо Өргөмжлөл, о.о сая 
төгрөг, аялах эрх-2

II дугаар байр - 1. Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо Өргөмжпөл, 3.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-1

III дугаар байр -1. Сонгинохайрхан дүүрэг, 14-р хороо Өргөмжпөл, 2.0 сая 
төгоөг, аялах эрх-1

Тусгай байр -1 Налайх дүүрэг, 8-р хороо Өргөмжлөл, 1.0 сая 
төгрөг

3. Шилдэг Хороо /гэр хороо/

I дүгээр байр - 1. Налайх дүүрэг, 3-р хороо Өргөмжпөл, э.о сая 
төгрөг, аялах эрх-2

II дугаар байр - 1. Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо Өргөмжлөл, 3.0 сая 
төгоөг, аялах эрх-1

III дугаар байр -1. Сонгинохайрхан дүүрэг, 10-р хороо Өргөмжлөл, 2.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-1

Тусгай байр -5 Баянзүрх дүүрэг, 17-р хороо Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

Хан-Уул дүүрэг, 13-р хороо Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

Сонгинохайрхан дүүрэг, 9-р хороо Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

Сүхбаатар дүүрэг, 12-р хороо Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

4. Шилдэг Аж ахуйн нэгж, байгууллага

I дүгээр байр - 1. Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо 'Мишээл 
групп” ХХК

Өргөмжпөл, о.Ц сая 
төгрөг



II дугаар байр - 1. Е
Р
заянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Улсын 2- € 
) Төв эмнэлэг т

)ргөмжпөл, 3.0 сая 
өгрөг

III дугаар байр -1. (^онгинохайрхан дүүрэг, 9-р хороо, ( 
63-р цэцэрлэг т

Эргөмжлөл, 2.0 сая 
өгрөг

Тусгай байр - 3. Налайх дүүрэг, 2-р хороо, ( 
Политехникийн коллеж 1

Эргөмжпөл, 1.0 сая 
өгрөг

Багахангай дүүрэг, 1-р хороо, “ЦЭФ ( 
грейд” ХХК 1

Эргөмжлөл, 1.0 сая 
-өгрөг

Зонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо, 
‘Мон торгон дэл” ХХК

Эргөмжпөл, 1.0 сая 
гөгрөг

5. Шилдэг Сууц өмчлөгчдийн холбоо

I дүгээр байр - 1. Хан-Уул дүүрэг, 21-р хороо, “Буянт 
ухаа 2Б” СӨХ

Өргөмжпөл, 5.0 сая 
төгрөг

II дугаар байр - 1. Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, 
“Хотхон 8” СӨХ

Өргөмжпөл, 3.0 сая 
төгрөг _

III дугаар байр -1. Баянгол дүүрэг, 6-р хороо, “Тэнгэр 
СӨХ

Өргөмжпөл, 2.0 сая 
төгрөг

Тусгай байр - 3. Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, “Шинэ 
Амгалан” СӨХ,

Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16-р хороо, 
“Наран оргил” СӨХ,

Өргөмжлөл, 1.0 сая 
төгрөг

Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, “Наран 
хотхон” СӨХ

Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

6. Шилдэг Орон сууцны контор, Хэрэглэгч^;;эд үйлчлэх төв

I дүгээр байр - 1. Баянзүрх дүүрэг, ОСНААУГ ХҮТ-1 Өргөмжлөл, 5.0 сая 
төгрөг

II дугаар байр - 1. Сүхбаатар дүүрэг, “Ганбиж” ХХК 
Хөгжлийн төв

Өргөмжпөл, 3.0 сая 
төгрөг

III дугаар байр -1. Хан-Уул дүүрэг, “Хайспийд" ХХК 
Мэргэжлийн холбоо

Өргөмжпөл, 2.0 сая 
төгрөг

Тусгай байр - 3. Баянзүрх дүүрэг, “Баян Монгол 
хотхон” ХХК Хөгжпийн төв,

Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг

Сонгинохайрхан дүүрэг, “Смарт 
ллан” ХХК,

Өргөмжлөл, 1.0 сая 
төгрөг

Хан-Уул дүүрэг, “Батбаян дулаан 
ХХК Мэргэжлийн холбоо

Өргөмжлөл, 1.0 сая 
төгрөг

7. Шилдэг Өрх /гэр хороо/

I дүгээр байр - 1. Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо, 
Р.Чанрав

Өргөмжлөл, 3.0 сая 
төгрөг

II дугаар байр - 2. Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо, 
Н.Туяа

Өргөмжпөл, 2.0 сая 
төгрөг

III дугаар байр - 2. Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, 
Д.Аманжол

Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг



Тусгай байр - 6. Зонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо,
З.Ваанчиг

Эргөмжпөл 500.0 мян 
гөгрөг

Багануур дүүрэг, 5-р хороо, 
Г.Ариүнболд

Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг

Чингэлтэй дүүрэг, 15-р хороо, 
Ц.Мөнхсайхан

Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг

Хан-Уул дүүрэг, 13-р хороо, 
С.Янжмаа

Өргөмжлөл 500.0 мян 
төгрөг

Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо, 
Т.Түвшинтөр .

Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг

Налайх дүүрэг, 5-р хороо, 
С.Отгонжаргал

Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг

8. Шилдэг Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллага

8.1 Хог тээврийн байгууллага

I дүгээр байр - 1. “Чингэлтэй ТҮК” ХХК Өргөмжлөл, 3.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-2

II дугаар байр - 1. Хан-Уул дүүргийн “Тохижилт, 
үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ

Өргөмжлөл, 2.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-1

III дугаар байр -1. Налайх дүүргийн “Тохижилт 
уйлчилгээ” ОНӨААТҮГ

Өргөмжлөл, 1.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-1

Тусгай байр - 3. “Багануур тохижилт” ОНӨААТҮГ Өргөмжлөл 500.0 мян 
төгрөг

“Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг

Баянзүрх дүүргийн “НҮГ-3 
ОНӨААТҮГ

____________ _________

Өргөмжлөл 500.0 мян 
төгрөг

8.2. Зам талбайн цэвэрлэгээний байгууллага

I дүгээр байр - 1. “Улаанбаатар шинэчлэл" ХХК Өргөмжпөл, 3.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-2

II дугаар байр - 1. “Эко эрин тохижилт” ХХК Өргөмжлөл, 2.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-1

III дугаар байр -1. “Чингэлтэй ТҮК” ХХК Өргөмжпөл, 1.0 сая 
төгрөг, аялах эрх-1

Тусгай байр - 3. “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг

"Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ Өргөмжлөл 500.0 мян 
төгрөг _

“Багахангай тохижилт” ОНӨААТҮГ Өргөмжпөл 500.0 мян 
төгрөг
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“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд 
идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амрах эрхээр шагнагдах 

төрийн захиргааны байгууллага, Сонгинохайрхан, Баянгол дүүргийн 
ажилтан, албан хаагчдын нэрс

№ О в о г  н эр А л б а н  т у ш а а л

1 Сүх
ТӨМӨРДУЛАМ

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын 
газрын дарга

2 Төмөрхуяг
СҮМБЭР

Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот төлөвлөлтийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

3 Эрдэнэбат
УУГАНЦЭЦЭГ

Сонгинохайрхан дүүрэг, Засаг даргын дэд бүтцийн асуудал 
хариуцсан орлогч

4 Эрдэнэхүү
ҮҮРИЙНЗАЯА

Сонгинохайрхан дүүрэг, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн 
СӨХ-орон сууц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн

5 Рагчаа
ГАНБАЯР

Сонгинохайрхан дүүрэг, Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн 
мэргэжилтэн

6 Хүнийхүү
ЭРДЭНЭТУЯА

Сонгинохайрхан дүүрэг, 14 дүгээр хорооны Засаг дарга

7 Баттөмөр
ХИШИГТ

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо, Засаг дарга

8 Дуламсүрэн
МӨНХБААТАР

Баянгол дүүрэг, Дүүргийн Засаг даргын орлогч

9 Баярсайхан
ЗОЛЗАЯА

Баянгол дүүрэг, Засаг даргын Тамгын газрын Бичиг хэргийн 
| эрхлэгч

“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд 
идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амрах эрхээр шагнагдах 

Чанарын менежментийн зөвлөлийн эрдэмтэн докторууд, 
Налайх, Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн 

ажилтан, албан хаагчдын нэрс

№ О в о г  н эр А л б а н  т у ш а а л

1 Сосорбарам
ЖАВЗАН

Хотын Ерөнхий менежерийн дэргэдэх Чанарын менежментийн 
зөвлөлийн эрдэмтэн, доктор

2 Дамдинсүрэн
ЭНХСАЙХАН

Хотын Ерөнхий менежерийн дэргэдэх Чанарын менежментиин 
зөвлөлийн эрдэмтэн, доктор

3 Сайчаа
ТУНГАПАГ

Налайх дүүрэг, Дүүргийн Засаг даргын орлогч

4 Давааням
ОЮУНБИЛЭГ

Налайх дүүрэг, Захирагчийн ажпын албаны дарга



5 Цэрэндорж
ТУНГАЛАГ

Налайх дүүрэг, Худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга

6 Батмөнх
БУЛГАНХҮҮ

Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо, Засагдарга

7 Минжбадгар
ӨЛЗИЙТОГТОХ

Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо, хэсгийн ахлагч

8 Дэмбэрэл
ОДОНТУУЛ

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, нийгмийн ажилтан

9 Жамъяан
ГАНБААТАР

Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо, олон нийтийн байцаагч

“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд 
идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амрах эрхээр шагнагдах 

хяналтын төрийн бус байгууллагуудын 
ажилтан, албан хаагчдын нэрс

№ О в о г  н эр А п б а н  т у ш а а л

1 Загал
ЭРДЭНЭБАЯР

Хотын хөгжлийг дэмжих зөвлөлүүдийн холбоо ТББ-ын ажилтан

2 Эрдэнэчулуун
ЧИНБОЛД

Сайн шийдэл, тогтвортой хөгжлийн цөм ТББ-ын тэргүүн

3 Шижирбаатар
ХАЛИУНЦЭЦЭГ

Сайн шийдэл, тогтвортой хөгжлийн цөм ТБЁ-ын гишүүн

4 Сарангэрэл
МӨНХЖИГҮҮР

Ногоон агула ТББ-ын тэргүүн

5 Дариймаа
НОМИНГОО

Ногоон агула ТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

6 Батсайхан
УНДРАХ

Эко ирээдүй мөнхийн хөгжил ТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

7 Сугир
ЦЭЕН-ОЙДОВ

Эко ирээдүй мөнхийн хөгжил ТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

8 Баяржаргал
ЦЭНДМАА

Навчин ойн ногоон байгууламж ТББ-ын тэргүүн

9 Ёндунжунай
ЖАМБАЛЦЭРЭН

Бид туслая ТББ-ын хяналтын ажилтан

10 Аптангэрэл
ОЮУНЧИМЭГ

Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалал хөгжпийн хүрээлэн I ЬЬ-ын 
хяналтын ажилтан

11 Бямбаа
БАЯРМАА

Хотын хөгжлийг дэмжих Шинэ тосгон холбоо ТББ-ын хяналтын 
ажилтан

12 Амаржаргал
БОЛОРТУЯА

Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн ТББ-ын гүйцэтгэх 
захирал



“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд 
идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амрах эрхээр шагнагдах 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон 
Хогтээврийн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын нэрс

№ О в о г  н эр А п б а н  т у ш а а л

1 Доржсүрэн
ЭРДЭНЭСҮРЭН

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Захиргааны 
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга

2 Батмөнх
ХАЛИУН

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Захиргааны 
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч

3 Ганбүргэд
МӨНХЧУЛУУН

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Захиргааны 
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн

4 Энхбат
БАТЖАРГАЛ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Дотоод хяналтын 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

5 Ням-Очир
ОРГИЛБОЛД

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Дотоод хяналтын 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

6 Төртогтох
ТУУЛ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Дотоод хяналтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн

7 Ганзоригт
ИНДАРЪЯА

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Яог хаягдпын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

8 Баяртунгалаг
МӨНХБАЯР

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын ал^ань^чог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

9 Навааншарав
ЭНХТӨР

“Чингэлтэй ТҮК” ХХК-ийн жолооч

10 Метр
ДАВАА-ОЧИР

“Чингэлтэй ТҮК” ХХК-ийн зам талбайн үйлчлэгч

11 Долгор
НЭРГҮЙ

“Чингэлтэй ТҮК” ХХК-ийн ачигч

12 Сүрэн
ОЮУНГЭРЭЛ

Налайх дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын хог 
хаягдлын байцаагч ■

“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд 
идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, амрах эрхээр шагнагдах 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Зам талбайн 
цэвэрлэгээний байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын нэрс

№ О в о г  н эр А л б а н  т у ш а а л

1 Шагдарсүрэн
ЧАНЦАПНУРМАА

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

2 Даваа
НААЯА

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

3 Ганболд
БИЛГҮҮН

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

4 Лхагва
АПТАНГЭРЭЛ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



5 Төрбат
ОЮУНБИЛЭГ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн

6 Очирбат
БАТМӨНХ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн

7 Баасанжав
МӨНХЗУЛ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс 
үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн

8 Батжаргал
НОМИНГЭРЭЛ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс 
үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн

9 Магсар
ТҮВДЭНДОРЖ

“Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-ийн захирал

10 Батсүх
ЭРДЭНЭСАЙХАН

“Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

11 Апександр
ИДЭРНАСАН

“Эко эрин тохижилт” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

12 Юндэн
ТОСМАА

Хан-Уул дүүргийн “Тохижилт, үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ-ын 
Ногоон байгууламж, цэвэрлэгээ үйлчилгээний хэлтсийн дарга



“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд амрах үйлчилгээг 
зохион байгуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон 

шалгаруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

Ажлын хэсгийн дарга

Г ишүүд

М.Гансэлэм _
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 
Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга

Б.Мөнхбаяр
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хог 
хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

Г.Билгүүн
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын 
тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

У.Сумъяа
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, 23-24 тоотод оршин суугч 
иргэн /Зөвшилцсөнөөр/

Ш.Чанцалнурмаа
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны ^
Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн


