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УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

ОНЫ сарын ^ ө д ө р  Дугаар Улаанбаатар хот

I—1 ~1 
Явган замын тохижилтыг хариуцах 

ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 23 

дугаар зүйлийн 23.2, 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, Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалт, 3 дугаар 

хэсгийн 3.1.2, 3.1.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргаас дэвшүүлж буй “Нэг хот нэг стандарт” зорилтын 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барйх 

ажлын судалгааг хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

шийдвэрлүүлэх, стандартад нийцсэн явган зорчигчийн замыг бий болгох ажлыг 

зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг 1 дүгээр, ажлын 

удирдамжийг 2 дугаар, Дүүргүүдийг хариуцаж ажиллах Ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Тохижилтын ажлыг удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, ажлын явц,

хэрэгжилтийг удирдамжид заасан хугацаанд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 

бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргад танилцуулж, ажиллахыг Ажлын хэсэг 

/Ц.Рэгзэдмаа/-т даалгасугай. •
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ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН 

БҮРЭЛДЭХҮҮН

жериин
өдрийн

авсралт

хэсгийн Ц.Рэгзэдмаа

Э.Энхцэцэг

Г.Ууганбаяр

Т.Хэрлэн

Б.Эрдэнэчимэг

Ж.Лхагвасүрэн

Ц.Шижир

Г.Батсайхан

Э.Батбилэг

Т.Батцогт

О.Ганбаатар

Т.Отгонболд

Б.Болормаа

С.Тунгалаг

Н.Гантулга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч

Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 
орлогч

Багануур дүүргийн Засаг даргын орлогч 

Багахангай дүүргийн Засаг даргын орлогч 

Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч 

Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газрын



Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн дарга

Нарийн 
бичгийн дарга

С.Даланжаргал

Ч.Очир

Б.Цэрэнсодном

Т.Оргил-Эрдэнэ

Б.Анхбаяр

А.Бүрэнболд

М.Чинбат

Д.Чимиддорж

Э.Балданхүү

М.Гансэлэм

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын Хот төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Газрын албаны Газрын 
менежмент, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын 
Засвар, ашиглалтын хяналтын хэлтсийн 
дарга

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 
Барилга, Захиалагчийн хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Авто замын хөгжпийн газрын 
Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Ахлах 
мэргэжилтэн

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн 
Дамжуулах шугам сүлжээний албаны Ахлах 
инженер

Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК-ийн Баруун түгээх төвийн ашиглалтын 
үйлчилгээний хэсгийн ахлагч

Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК-ийн Зүүн түгээх төвийн ашиглалтын 
үйлчилгээний хэсгийн ахлагч

Баянзүрх Залуучуудын давалгаа НҮТББ-ын 
тэргүүн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн
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ЯВГАН ЗАМЫГ ТОХИЖУУЛАХ 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН УДИРДАМЖ

нежерийн 
ы өдрийн 
хавсралт

Нэг. Ажлын зорилго

Нийслэлийн Засаг даргаас дэвшүүлж буй “Нэг хот нэг стандарт” зорилтын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барих 
ажпын байршлыг тогтоох, хийгдэх ажлын тоо хэмжээг гаргах, төсөв хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэх, явган зам барих ажилд хяналт тавих, явган замыг засварлах, 
чөлөөлөх, шинээр барихтай холбоотой аливаа зөрчлийг арилгаж, иргэд эрүүл 
аюулгүй орчинд стандартад нийцсэн явган замаар зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
оршино.

Хоёр.Үндэслэл

Үйл ажиллагаанд дараах эрх зүйн баримт бичгүүдийг удирдлага болгон 
мөрдөнө.

2.1. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага,

2.2. Хот байгуулалтын тухай хууль,
2.3. Газрын тухай хууль,
2.4. Авто замын тухай хууль,
2.5. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009, 2013 оны 6 1 ,63-р 

тогтоол,
2.6. Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018, 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,
2.7. ”Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замын стандарт” 

М№:5682-2006.

Хоёр. Хамрах хүрээ

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам, талбайн явган зам, орон сууц, гэр 
хорооллын дундах явган зам, явган зорчих боломжит нийтийн эзэмшлийн газрыг 
хамруулна.

Гурав. Хугацаа

Ажлын хэсэг Нийслэлийн 9 дүүрэгт 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-нээс 2019 
оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийгхүртэл ажиллана.

Дөрөв. Ажпын чиглэл

4.1. Ажлын хэсгийн чиглэл



4.1.1. Явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барих байршлын судалгаа 
хийх, ажлын тоо хэмжээ төсөв тооцоог гаргах,

4.1.2. Шаардагдах төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх,
4.1.3. Явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барихтай холбоотой үүсэх 

аливаа зөрчлийг арилгах, бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангах, дэмжпэг үзүүлэх,
4.1.4. Явган зам барих, засварлах, чөлөөлөх ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт 

тавих,
4.1.5. Улс, Нийслэлийн төсөв орон нутгийн хөгжлийн сан, хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт зэрэг бусад эх үүсвэрээс хийгдэх ажлуудын уялдаа холбоог 
хангах,

Тав. Зохион байгуулалт

Нийслэлийн хэмжээнд стандартад нийцсэн явган замыг бий болгох ажлыг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулсан Ажлын хэсэг 
удирдан зохион байгуулах бөгөөд дүүрэг бүрт дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 
байгуулсан дэд ажлын хэсгүүд ажиллана.

5.1. Нийслэл дэх Ажлын хэсэг

5.1.1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулагдсан үндсэн 
Ажлын хэсэг Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан дэд ажлын хэсгийн аяны 
хүрээнд хийж хэрэгжүүлж буй ажилд хяналт тавин ажиллана.

5.1.2. Стандартад нийцсэн явган замыг бий болгох ажлын хүрээнд дүүргүүдэд 
хийгдэж ажлын хяналтыг сар тутам газар дээр нь нөхцөл байдалтай танилцаж Хотын 
Ерөнхий менежерийн шуурхай хуралдаанд танилцуулна.

5.1.3. Шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөт бус хяналтыг хэрэгжүүлж тайлагнаж 
ажиллана.

5.2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд болон холбогдох 
инженерийн хангамжийн байгууллагууд дараах чиг үүрэг, оролцоотой 
ажиллана.

5.2.1. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газар

a) Явган замыг шинээр барих ажпын архитектур, орон зайн төлөвлөлт, 
загвар дизайны шийдлийг гаргаж, инженерийн дэд бүтэц, хот 
төлөвлөлттэй уялдуулах ажлыг зохион байгуулж, шаардлагатай 
тохиолдолд архитектур, төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулан, загвар 
зургийг баталгаажуулах ажпыг зохион байгуулна.

b) шинээр баригдаж буй орон сууцны хороолол, барилга байгууламжийн 
орчны явган замыг стандартад нийцүүлэн хийлгэх ажлыг зохион байгуулж 
дүнг нэгтгэж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулж 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах.

c) Хот байгуулалтын нэгдсэн мэдээллийн санд засвар, тохижилт хийгдсэн 
явган замыг ажлуудыг оруулах,

б) Ажлын хэсгийг шаардлагатай судалгаа, мэдээ мэдээллээр хангаж 
ажиллах,

5.2.2. Нийслэлийн Газрын алба



a) явган зам талбайн газар ашиглалт эзэмшлийн байдалд судалгаа хийх, 
газар зохион байгуулалтыг хийх, шаардлагатай тохиолдолд газар 
чөлөөлж тохижилтын ажил хэвийн явагдах нөхцөлөөр хангаж, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгч ажиллах,

b) байгууллага, аж ахуй нэгжийн эзэмшиж, ашиглаж буй газрын явган замыг 
засварлах, чөлөөлөх, шинээр барих, тохижуулах ажлыг зохион байгуулах, 
үйл ажиллагаанд бусад мэргэжлийн байгууллагуудыг татан оролцуулах,

c) Мэдээллийн санг үндэслэн ажлын хэсгийг шаардлагатай судалгаа, мэдээ 
мэдээллээр хангаж ажиллах,

5.2.3. Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар

a) Зам, замын байгууламж, борооны ус зайлуулах байгууламж барихад 
стандартыг мөрдүүлэх, стандартад нийцсэн явган замыг барих, 
засварлах, явган зам талбайн хэвтээ, босоо тэмдэглэгээг хийх ажлыг 
зохион байгуулна.

b) Ажлын хэсгийг шаардлагатай судалгаа, мэдээ мэдээллээр хангаж 
ажиллах,

c) Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар баригдсан явган 
зам, гэрэлтүүлгийн ажлыг баталгаат хугацаанд засвар үйлчилгээг 
хийлгэж, ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх

Ь) Орц гарц гаргах ажпын хэсгийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
явган зам сэтлэх хуулах тохиолдолд явган зам сэргээх тохижилт хийх 
нөхөн төлбөрийг төрийн санд байршуулан тохижилтын ажпыг мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажилд хяналт тавих

5.2.4. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

а) Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэргүйгээр явган замыг 
хааж барьсан барилга байгууламж, хашаа, хайсыг чөлөөлөх, татуулах, 
тохижуулахад хяналт тавьж, хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга 
хэмжээ авах,

5.2.5. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

a) 2018, 2019 онд хийгдэх цахилгааны шугам сүлжээний ажилтай уялдуулах, 
ажлын хэсгийг мэдээллээр хангах,

b) Тохижилт хийгдэж байгаа байршлуудын цахилгааны шугам сүлжээний 
тодруулгыг гаргаж өгөх,

c) Ажлын хэсгийг шаардлагатай судалгаа мэдээ мэдээллээр хангаж 
ажиллах,

5.2.6. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК

a) Шугам сүлжээний засвар, гэмтэл, ослын үед явган замыг сэтлэх хуулах 
тохиолдолд нийслэлийн төрийн санд нөхөн төлбөр байршуулж, 
тохижилтын ажил гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэн хэвийн 
байдалд оруулах

b) Тохижилт хийгдэж байгаа байршлуудын шугам сүлжээний тодруулгыг 
гаргаж өгөх,



5.2.7. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар

a) Дүүргийн дэд ажлын хэсгийг чиг үүргээр хангах,
b) Дүүргийн ажлын хэсэгт хэрэгжүүлж буй ажлын явц, мэдээ тайланг авч, 

нийслэлийн ажлын хэсэгт танилцуулах, хотын Ерөнхий менежерийг 
мэдээллээр хангах,

c) явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барих ажлын байршлыг 
тогтоох, хийгдэх ажлын тоо хэмжээг гаргах, төсөв хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэх, явган зам барих ажилд хяналт тавих, явган замыг 
засварлах, чөлөөлөх, шинээр барихтай холбоотой аливаа зөрчлийг 
арилгах ажлыг зохион байгуулна.

6) Байгууллага, аж ахуй нэгжийн орчны явган замыг засварлах, чөлөөлөх, 
шинээр барих, тохижуулах ажпыг зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд 
бусад мэргэжлийн байгууллагуудыг татан оролцуулах,

е) Явган замын мэдээллийн санг явган зам засварлах, чөлөөлөх, шинээр 
барих, одоо байгаа талбараар бий болгоно.

5.2.8. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар

a) Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар 2018-2019 онд 
хийгдэж байгаа болон хийгдэх явган замын ажпуудын жагсаалт судалгаа 
гаргах, мэдээ мэдээллээр хангах,

b) Дээрх эх үүсвэрүүдээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд Захиалагчийн 
хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ Нийслэлийн болон Дүүргийн ажпын хэсэгтэй 
уялдаж ажиллах,

5.2.9. Баянзүрх Залуучуудын давалгаа НҮТББ

а) Явган замын засварын ажил болон шинээр барих ажлын явцад өдөр 
тутмын хяналт хэрэгжүүлж, ажпын хэсгийг мэдээллээр хангаж ажиллах,

5.3. Дүүргүүд дэх Дэд ажпын хэсэг

5.3.1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулсан 
Ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа дүүргүүдийн Засаг даргын орлогч нар 
өөрийн дүүрэгт Дэд ажпын хэсгийг байгуулан удирдамжийн дагуу 
ажиллуулна.

5.3.2. Стандартад нийцсэн явган замыг бий болгох ажлын төлөвлөгөө, дэд 
ажлын хэсгийн ажиллах хуваарийг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 
баталж, ажпын хэсэгт ирүүлнэ.

6.3.3. Дэд ажлын хэсэг календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу ажлаа зохион 
байгуулан хяналт тавьж ажиллана.

5.3.4. Явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барих ажпын байршлыг 
тогтоох, хийгдэх ажлын тоо хэмжээг гаргах, төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх талаар 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй ажлын хэрэгжилт, үр дүнг тооцож, тайлан мэдээг 
хэвлэлээр сурталчлан ажиллаж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар 
байгуулсан ажлын хэсэгт сар бүрийн 20-ны дотор хүргүүлэн ажиллана.

5.3.5. Стандартад нийцсэн явган замыг бий болгох ажилд олон нийтийн 
оролцоог ханган ажиллана.



Зургаа. Ажлын үр дүн, тайлагналт

6.1.Ажлын явц, үр дүн, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал дүгнэлтийг 
сар бүр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажпын албаны 
дарга танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.



Улаанбаата 
^оны 

•Дугаар

ДҮҮРГҮҮДИЙГ ХАРИУЦАЖ АЖИЛЛАХ АЖ-ЛЫН ХЭСГИЙН-:.
БҮРЭЛДЭХҮҮН

өнежерийн 
ны өдрийн 

хавсралт

БЗД

Ажлын
хэсгийн
ахлагч

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

Гишүүд Т.Батцогт Баянзурх дүүргийн Засаг даргын орлогч
Дүүрэг дэх дэд ажлын хэсэг
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын дүүрэг хариуцсан 
архитектор
Нийслэлийн Г азрын албаны дүүрэг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Ганбадрах Баянзүрх Залуучуудын давалгаа 
НҮТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

Нарийн
бичгийн
дарга

М.Гансэлэм Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

ХУД, БНД

Ажлын
хэсгийн
ахлагч

Э.Энхцэцэг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

Г ишүүд Г.Батсайхан Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч
Т.Отгонболд Багануур дүүргийн Засаг даргын орлогч

Дүүрэг дэх дэд ажпын хэсэг
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын дүүрэг хариуцсан 
архитектор
Нийслэлийн Газрын албаны дүүрэг 
хариуцсан мэргэжилтэн

З.Мягмарсүрэн Баянзүрх Залуучуудын давалгаа 
НҮТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

Нарийн
бичгийн
Дарга

О.Оджаргал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

СХД, БХД

Ажлын
хэсгийн
ахлагч

Г.Ууганбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга

Гишүүд О.Ганбаатар Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 
орлогч

Б.Болормаа Багахангай дүүргийн Засаг даргын 
орлогч
Дүүрэг дэх дэд ажпын хэсэг
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий



төлөвлөгөөний газрын дүүрэг хариуцсан 
архитектор
Нийслэлийн Газрын албаны дүүрэг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Балданхүү Баянзүрх Залуучуудын давалгаа 
НҮТББ-ын хяналтын мэргэжилтэи

Нарийн
бичгийн
дарга

Г.Билгүүн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

чд, СБД

Ажпын
хэсгийн
ахлагч

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

Г ишүүд Ц.Шижир Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 
орлогч

Ж.Лхагвасүрэн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 
орлогч
Дүүрэг дэх дэд ажпын хэсэг
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын дүүрэг хариуцсан 
архитектор
Нийслэлийн Газрын албаны дүүрэг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Түвшинбаяр Баянзүрх Залуучуудын давалгаа 
НҮТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

Нарийн
бичгийн
дарга

Л.Булган Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

БГД, НД

Ажлын
хэсгийн
ахлагч

Б.Эрдэнэчимэг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч

Гишүүд Э.Батбилэг Баянгол дүургийн Засаг даргын орлогч
Дүүрэг дэх дэд ажпын хэсэг

С.Тунгалаг Налайх дуүргийн Засаг даргын орлогч
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын дүүрэг хариуцсан 
архитектор
Нийслэлийн Газрын албаны дүүрэг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Сайнбилэг Баянзүрх Залуучуудын давалгаа 
НҮТББ-ын хяналтын мэргэжилтэн

Нарийн
бичгийн
дарга

Ш.Чанцалнурмаа Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн


