
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

ОНЫ сарын едер Дугаар

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, Хот 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн XI хуралдааны 
тэмдэглэл, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2 заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн XI 
хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу Зам, замын байгууламж, нийтийн 
эзэмшлийн зогсоол талбайг засварлах компани байгуулахад шаардагдах төсвийн 
тооцооллыг нарийвчлан гаргах үүрэг бүхий ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
хавсралт ёсоор байгуулсугай.

2. Дээрх ажлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, 
2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажпын албаны дарга Т.Гантөмөрт танилцуулахыг Ажпын 
хэсэг (Б.Одбаяр)-т үүрэг болгосугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1вжерийн 
ы өдрийн 

тушаалын хавсралт

Дарга Б.Одбаяр

Д.Ганбат

Б.Төгслхам

Э.Уянга

Г.Билгүүн

Ц.Болортунгалаг

Б.Анхбаяр

Б.Мөнгөнхүү

Б.Батсүх

Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний
төлөвлөлт, зохицуулалт,
инженерчлэлийн газрын Хөдөлгөөн 
зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн 
газрын Зам засвар ашиглалтын 
хяналтын хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын 
газрын Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтсийн Төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргааны удирдлага, 
санхүүгийн хэлтсийн Хууль, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Хотын тохижилт,
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн
Тохижилтын ажил хариуцсан
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн
байгууламжийн хэлтсийн Цахилгаан 
хангамж, гэрэлтүүлэг, холбооны 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Авто замын хөгжпийн 
газрын Бодлого хэрэгжилтийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт,
удирдлагын газрын Өмчийн бүртгэл, 
хувьчлалын хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн 
газрын Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
Хууль, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн



Нарийн бичгийн 
дарга

Н.Намуу

Б.Баатархүү

С.Батсайхан

Т.Оюунбилэг

Р.Амарсанаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 
НӨҮГ-ын Хөдөлгөөн зохицуулалт, 
хяналтын хэлтсийн дарга

Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын 
газар ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий инженер

Геодези, усны барилга байгууламжийн 
газар” ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий инженер

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Хотын инженерийн
байгууламжийн хэлтсийн Авто зам, 
гүүрийн байгууламжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний 
төлөвлөлт, зохицуулалт,
инженерчлэлийн газрын Захиргааны 
хэлтсийн Тогтоол шийдвэр, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн


