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УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

г  п
Гадна зар сурталчилгааны

зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн 
батлах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дэх заалт, 24.6 дахь хэсэг, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 9/10 тогтоолоор батлагдсан 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх 
журам”-ын 6 дугаар хэсгийн 6.3, 6.4 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.3 дахь 
заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Нийслэлийн хэмжээнд гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад ерөнхий 
бодлогын чиг үүргийг тодорхойлох, тавигдах шаардлага, тоо хэмжээ загварыг 
тогтоох үүрэг бүхий “Гадна зар сурталчилгааны зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг 1 
дүгээр, Зөвлөлийн ажиллах журмыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн 
баталсугай.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2020 оны А/80 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын тохижилт,
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга

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

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 
албаны Газар зохион байгуулалт, 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн 
орлогын мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хяналт үнэлгээний хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Хотын стандарт, хяналт газрын Дэд бүтцийн 
стандарт, хяналтын хэлтсийн улсын ахлах 
байцаагч

Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Ерөнхий 
архитекторын ажлын албаны ахлах 
мэргэжилтэн

Тээврийн цагдаагийн албаны Замын 
цагдаагийн газрын, Зам тээврийн хэлтсийн 
дарга

Нийтийн Тээврийн газрын Техник 
технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын Дотоод 
хяналтын хэлтсийн дарга



Ц.Мөнх-Очир

Нарийн Б.Мөнхцооз
бичгийн дарга

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ-ын 
Мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга

Тохижилтын ажилд хяналт тавих ТББ-ын 
тэргүүн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Гудамж, зам талбай, барилга 
байгууламжийн нэр, хаягжуулалт, гадна 
болон явуулын зар сурталчилгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн
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ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗӨВЛӨЛИ 
АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Г
Нэг.Нийтлэг үндэслэл

И .Э нэхүү  журам нь Зар сурталчилгааны тухай хууль, Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам /цаашид 
журам гэх/ болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөнө.

1.2. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулах талаар 
баримтлах бодлого, чиглэлийг тодорхойлох “Зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулахад энэхүүжурмын зорилго оршино.

Хоёр.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, гишүүн томилох, чөлөөлөх

2.1.3өвлөлийн бүрэлдэхүүн нь “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар 
сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-д заасан мэргэжпийн 
байгууллагын төлөөллөөс бүрдэнэ.

2.2.3өвлөлийн дарга нь Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны дарга байна.

2.3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн Гудамж, зам талбай, барилга байгууламжийн нэр, 
хаягжуулалт, гадна болон явуулын зар сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн нь 
зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга байна.

2.4.Журамд заасан мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн Зөвлөлийн 
дарга Зөвлөлийн гишүүнийг томилж чөлөөлнө.

Гурав.Зөвлөлийн эрх үүрэг

3.1.3өвлөл нь дараах бүрэн эрхийг эдэлнэ.

3.1.1. “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад 
дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

3.1.2. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн хэтийн чиг хандлага, 
ерөнхий бодлогыг тодорхойлох

3.2.3өвлөл нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.2.1.Хот төлөвлөлт, хот байгуулалт, дэд бүтэц, газрын менежментийн 
бодлоготой уялдуулан хотын хотын өнгө үзэмж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, 
аюулгүй байдалд нийцсэн гадна зар сурталчилгааны байгууламжийг бий болгох;

3.2.2.3өвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэр болон холбогдох журмын 
хэрэгжилтэд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хяналтын нэгжээр 
хяналт шалгалтыг явуулж, хууль журмын хүрээнд арга хэмжээ авах ажлыг 
зөвлөлийн гишүүдийн оролцоотойгоор зохион байгуулах;

Дөрөв.Зөвлөлийн гишүүний эрх үүрэг



4.1.3өвлөлийн гишүүн нь дараах бүрэн эрхийг эдэлнэ.

4.1.1.3өвлөлийн гишүүн нь зөвлөлийн хуралд төлөөлж буй байгууллагыг 
бүрэн төлөөлөн хэлэлцэх асуудлаар зарчмын байр сууринаас илэрхийлэх

4.1.2. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийг байрлуулахтай холбоотой 
асуудлаар санал оруулах

4.1.3. Журамд заасан мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл нь “Зөвлөл”-ийн 
хуралд оролцсон байдлаа үнэлүүлж, Ерөнхий менежерийн зүгээс харьяа 
байгууллагад хандан тодорхойлолт гаргуулах

4.2.3өвлөлийн гишүүн нь дараах үүргийг хүлээнэ.

4.2.1. Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахтай холбоотой 
хууль, журам, тогтоол шийдвэр, хэтийн чиг хандлагын талаар олон нийтэд 
сурталчлах, мэдээлэх,

4.2.2. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжтай холбоотой мэргэжлийн 
байгууллагын дүгнэлт шаардлага, олон улсын туршлага, цаашдын хандлагын 
талаар судалгаа хийх:

4.2.3. “Нийслэлийн нутаг Дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад 
дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах талаар чиг үүргийн дагуу ажил 
санаачлан зөвлөлд танилцуулан зохион байгуулах

4.2.4.3өвлөлийн гишүүн төлөөлж буй байгууллагыг бүрэн төлөөлж санал 
гаргана.

Тав.Хурал, хурлын дэг, шийдвэр гаргах

5.1.3өвлөлийн хурлыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга удирдана.

5.2.3өвлөлийн даргыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны гадна 
зар сурталчилгааны асуудал эрхэлсэн нэгжийн дарга орлоно.

5.3.3өвлөл нь улиралд 1-2 удаа хуралдана.
5.4.Шаардлагатай нөхцөлд ээлжит бус хурлыг Зөвлөлийн даргын 

шийдвэрээр зарлан хуралдуулна.
5.5.3өвлөлийн нарийн бичгийн дарга хурлыг ажлын 5 өдрийн өмнө зарлан 

шаардлагатай мэдээллийг цахим шуудангаар хүргүүлж утсаар мэдэгдэнэ.
5.6.3өвлөлийн хурлыг нийт гишүүдийн 50-аас дээш хувийн ирцтэйгээр хүчин 

төгөлдөр тооцно.
5.7.3өвлөл нь хот төлөвлөлт, хот байгуулалт, дэд бүтэц, газрын 

менежментийн бодлого, авто замын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хотын 
өнгө үзэмж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, аюулгүй байдалд нийцсэн дэвшилтэд 
технологи бүхий гадна зар сурталчилгааны байгууламж бий болгох шийдвэрийг 
гаргаж, холбогдох байгууллагуудад үүрэг даалгавар өгнө.

5.8.3өвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэлтийг 
“Зөвлөл”-ийн хуралд танилцуулна

5.9.3өвлөлийн нарын бичгийн дарга нь өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг “Зөвлөл”-ийн хуралд танилцуулна.

5.10.Шаардлагатай тохиолдолд Зөвлөлийн гишүүд үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилт, ирүүлсэн мэдээний бодит байдалд хяналт тавих зорилгоор ажлын 
явцтай танилцана.


