
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Дугаар.

Журам шинэчлэн боловсруулах 
үүрэг бүхий ажлын хэсэг 

байгуулах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, 25 дугаар зүйлийн 25.4.3 дахь 
заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 
2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Ш ийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 102 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны авто 
машиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох журам”-ыг 
шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор 
байгуулсугай.

2. Журмын шинэчилсэн төслийг 2023 оны 01 дүгээр улиралд багтаан 
боловсруулж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Ц.Нямцэвээн)-т үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай
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Ажлын хэсгийн Ц.Нямцэвээн
дарга:

Гишүүн: Ц.Рэгзэдмаа

М.Ариунболд

Э.Нямсан

Я.Өнөртүвшин

О.Энхбаатар

Б.Анхбаяр

Н.Намуу

П.Мөнхнасан

Ц.Батсайхан

А.Хулан

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хяналт, үнэлгээний 
хэлтсийн дарга

Тээврийн цагдаа албаны Замын 
цагдаагийн газрын Зам тээврийн 
хяналтын хэлтсийн дарга, хурандаа

Нийслэлийн Нийтийн тээврийн 
газрын Ачаа тээвэр, логистикийн 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч

Улаанбаатар хотын авто замын 
түгжрэлийг бууруулах нэгдсэн төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжийн Инженер 
техникийн албаны дарга бөгөөд 
Ерөнхий инженер

Нийслэлийн Замын хөгжлийн газрын 
Засвар арчлалын хяналтын 
хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Замын хөгжпийн газрын 
Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

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

Бизнес хөгжлийн газрын захирал

Монголын барилгын материал 
үйлдвэрлэгчдийн холбооны тэргүүн

Үндэсний бетон үйлдвэрлэгчдийн 
холбооны тэргүүн



Нарийн бичгийн 
дарга:

Д.Өлзийсайхан

Ц.Батсайхан

Г.Цэрэндолгор

Т.Оюунбилэг

Ц.Базаррагчаа

Авто зам, барилгын дайрга 
үйлдвэрлэгчдийн холбооны тэргүүн

Элс, хайрга дайрга үйлдвэрлэгч 
компаниудын холбооны тэргүүн

Цементийн бизнес эрхлэгчдийн 
холбооны тэргүүн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтсийн авто зам, 
замын байгууламж, засвар 
арчлалтын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

Нийслэлийн Нийтийн тээврийн 
газрын Ачаа тээвэр, логистикийн 
хэлтсийн ачаа тээвэр хариуцсан 
мэргэжилтэн


