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Хбтын гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн 
талаарх үйл ажиллагаанд шалгалт хийх тухай

“Хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 
“Төсвийн тухай хууль”-ийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 3/32 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар 
хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж 
мөрдөх журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар 
батлагдсан “Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх 
журмын”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны дүрмийн 1 дүгээр хэсгийн 1.3, 2 дугаар хэсгийн 2.9, 3 дугаар 
хэсгийн 3.1.2, 4 дүгээр хэсгийн 4.4.10, 4.5.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь:

1. “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийг байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, гадна сурталчилгааны 
байгууламжинд тавигдах шаардлагын хэрэгжилтийг үнэлэх, цаашид гадна 
сурталчилгааны байгууламжийн талаар зохион байгуулах арга хэмжээг төлөвлөж, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлох Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, 
хотын гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаарх үйл ажиллагаанд 
шалгалт хийх ажпын удирдамжийг 2 дугаар, шалгалтад зарцуулагдах зардлыг 
3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Шалгалтын үр дүнг 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны дотор Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерт тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсэг /Ц.Рэгзэдмаа/-т 
даалгасугай.

3. Шалгалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах 100,000 /нэг зуун мянган/ төгрөгийг 
хот тохижилтын бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Д.Булган/-д 
зөвшөөрсүгэй.
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Ажлын хэсгийн бүрэлдэхуүн

Ажлын хэсгийн ахлагч
Ц.Рэгзэдмаа Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны

Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн 
дарга

Гишүүд:
З.Мөнгөнзул Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Д.Дуламрагчаа Иийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
улсын Ахлах байцаагч

Ж.Өлзийхутаг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
Архитектур дизайны хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга:
Э.Даваахатан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

Тохижилт, хог хаягдлын удирлагын хэлтсийн 
Реклам, мэдээллийн байгууламж хариуцсан 
мэргэжилтэн
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ХОТЫН ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛААРХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН,УДИРДАМЖ

Нэг. ЗОРИЛГО:

“Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийг байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, гадна сурталчилгааны 
байгууламжид тавигдах шаардлагын хэрэгжилтийг үнэлэх цаашид гадна 
сурталчилгааны байгууламжийн талаар зохион байгуулах арга хэмжээг төлөвлөж, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлоход уг шалгалтын ажлын зорилго оршино.

Хоёр. ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 3/32 тогтоолоор 
батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны 
байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилттэй холбоотой үйл 
ажиллагаанд Нийслэлийн 6 дүүргийн хэмжээнд шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулна.

Гурав. ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ:

• Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байрлуулсан гадна сурталчилгаа, 
мэдээллийн байгууламжийн зөвшөөрөл олголт

• Ашиглалтын гэрээний хэрэгжилт, төлбөр төвлөрүүлэлтийн байдал
• Өнгө үзэмж, аюулгүй байдлын талаар тавигдах шаардлагыг хангуулж, 

зөрчлийг бууруулан холбогдох сурталчилгааны байгууламжийн 
буулгасан байдал

• Гадна сурталчилгааны байгууламжийн судалгаа, мэдээллийн сангийн 
баяжилт

Дөрөв. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА:

2016 оны 9-р сарын 12-оос 2016 оны 9-р сарын 20-ны өдрийг дуустал 
дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

№ Дүүргийн нэр Хугацаа
1 Баянгол 9-р сарын 13
2 Баянзүрх 9-р сарын 14
3 Чингэлтэй 9-р сарын 15
4 Сүхбаатар 9-р сарын 16
5 Сонгинохайрхан 9-р сарын 19
6 Хан-Уул 9-р сарын 20
7 Шалгалтын дүн мэдээг нэгтгэх, дүгнэлт бэлтгэж 

Ерөнхий менежерт танилцуулах
9-р сарын 21-нээс 
9-р сарын 23



Тав. ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН:

Төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд шалгалт хийсэн ажлын тайланг дээрх 
хугацаанд багтаан боловсруулж, журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, цаашид авах 
арга хэмжээний саналыг хотын Ерөнхий менежерт танилцуулах, холбогдох арга 
хэмжээг зохион байгуулан ажиллах



ШАТАХУУНЫ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Автомашин
төрөл

Зарцуулалтын 
норм /100 
км/литр/

Өдөрт туулах 
зам,км 

/дунджаар/

Шалгалтын
хугацаа
/өдөр/

Шатахууны 
хэмжээ литр

1 Хонда СР-\/ 12 100 3 өдөр 36
2 Тоёота фит 8 100 3 өдөр 24

Нийт 6 өдөр 60
Ш атахууны  нэгж  үнэ, төгрөг 1670.00

Н ийт ш атахууны  зардал, төгрөг 100,200.00


