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Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 
тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Нийслэлийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 2/08 тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 
01/1389 дугаартай албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1 .Нийслэлийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний зохиомол түгжрэлийг бууруулах 
зорилгоор “Зориулалтын дугуй түгжигч ашиглах журам*-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай.
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Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 06.дугаар сарыняй?.-ний 

өдрийн 9.4дугаар тогтоолын хавсралт

ЗОРИУЛАЛТЫН ДУГУЙ ТҮГЖИГЧ 
ЖУРАМ

АШИГЛАХ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Улаанбаатар хотод "Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм"-ээр 
хориглосон газарт замын хөдөлгөөнд саад учруулж зөрчил гаргасан тээврийн 
хэрэгслийн дугуйг зориулалтын дугуй түгжигчээр түгжихтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад энэхүү журмыг удирдлага болгоно.

1.2. Замын хөдөлгөөний дүрэмд түр буюу удаан зогсохыг хориглосон газарт 
зайлшгүй зогсолтоос бусад хэлбэрээр зогссон, эсхүл хориглолт тогтоосон тэмдэг 
бүхий замын зорчих хэсэг, ногоон байгууламж, явган зам, нийтийн эзэмшлийн зам 
талбай дээр зогссон, хөдөлгөөнд саад учруулсан. жолооч нь эзгүй байгаа болон 
бүрэн бус тээврийн хэрэгслийн жолооч талын урд дугуйг зориулалтын дугуй 
түгжигчээр түгжинэ.

1.3. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв нь тээврийн 
хэрэгслийн дугуйг түгжих ажиллагааг хариуцан эрхлэн гүйцэтгэнэ. Энэ үйл 
ажиллагааг байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно. 
Дугуй түгжигч ашиглах стандарт шаардлагыг гэрээгээр тогтооно.

1.4. Ажил үүргээ гүйцэтгэж яваа дипломат, тагнуул, төрийн тусгай, цагдаа. 
онцгой байдлын албаны, эмнэлгийн түргэн тусламжийн. гэрээт хамгаалалтын.
I  II IIоанкны мөнгөн зөөвриин, техникиин ослын, цахилгаан, хот тохижилт, авто зам 
арчлалт, инженерийн шугам сүлжээний дуудлагын тээврийн хэрэгсэлд энэ журам 
хамаарахгүй.

Хоёр. Дугуй түгжигч ашиглах

2.1. Тээврийн хэрэгслийн дугуйг зориулалтын түгжигчээр түгжих үйл

ажиллагааг замын цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр. 
чиглэлийн дагуу гүйцэтгэнэ.

2.2. Дугуй түгжигч гэж тээврийн хэрэгслийн дугуйг түгжиж хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах зориулалт бүхий, металаар хийгдсэн, бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд 
зориулагдсан хэмжээтэй, дугуйтай болон дангаар нь тайлж авах боломжгүй. тусгай 
түлхүүрээр онгойх механизмтай төхөөрөмжийг хэлнэ.



2.3. Замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй зам талбайд энэхүү журмын 1.2-т 
зааснаар байршуулсан тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөн чөлөөлөх үүднээс ойр зай 
/тусгай талбай/-д тусгай зориулалтын чирэгч автомашинаар зөөж шилжүүлэн дугуйг 
түгжиж болно.

2.4. Тээврийн хэрэгслийн дугуйг түгжих үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх 
байгууллага, аж ахуйн нэгж нь тусгай зориулалтын автомашин, дугуйг түгжигч, үйл 
ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх техникийн ажилтантай байна.

2.5. Дугуй түгжигчийг ашиглахдаа Замын хөдөлгөөний дүрмийн холбогдох 
заалт, холбоо барих утасны дугаарыг тээврийн хэрэгслийн жолооч талын хаалга. 
дугуй түгжигч дээр нааж үлдээнэ.

2.6. Техникийн ажилтан нь тээврийн хэрэгслийн дугуйг зориулалтын дугуй 
түгжигчээр түгжихийн өмнө гадна талд үзлэг хийж, тэмдэглэл хөтлөн, шаардлагатай 
бол гэрэл зургийн аргаар баримтжуулна.

2.7. Тээврийн хэрэгслийн дугуйг дугуй түгжигчээр түгжихээс өмнө тухайн 
тээврийн хэрэгслийн жолооч ирсэн тохиолдолд гаргасан зөрчлийг гэрэл зургийн 
аргаар баримтжуулан эрх бүхий цагдаагийн алба хаагч гэрийн хаягаар Торгуулийн 
мэдэгдэх хуудас хүргүүлнэ.

2.8. Зөрчил гаргасан цэгт тээврийн хэрэгслийн дугуйг дугуй түгжигчээр 
түгжсэний дараах бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч. хэрэв 
зөөж шилжүүлэн дугуйг түгжсэн бол энэ үйл ажиллагаа эрхлэн гүйцэтгэж буй 
байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрэн хариуцна.

2.9. Тээврийн хэрэгслийн жолооч тухайн ажлын цагт багтаан автомашинаа 
аваагүй тохиолдолд тусгай зориулалтын ачигч. чирэгч автомашинаар тээврийн 
хэрэгслийг түр саатуулах тусгай хашаа, талбайд зөөж шилжүүлэн дугуйг түгжинэ.

2.10. Тээврийн хэрэгслийн дугуйг түгжсэн болон зөөж шилжүүлсэн тухай 
мэдээллийг тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчид мэдээлнэ.

Гурав. Бусад зүйл

3.1. Дугуй түгжитийг ашиглахтай холбогдсон гомдол, маргааныг цагдаагийн 
байгууллага шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэрийг үл зөвшөөрвөл шүүхийн журмаар 
шийдвэрлүүлнэ.

3.2. Тээврийн хэрэгсэлд дугуй түгжигчийг ашигласан болон зөөж шилжүүлсэн 
хураамжийг тухайн тээврийн хэрэгслийн жолооч хариуцна.



3.3. Дугуй түгжипчийг эвдсэн тохиолдолд буруутай этгээдээр дугуй түгжитийн 
өртгийг 3 дахин өсгөж төлүүлнэ. Дугуй түгжигчээр түгжих, тайлж авахыг зөвхөн тухайн 
үйл ажиллагааг эрхлэх байгууллага, аж ахуйн нэгж хариуцах ба зөрчил гаргасан 
тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч дур мэдэн дугуй түгжигчийг оролдох, тээврийн хэрэгслээ 
хөдөлгөх зэрэг үйлдлийн улмаас учирсан хохирлыг тухайн тээврийн хэрэгслийн 
жолооч өөрөө бүрэн хариуцна.

3.4. Дугуй түгжигчийг ашигласан тээврийн хэрэгслийн жолооч гэм буруугүй нь 
тогтоогдсон тохиолдолд төлбөрөөс чөлөөлөх асуудлыг дугуй түгжигч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгана.

3.5. Дугуй түгжигч ашиглахтай холбоотой үйлчилгээний хураамж 20.000 
/хорин мянган төгрөг/ байх ба зөөж шилжүүлсэн үйлчилгээний хураамжийг тухайн үйл 
ажиллагааг зохицуулсан эрх зүйн актаар зохицуулна.

3.6. Дугуй түгжигчийг ашиглахтай холбоотой бусад асуудлыг зохицуулсан 
дотоод журмыг энэ үйл ажиллагааг эрхэлсэн хуулийн этгээд, хөтлөгдвөл зохих 
бүртгэл, тэмдэглэлийн маяггын загварыг Замын Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 
дарга батална.
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