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оны 21 сарын 21.өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийн талаарх журмын 

хэрэгжилтэд хяналт шалгалт 
явуулах тухай

п

Хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, Төсвийн 
тухай хуульийн 16 зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 
оны 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар 
сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 7.1.2 
дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 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 ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжинд тавигдах шаардлагын хэрэгжилтэд 
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж, цаашид гадна сурталчилгааны байгууламжийн 
талаар зохион байгуулах арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
тодорхойлох Ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, ажлын 
удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар, тус үйл ажиллагаанд зарцуулагдах зардлыг 3 
дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хяналт шалгалтын үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг 
2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт 
танилцуулахыг ажпын хэсэгт /Г.Ууганбаяр/-т даалгасугай.

3. Шалгалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах 55.280 /тавин таван мянга хоёр зуун 
наян/ төгрөгийг хот тохижилтын бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.



Ажлын хэсгийн ахлагч

Г.Ууганбаяр

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга

Гишүүд Д.Лувсанчимэд

Л.Отгонбаатар

Д.Дуламрагчаа

Х.Мөнх-Энэрэл

Ш.Батмөнх

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
дотоод хяналтын мэргэжилтэн

Нийслэлийн Газрын алба Газрын менежмент, 
төлөвлөлтийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газрын 
улсын Ахлах байцаагч

Нийслэлийн хот төлөвлөлт ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын Ерөнхий архитекторын 
ажлын албаны Мэргэжлийн зөвлөлийн 
хурлын бэлтгэл ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Замын цагдаагийн албаны мэргэжилтэн 
дэслэгч

Ө.Алтансүх Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны нярав

Нарийн бичгийн дарга Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Тохижилт, Хог хаягдлын удирдлагын 

Г.Билгүүн хэлтсийн Гадна зар сурталчилгааны асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
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ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИПГААНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН 
ТАЛААРХ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 

ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. зорилго

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 9/10 тогтоолоор батлагдсан 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, 
гадна сурталчилгааны байгууламжид тавигдах шаардлагын хэрэгткилтийг хангуулах, үйл 
ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, улмаар цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тодорхойлоход оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хамрах хугацаа

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 9/10 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх 
журам”-ын хэрэгжилттэй холбоотой үйл ажиллагаанд Нийслэлийн 6 дүүргийн хэмжээнд 
шалгалтын ажил зохион байгуулна.

Шалгалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийг дуустал дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

№ Дүүргийн нэр Хугацаа

1 Баянгол дүүрэг 2017.09.11
2 Баянзүрх дүүрэг 2017.09.12
3 Чингэлтэй дүүрэг 2017.09.13
4 Сүхбаатар дүүрэг 2017.09.14
5 Сонгинохайрхан дүүрэг 2017.09.15
6 Хан-Уул дүүрэг 2017.09.18

7

Шалгалтын дүн мэдээг нэгтгэх, 
дүгнэлт бэлтгэж Ерөнхий менежерт 
танилцуулах

2017.09.19
2017.09.25

Гурав. Шалгалтын ажлын чиглэл

• Нийтийн эзэмшлийн болон хувийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байрлуулсан гадна зар 
сурталчилгааны байгууламжийн зөвшөөрөл олголт,

• Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байрлуулсан гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийн ашиглалтын гэрээ байгуулсан байдал, гэрээний хэрэгжилт,

• Гэрээний төлбөр төвлөрүүлэлтийн байдал,
• Өнгө үзэмж, аюулгүй байдлын талаар тавигдах шаардлагад нийцсэн байдал, болон 

зөрчил бүхий сурталчилгааны байгууламжуудын талаар гаргасан судалгаа,
• Гадна сурталчилгааны байгууламжийн мэдээллийн сангийн баяжилт,



Дөрөв. Шалгалтын ажлын зохион байгуулалт

• Удирдамжийг Дүүргийн Засаг Даргын тамгын газар, холбогдох байгууллагуудад 
танилцуулж, шалгалтыг явуулах ба шаардлагатай баримт, мэдээллийг гаргуулан авна.

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.



д/д Явах чиглэл Улсын
дугаар

Машины
марк

Явах
километр

Норм
100-км
/литр/

Нийт
бензин
/литр/

1 литр 
бензин 

үнэ
/төгрөг/

Нийт
үнэ

/төгрөг/

Баянгол дүүрэг

1 Баянгол дүүрэг УБД
41-42

Тоуо1а
Рпиз 60 7.8 4.7 1660 7 800

2 Баянзүрх дүүрэг УБД
41-42

Тоуо1а
Рпиз 100 7.8 7.8 1660 12 950

3 Чингэлтэй дүүрэг УБД
41-42

Тоуо1а
Рпиз 60 7.8 4.7 1660 7 800

4 Сүхбаатар дүүрэг УБД
41-42

Тоуо1а
Рпиз 35 7.8 2.8 1660 4 650

5 Сонгинохайрхан
Д Ү Ү Р Э Г

УБД
41-42

Тоуо1а
Рпиз 70 7.8 5.5 1660 9 130

6 Хан-Уул дүүрэг УБД
41-42

Тоуо1а
Рпиз 100 7.8 7.8 1660 12 950

Нийт дүн 425 - 33.3 - 55 280


