
УЛААНБААТАР ХО ТЫ Н
ЕРӨ НХИЙ М ЕНЕЖ ЕРИЙН

Т У Ш А А Л

Дугаар

Г
Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн 

журмын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт 
явуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 зүйлийн 16.5.4, 16.5.5, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдех журам"-ын 7 
дугаар зүйлийн 7.1.1, 7.1.2 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмиин 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ГУШААХ нь:

1. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн журам, тавигдах шаардлагын 
хэрэгжилтэд хяналт, шалган, үнэлгээ хийх, зөрчил арилгах, цаашид авах арга 
хэмжээний санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
1 дүгээр, ажлын удирдамжийг 2 дугаар, үйл ажиллагаанд зарцуулагдах зардлыг 
3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Хяналт шалгалтын үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерт танилцуулахыг ажпын хэсэгт /М.Гансэлэм/-т даалгасугай.

3 Шалгалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах 250,000 /хоёр зуун тавин 
мянган/ төгрөгийг хот тохижилтын бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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Ажлын
ахлах

Г ишүүд:

Нарийн
дарга

хэсгийн М.Гансэлэм Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн 
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Эрдэнэболд Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын орлогч 
дарга

Б.Ариунтуяа Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, 
зохицуулалтын газрын Стандарт эрэгжүүлэлтийн 
хэлтсийн дарга

М.Оюунчимэг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны 
Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлсийн дарга

А.Баттөмөр Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Ерөнхий
архитекторын ажлын албаны дарга

С.Батбаатар

Р.Даваасүрэн

Т.Туул

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын орлогч дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Хотын инженерийн байгууламжийн ахлах 
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Дотоод хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Ц.Мөнх-Очир Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ-ын 
Мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга

Д.Дуламрагчаа Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газрын Авто
замын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Ц.Батжаргал Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлелт,
зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын Хөдөлгөон 
зохион байгуулалт, төлөвлөлт судалгааны инженер

М.Ундармаа Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн
албаны Техник, замын хяналтын хэлтсийн зам 
зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Балданхүү Тохижилтын ажилд хяналт тавих “Есөн дүүргийн 
хөгжил” ТББ-ын тэргүүн

Төвийн 6 дүүргийн ТХААХ-ийн дарга, гадна зар сурталчилгааны 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

бичгийн Д.Батзориг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн 
Хот чимэглэл, гадна зар сурталчилгааны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн



ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН 
ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 

ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Зо р и л го

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 
хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулахад оршино.

Хоёр. Х ам р ах  хүр ээ , хам р ах  хугацаа

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 9/10 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурзалчилгаа 
байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилттэй холбоотой үйл ажилла1аанд 
төвийн дүүргийн хэмжээнд шалгалтын ажил зохион байгуулна.

Шалгалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 20 ны өдрийг дуустал дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

№ Д үүр ги й н  нэр Хугацаа

1 Баянгол дүүрэг 2020.04.01
2 Баянзүрх дүүрэг 2020.04.03
3 Чингэлтэй дүүрэг 2020.04.06
4 Сүхбаатар дүүрэг 2020.04.08
5 Сонгинохайрхан дүүрэг 2020.04.10
6 Хан-Уул дүүрэг 2020.04,13

7
Шалгалтын дүн мэдээг нэгтгэх, дүгнэлт бэлтгэж Ерөнхий 
менежерт танилцуулах

2020.04.20

Гурав . Ш ал гал ты н  аж л ы н чиглэл

* Нийтийн болон хувийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байрлуулсан гадна зар 
сурталчилгааны байгууламжийн зөвшөөрөл олголт, гэрээ байгуулсан 
байдал, татвар хураамжийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлсэн байдалд 
хяналт тавих, зөрчил арилгах;

. Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй байрлуулсан, гэрээ байгуулаагүй, 
гэрээ сунгаагүй гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн судалгааг дүүрэг 
бүрээр гаргаж, зөрчил арилгах арга хэмжээ авах;

. Ашиглалт, өнгө үзэмж, аюулгүй байдлын талаар тавигдах шаардлагад 
нийцэж буй эсэхэд шалгалт хийж, зөрчил арилгах;

. Гадна сурталчилгааны байгууламжийн мэдээллийн сангийн баяжилтад 
хяналт тавих;



• Замын хөдөлгөөний хяналтын камөр, гэрлэн дохио, тэмдэг гэмдэ^лэгээ 
хаасан, авто зам, явган замын хөдөлгөөнд саад учруулж буй гадна зар 
сурталчилгааны байгууламжийн судалгааг гаргах, зөрчил арилгах,

Дөрөв. Шалгалтын ажлын зохион байгуулалт

• Удирдамжийг Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох 
байгууллагуудад танилцуулж, шалгалтыг хуваарийн дагуу явуулах ба 
шаардлагатай баримт, мэдээллийг гаргуулан авна.

• Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмэжжг авч ажиллана.
• Хийгдэж буй ажлын мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилж 

ажиллана.

Тав. Шалгалтын ажлын тайлан

Төвийн 6 дуүргийн хэмжээнд шалгалт хийсэн ажлын тайланг тогтоосон 
хугацаанд багтаан боловсруулж, журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, цаашид авах 
арга хэмжээний саналыг хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж, гадна зар 
сурталчилгааны Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.
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Ш А Т А Х У У Н Ы  З А Р Д Л Ы Н  Т О О Ц О О

№ Явах чиглэл Улсын
дугаар

Машин 
ы марк

Явах
кило
метр

Норм
100-
км

/литр/

нийт
бензин
/литр/

1 литр 
бензин 

үнэ
/төгрог/

нийт
үн.э

/төгрег/

1 Баянгол дуүрэг УБО
48-06

Тоуо1а
Иаглег 120 20 21.1 1840 38:824

2 Баянзүрэх
дүүрэг

УБО
48-07

Тоуо1а
Иагпег 180 20 29.4 1840 54,096

3 Чингэлтэй
дүүрэг

УБО
48-08

Тоуо1а
Иагпег 120 20 22.2 1840 40,848

4 Сүхбаатар
дүүрэг

УБО
48-09

Тоуо1а
Иагг1ег 70 20 11 1840 20,240

5 Сонгинохайрхан
дүүрэг

УБО
48-10

Тоуо1а
Иагпег 140 20 20 1840 36 800

6 Хан-уул дүүрэг УБО
48-11

Тоуо1а
Иагпег 190 20 32.1 1840 59.064

нийт дүн 820 135.8 | 250,000


