
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны сарын 12- өдөр Улаанбаатар хот

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн 
замналын зогсоол, тэдгээрийн 

байгууламжуудад үзлэг шалгалт 
зохион байгуулах тухай

Нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, Төсвийн 
тухай хуулийн 16.5.5, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь 
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн замналын зогсоол болон тэдгээрийн 
байгууламжуудын чиглэлээр батлагдсан стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
үзлэг шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, үзлэг 
шалгалтын удирдамжийг 2 дугаар, шаардагдах зардлыг 3 дугаар хавсралт ёсоор 
тус тус баталсугай.

2. Үзлэг шалгалтыг батлагдсан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, Хотын 
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулахыг Ажлын хэсэг 
/Ц.Рэгзэдмаа/-т үүрэг болгосугай.

3. Дээрх үзлэг шалгалтад оролцож, газар дээр нь ажиллах албан хаагчдыг 
хуваарьт өдрүүдэд ажлаас бүрэн чөлөөлөхийг холбогдох байгууллагын 
удирдлагуудад даалгасугай.

4. Үзлэг шалгалтад шаардагдах шатахууны зардал болох 253,750 /Хоёр зуун 
тавин гурван мянга, долоон зуун тавь/ төгрөгийг бараа үйлчилгээний бусад 
зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАМНАЛЫН зогсоол 
БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН БАЙГУУЛАМЖУУДАД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

АЖЛЫН ХЭСГИЙН Ц.РЭГЗЭДМАА
ДАРГА:

ГИШҮҮД: М. БАЛДАНДОРЖ

Ю.БЯМБАДОРЖ

Д.ГАНБАТ

Г.НАСАНЖАРГАЛ

С.ГАЛБАДРАХ

Ц.ХАДБААТАР

Т.ОЮУНТӨГС

П.ЧОЙЖИЛЖАВ

А.ЭНХНАРАН

НАРИЙН БИЧГИЙН С.ЦЭЦЭГМАА 
ДАРГА

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга

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

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын 
орлогч дарга

Нийслэлийн авто замын хөгжпийн газрын 
Зам засвар, ашиглалтын хяналтын 
хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, 
зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын 
хөдөлгөөн зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Тээврийн Цагдаагийн албаны Зам тээврийн 
хяналт зохицуулалтын хэлтсийн чиглэлийн 
ахлах

Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газрын 
Автотээврийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Хот байгуулалт хөгжлийн газрын Хот 
төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын 
Тээврийн төлөвлөлт, технологийн хэлтсийн 
дарга
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БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН БАЙГУУЛАМЖУУДАД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ
АЖЛЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО.

1.1. Нийслэлийн нийтийн тээврийн хэрэгслийн чиглэлээр батлагдсан хууль 
тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
автобусны дундын болон эцсийн зогсоолын байршлыг тогтоож баталгаажуулах, өнөөгийн 
нөхцөл, ашиглалтын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, бүртгэлжүүлэх, өөрчлөх, шилжүүлэх 
шинээр байгуулах байршлыг оновчтой тогтоох, нийтийн эзэмшлийн зогсоол талбайг 
зориулалтаар ашиглах, иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан үйлчилгээг бий болгоход 
тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлоход оршино.

1.2. ҮЙЛ ажиллагаанд Авто тээврийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль, МЫЗ 5879 : 2012 Замналын зогсоол. Ангилал. Техникийн 
шаардлага, МЫЗ 5879 : 2012 Замналын зогсоол. Ангилал. Техникийн шаардлага, МЫЗ 
5342 : 2007, Автомашины зогсоол. Ангилал. Ерөнхий шаардлага, МЫЗ 4597:2003, Замын 
тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага, МЫЗ 4597:2014, Замын тэмдэглэл, техникийн 
ерөнхий шаардлага, Такси зогсолд тавигдах шаардлага 11СЗ 1602В:2020, Нийтийн 
тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах шаардлага УСЗ 1601В:2020 зэргийг удирдлага 
болгоно.

2.1. Хамрах хүрээ: Шалгалтад нийслэлийн төвийн 6 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа 
нийтийн тээврийн хэрэгслийн дундын болон эцсийн зогсоол, такси үйлчилгээний 
зогсоолуудыг хамруулна. УБЗАА-аас Жэй Си Дэко ХХК-тай байгуулсан "Хамтран ажиллах 
гэрээ”-ний хүрээнд тус компаниас тохижуулсан автобусны буудлууд мөн хамаарна.

2.2. Хугацаа: Шалгалтын ажлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс, 
удирдамжийн 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан графикт хугацаанд явуулна.

2.3. Үзлэг шалгалтыг Улаанбаатар хотын хотын Захирагчийн ажпын алба нэгдсэн 
УДирдлага зохион байгуулалтаар хангах ба ЦЕГ-ын Тээврийн Цагдаагийн алба, Нийтийн 
Тээврийн үйлчилгээний газар, Нийслэлийн Авто замын хөгжпийн газар, Нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, Хот 
байгуулалт хөгжлийн газар, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, 
инженерчлэлийн газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд оролцож, чиг үүргийн хүрээнд 
зохих үнэлэлт дүгнэлт өгч, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж, санал боловсруулж 
ирүүлнэ.

2.4. Ажлын хэсэгт тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан албан 
тушаалтнуудаас гадна тухайн байгууллагуудын албан хаагчдыг нэмэлтээр татан 
оролцуулж болно.

ХОЁР. ШАЛГАЛТЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА.



ГУРАВ. ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ.

3.1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолын байршлыг эцэслэн тогтоож, 
байршлын тоо бүртгэлтэй тулгаж үзлэг тооллогыг явуулах;

3.2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолын тоо, нэрийг баталгаажуулах;

3.3. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийн санг 
баяжуулан, баталгаажуулах;

3.4. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолуудын байршлын хүрэлцээ, иргэдийн 
зорчих эрэлт шаардлага байгаа эсэх, хүртээмжтэй байдалд шинжилгээ хийх

3.6. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолуудын байршил нь замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, зорчигчид буух суухад сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхийг тодорхойлох;

3.6. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоолын талбайг шинээр гаргах 
болон сэргээх, тохижилт хийгдэх шаардлагатай зогсоолын байршлыг тогтоох;

3.7. Улаанбаатар хотын доторх таксийн зогсоолуудад үзлэг шалгалт хийх, өнөөгийн 
байдалд дүн шинжилгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

3.8. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Жэй Си Дэко ХХК-тай 
байгуулсан “Хамтран ажиллах гэрээ’’-ний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

ДӨРӨВ. ШАПГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ.

4.1 .Шалгалтыг ажлын өдрүүдэд, батлагдсан хуваарийн дагуу ажлын хэсгийн 
гишүүд болон Дүүрэг хариуцсан холбогдох албан хаагчдыг бүрэн оролцуулан зохион 
байгуулна.

4.2. Ажпын хэсгийн гишүүд болон дүүрэг хариуцсан холбогдох албан хаагчид 
хуваарийн дагуу багт хуваагдан /Дүүргээр бүсчилж явуулах/ үзлэг шалгалтыг явуулна.

4.3. Мэдээлэл цуглуулах арга:

• Өдөр тутам явсан тэмдэглэлийг батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн хөтөлж 
явна.

• Хөтөлсөн тэмдэглэлийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын холбогдох 
мэргэжилтэн нэгтгэн, нэгдсэн дүгнэлтийг удирдлагад танилцуулна.

4.4 Мэдээлэл боловсруулах арга:

• Зогсоолын нэгдсэн дүн мэдээнд дүн шинжилгээ, боловсруулалт хийж, 
шалгалтад оролцсон мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг нэгтгэн, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний төлөвлөлтийг мэргэжлийн 
байгууллагууд хамтран боловсруулна.

4.5 Мэдээллийн бааз, суурь

• Нийтийн тээврийн автобусны буудлын дүүрэг бүрээр нарийвчлан гаргасан 
байршлын судалгааг Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас бэлдсэн 
байна.



• Дээрх судалгаанд автобусны буудлын карма болон тохижилтын 
элементүүдийг нэг бүрчлэн тэмдэглэсэн байх бөгөөд ажлын хэсгийн гишүүд 
өгөгдсөн мэдээллийг баяжуулах, тулгах ажлыг газар дээр нь гүйцэтгэж, 
фото зургаар баримтжуулсан байна.

• Автобусны буудлын зогсоол тус бүрт баримтжуулан авсан фото зургийг 
дүүрэг, гудамж замаар ялган, нэгдсэн фолдер үүсгэн Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний газарт хүлээлгэж өгөх бөгөөд нэг автобусны буудалд 1-3 
зургаар заавал баримтжуулна.

• Үзлэг шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг тухай бүр баримтжуулан, 
байршил, автобусны буудлын нэр, зураг, зөрчлийн хамт мэдээлэл бэлтгэж, 
ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргад бүрдүүлж өгнө.

ТАВ.ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ

5.1.Шалгалтын нэгдсэн дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг 2021 
оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Хотын ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 
хуралдаанд танилцуулна.
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ДҮҮРЭГ____________________

Харьяалагдах гудамж зам
IСОтз Зэрэглэл

Карматай эсэх

Нийт урт

Автобус зогсох талбайн урт

Автобус зогсох талбайд шилжих урт 

Автобус зогсох талбайгаас гарах урт

Саравч /Жэй Си Деко, бусад/

Мэдээллийн самбар

Сандал

Хогийн сав

Гэрэлтүүлэг

Бие засах газар

сз
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X
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Зогсоол хоорондын зай 400м-600 м

Саравч зогсоолын карманаас Зм-ээс багагүй 
зайд байрлах

Уулзвараас 30-40м зайд байрласан эсэх

Эсрэг урсгалын зогсоол хооронд 20-30м 
зайд байх

Хүлээлгийн талбай карманы гадна эсэх

Хүлээлгийн талбай ЮхЗОм багагүй цардмал 
хучилттай эсэх

Зогсоолын талбай стандарт хангасан эсэх 

Зогсоолын тэмдэгтэй эсэх 

Зогсоолын тэмдэглэгээтэй эсэх

Карма байгуулах боломжтой эсэх

ХБИ-тэй иргэний хөдөлгөөнд оролцож буй 
хэрэгсэлтэй саадгүй зорчих нөхцөлийг 
бурдүүлсэн эсэх________________________

100м дотор ТҮЦ байгаа эсэх /тоо/

Е 5<
~ • I  ! 00

- 1 1
> 2 :
Е 1

; оо

• о 
: О

I сп

00 Н < 0)

0) о  
- I  -о

сл
>

>

2
тзьш2
*
з:<I
X0)
шотзшЗзч



. Улаанбаатар >
. оны.... Ш / 

...туша

ий менежерийн 
тдрийн 
кхавсралт

НИИТИИН ТЭЭВРИИН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАМНАЛЫН ЗОГСООЛ БОЛО 
ТЭДГЭЭРИЙН БАЙГУУЛАМЖУУДАД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТАД ШААРДЛАГАТАЙ 

ШАТАХУУНЫ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

N Ажлын
хэсэг

Авто
машины

марк

Нийт
зогсоолын

тоо

Өдөрт
шалгах

зогсоолын
тоо

Нэгж
үнэлгээ

Өдөрт
явах
км

Өдөрт 
зарцуула 

х норм

явах
өдрийн

тоо

Төсөв

/Төг/

1

1-Р
хэсэг

Санота-
6

СХД-216

54 1450 100 15 5 108,750/схд,
БГД/

БГД-51 
нийт 267 
зогсоол

2

2-р
хэсэг

Аксент

ХУД-187

53 1450 100 10 5 72,500/ХУД,
СБД/

СБД-183 
нийт 370 
зогсоол

3

З-Р
хэсэг

Аксент

БЗД-211

59 1450 100 10 5 72,500
/БЗД,

ЧД/ ЧД-83

Нийт 294 
зогсоол

нийт 931
зо гсо о л 166 300 35 253,750


