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Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 

гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад 
дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтэд 

хяналт шалгалт явуулах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.3.1, 24.3.2, 24.3.6 дахь заалт, 
Төсвийн тухай хуулийн 16 зүйлийн 16.5.4, 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын 7 
дугаар хэсгийн 7.1.1, 7.1.2 дахь заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.2 дахь 
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж 
мөрдөх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөрчлийг арилгах, цаашид авах арга 
хэмжээний санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 
дүгээр, ажлын удирдамжийг 2 дугаар, үйл ажиллагааны зардлыг 3 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хяналт шалгалтын 1-р үе шатны ажлын үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний санал дүгнэлтийг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор, 
2-р үе шатны ажлын үр дүн, санал дүгнэлтийг 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөюлөлийн хуралд 
танилцуулахыг ажлын хэсэг (Ц.Рэгзэдмаа)-т даалгасугай.

3. Шалгалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах 440.200 (Дөрвөн зуун дөчин 
мянга хоёр зуу) төгрөгийг хот тохижилтын бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан 
бодогч (Б.Ганчимэг)-д зөвшөөрсүгэй.

ГҮИЦЭТГЭП М.БАЯРАА
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ц.Рэгзэдмаа

Г.Билгүүн

Д.Дуламрагчаа

Ж.Мөнхбаяр

Ц.Мөнх-Очир

Б.Мөнхцооз

Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын албаны Хяналт, үнэлгээний 
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

Хотын стандарт, хяналтын газрын Дэд 
бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн 
улсын ахлах байцаагч

Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын албаны Хяналт, үнэлгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 
НӨҮГ-ын Мэдээлэл технологийн
хэлтсийн дарга

Төвийн 6 дүүргийн ТНААХ-ийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын албаны Гудамж, зам талбай, 
барилга байгууламжийн нэр, 
хаягжуулалт, гадна болон явуулын зар 
сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
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ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН 
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 
хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа

2.1 .Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 9/10 тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад 
дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилттэй холбоотой үйл ажиллагаанд төвийн 6 
дүүргийн хэмжээнд хяналт шалгалтын ажлыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулна.

2.1.1.Хяналт, шалгалтын 1-р үе шатыг 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний 
өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг дуустал хугацаанд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албаны зөвшөөрөл олгосон Иргэн, ААНБ-ын бүртгэлтэй 
гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн хяналтыг хэрэгжүүлж, гэрээний сунгалт 
хийх,

• 1-р үе шатны хяналт шалгалтын хуваарь
№ Дүүргүүдийн нэр Хугацаа
1 2 3
1 Баянгол дүүрэг 2023.02.01
2 Баянзүрх дүүрэг 2023.02.02
3 Чингэлтэй дүүрэг 2023.02.03
4 Сүхбаатар дүүрэг 2023.02.06
5 Сонгинохайрхан дүүрэг 2023.02.07
6 Хан-уул дүүрэг 2023.02.08

7 Шалгалтын үр дүн мэдээллийг Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерт танилцуулах

2023.03.01

2.1.2. Хяналт, шалгалтын 2-р үе шатыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 
өдрөөс 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал хугацаанд “Худалдаа 
үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжийн ерөнхий шаардлага 
11С5 1202В: 2022 хотын стандарт, Монгол хэлний үндэсний бодлогын зөвлөлөөс 
гаргасан хаяг, хаягийн байгууламжийн ММ5 52835: 2022 стандартыг мөрдүүлж, 
хэвшүүлэх,

• 2-р үе шатны хяналт шалгалтын хуваарь



№ Дүүргүүдийн нэр Хугацаа
1 2 3
1 Баянгол дүүрэг 2023.04.03
2 Баянзүрх дүүрэг 2023.04.05
3 Чингэлтэй дүүрэг 2023.04.7
4 Сүхбаатар дүүрэг 2023.04.10

5 Сонгинохайрхан дүүрэг 2023.04.13
6 Хан-уул дүүрэг 2023.04.17

7 Шалгалтын үр дүн мэдээллийг Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерт танилцуулах

2023.05.15

Гурав. Шалгалтын ажлын чиглэл

З.Ш ийтийн болон хувийн эзэмшлийн гудамжталбайд байрлуулсан гадна зар 
сурталчилгааны байгууламжийн зөвшөөрөл олголт, гэрээ байгуулсан байдал, 
татвар хураамжийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлсэн байдал зэрэгт хяналт тавих, 
зөрчлийг арилгуулах,

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

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

3.4. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн тоон судалгаа, мэдээллийн 
сангийн баяжилтад хяналт тавих,

З.б.Замын хөдөлгөөний хяналтын камер, гэрлэн дохио, тэмдэг тэмдэглэгээ 
хаасан, авто зам, явган замын хөдөлгөөнд саад учруулж буй гадна зар 
сурталчилгааны байгууламжийн судалгааг гаргах, зөрчил арилгах,

3.6. Монгол улсын хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс батлуулсан ММЗ 
5283:2022 стандартын нэвтрүүлж, хаяг, хаягийн байгууламжийн жишиг гудамжуудыг 
бий болгох,

3.7. Журамд зааснаар гадна зар сурталчилгаа байрлуулахыг хориглосон, 
гудамж зам талбайд байрлуулсан байгууламжийн албадан буулгах, хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх,

Дөрөв. Шалгалтын ажлын зохион байгуулалт

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

4.2. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг авч ажиллах,
4.3. Хийгдэж буй ажлын мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

сурталчилах,

Тав. Шалгалтын ажпын тайлан

5.1.Төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд шалгалт хийсэн ажлын тайланг тогтоосон 
хугацаанд багтаан боловсруулж, журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, цаашид авах 
арга хэмжээний саналыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж, гадна 
зар сурталчилгааны Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.
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ШАТАХУУНЫ ЗАРДЛЫН ТООЦОО
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Хяналт, шалгалтын 1-р үе шатны шата
(2022.02.01-2023.03

хууны зардлын тооцоо 
1.01)

1 Баянгол
дүүрэг 6088УБМ Тоуок)

рпиз 90 11 9.9 2.390 23,661

2 Баянзүрх
дүүрэг 6088УБМ Тоуокэ

рпиз 180 11 19.8 2,390 47,322

3 Чингэлтэй
дүүрэг 6088УБМ ТоуоГо

рпиз 91.2 11 10.032 2,390 23,976

4 Сүхбаатар
ДҮҮРЭГ

6088УБМ ТоуоГо
рпиз 110 11 12.1 2,390 28,919

5 Сонгинохай 
рхан дүүрэг 6088УБМ Тоуо1о

рпиз 186 11 20.46 2,390 48,899

6 Хан-уул
Д ҮҮР Э г

6088УБМ Тоуокэ
рпиз 180 11 19.8 2,390 47,322

Нийт 837.2 92.092 220,100
Хяналт, шалгалтын 2-р үе шатны шатанхууны зардлын тооцоо

(2022.04.03-2023.05.15)

1

2

Баянгол
Д ҮҮР Э г

6088УБМ ТоуоГо
рпиз 100 11 11 2,390 26,290

Баянзүрх
Д Ү ҮР Э г

6088УБМ Тоуо1:о
рпиз 160 11 17.6 2,390 42,064

3 Чингэлтэй
ДҮҮРЭГ

6088УБМ Тоуо1о
рпиз 120 11 13.2 2,390 31,548

4 Сүхбаатар
ДҮҮРЭГ

6088УБМ ТоуоГо
рпиз 127.2 11 13.992 2,390 33,441

5 Сонгинохай 
рхан дүүрэг 6088УБМ Тоуо1о

рпиз 160 11 17.6 2,390 42,064

6 Хан-уул
ДҮҮРЭГ

6088УБМ ТоуоГо
рпиз 170 11 18.7 2,390 44,693

Нийт 837.2 92.092 220,100
НИЙТ ДҮН 440,200


