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НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 

2017 ОНЫ  ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 

 

 

2017 оны 12 дугаар сарын 08      Улаанбаатар хот. 

 

 Тайлант хугацаанд Монгол Улсын Засгийн Газар болон Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Зам, 

Тээврийн Хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 

нар Зам, тээврийн салбарт 2016-2020 онд хамтран ажиллах “Санамж бичиг”, Нийслэлийн 

эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтуудыг 

Автотээврийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоол, дүрэм 

журмынхүрээндхэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ:БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН 

 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тус 

газарт хамаарал бүхий 5 арга хэмжээний хэрэгжилт 30 хувь; 

2. Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын Захирагч нар Зам, тээврийн салбарт 2016-2020 онд хамтран ажиллах “Санамж 

бичиг”-ийн тус газарт хамаарал бүхий 30 арга хэмжээний хэрэгжилтийн дундаж 30.0 хувь; 

3. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн туссан тус газарт хамаарал бүхий 10 арга хэмжээний 

хэрэгжилтийн дундаж 30.0 хувь; 

4. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан 

8арга хэмжээ үүнээс хариуцан хэрэгжүүлэх 4, бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 

4арга хэмжээний хэрэгжилтийн дундаж 95 хувь; 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтүүдийг хугацаанд нь тайлагнав. 

6. Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн удирдлагаас өгсөн чиг 

үүргийн дагуу календарчилсан хэлбэрээр нийт 82 заалттайгаар боловсруулан батлуулж, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллалаа. 

Эдгээр бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг  

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу үнэлэн,хугацаанд 

тайлагнанЗТХЯам болон НЗДТГазарт хүргүүлэн ажиллав. 
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1.1 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.113 Үндэсний болон олон улсын тээвэр, ложистикийн сүлжээг 

хөгжүүлж, “Хөшиг”-ийн хөндийд холимог тээвэр ложистикийн төв байгуулна.  

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: Хөшигийн хөндийд тээвэр ложистикийн төв 

байгуулах. 

- Улаанбаатар хотын баруун, зүүн хэсэгт  ачаа тээврийн нэгдсэн логистикийн төв 

байгуулах, ТЭЗҮ боловсруулахад хамтран ажиллах тухай саналыг НЗДТГ-ын Бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэст 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3/389 дүгээр албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

- Нийслэлийн зүүн хэсэгт нэгдсэн логистик төв барих 130 га газрыг 05 дугаар сарын 

24-ний өдөр нийслэлийн мэргэжлийн байгууллагуудын хамт үзэж танилцсан. 

- Нийслэлийн баруун хэсэгт нэгдсэн логистик төв барих 40 га газрыг шийдвэрлүүлэх, 

нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 05 дугаар 

сарын 29-ний өдрийн 2/697 тоот албан бичгээр нийслэлийн Газрын албанд, газрын 

төлбөрийн асуудлыг шийдүүлэхээр Захирагчийн ажлын албанд 09 дүгээр сарын 06-ны 

өдрийн 1/1080 тоот албан бичиг  хүргүүлсэн. 

- Логистик төв барих ажлыг удирдлагаар ханган, ажлын хэсэг байгуулах 

шаардлагатай талаарх албан бичгийг 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 4/1457 тоотоор 

НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс болонНийслэлийн хот төлөвлөлт, Ерөнхий 

төлөвлөгөөний газарт тус тус хүргүүлэн ажиллав.        

Мөн Хөшигийн хөндийн нисэх буудлын дэд бүтцийн асуудал болон автозамын 

хөдөлгөөн зохион байгуулалтад нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолын байршлыг 

тусгуулахаар 05 дугаар сарын 30-ны өдөр ЗТХЯ-ны болон тус газрын холбогдох хүмүүс 

газар дээр үзэж санал солилцсон. 

- ЗТХЯамнаас боловсруулж ирүүлсэн “Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх 

онгоцны буудлаас Улаанбаатар хотын төв хүртэл тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх төсөл”-ийн 

уралдаант шалгаруулалтын ажлын даалгаварт санал өгсөн.  

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн зогсоолын байршлыг тодорхой болгон, ажлын 

даалгаварт санал өгсөн.  

 

Тусгагдсан зорилт: 2.118Эрэлтэд нийцсэн, хүрээлэн байгаа орчинд ээлтэй тээврийн 

ухаалаг систем нэвтрүүлнэ. 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: Аюулгүй, найдвартай, их багтаамжийн 

нийтийн тээврийг хөгжүүлэн 400-аас доошгүй автобусаар парк шинэчлэх. 

 

a. Хөрөнгө оруулалтын дараах саналуудыг хүргүүлсэн. Үүнд: 

- “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т тусгах санал буюу 2017–2020 онд жил бүр 

100 их багтаамжийн автобусаар парк шинэчлэлт хийхэд нийт 147,6 тэрбум төгрөг 

шаардлагатай тооцоолол, мэдээллийг боловсруулж 03 дугаар сарын 27,  05 дугаар сарын 

08-нд; 

- “Хөрөнгө оруулалтын төсөл”-д тусгах санал буюу 2017-2019 онд 300 автобус 

худалдан авахад 110,7 тэрбум төгрөг шаардлагатай тооцоог боловсруулж 04 дүгээр 

сарын 27-нд; 

- Монгол Улсын MNS5012:2011 стандартын 7.4-д “Нийтийн зорчигч тээврийн 

үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгслийг 

ашиглахыг хориглоно.” гэж заасны дагуу 2005 онд үйлдвэрлэгдсэн их багтаамжийн 202 
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автобус буюу нийт тээврийн хэрэгслийн 17 хувь нь үйлчилгээнээс хасагдахаар байгаа нь 

салбарын хэмжээнд тулгамдсан асуудал болж буй талаар; 

- 2018 онд нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн 100 автобусаар парк 

шинэчлэлт хийхээр төлөвлөн 36,9 тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгуулах саналуудын тус 

тусЗТХЯам болон НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 

01/19 дүгээр тогтоолоор “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэл”-ийг батлахад “Нийтийн зорчигч тээвэрт парк шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттайгаар 

зохион байгуулж тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” ажлын хүрээнд 

гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 100 автобусны парк шинэчлэлт хийх саналыг 

тусгуулсан болно.  

 

Засгийн газрын 2015 оны 459 дүгээр тогтоолоор “Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 

ажиллагааны сангаас 2011-2015 онд авах зээлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Бүгд найрамдах Солонгос улсын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр”-ийн 

хүрээнд авах зээлийн ашиглагдаагүй үлдэгдэл хөрөнгөөр “Улс, хот хоорондын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.  

Мөн Засгийн газрын 2017 оны 198 дугаар тогтоолоор “Улс хоорондын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийн 2 дахь үе шатанд нийлүүлэх автобусны 

санхүүжилттэй холбоотой асуудлаар Сангийн сайдад тодорхой үүрэг өгсөн. 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 2017 оны 12 

дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/4106 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад 

хандаж Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинэчлэх асуудлыг шийдвэрлэхэд уг 

төслийн 2 дахь үе шатыг чиглүүлэн амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран 

ажиллах тухай санал хүргүүлсэн.  

 

Хүрсэн үр дүн: Ирэх онд нийтийн тээврийн салбарт 100 автобусаар парк шинэчлэхээр 

нийслэлийн 2018 оны үндсэн чиглэлд тусгагдаж, холбогдох эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх 

саналыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн.  

 

b. Парк шинэчлэлт болон нөхөн хангалт:  

2017 онд үндсэн чиглэлийн 15 аж ахуйн нэгж байгууллага 114 тээврийн хэрэгслээр, такси 

үйлчилгээний 10 аж ахуйн нэгж байгууллага 193 тээврийн хэрэгслээр, туслах чиглэлийн 3 

аж ахуйн нэгж, байгууллага 15 дунд овор, буухиа чиглэлийн 1 аж ахуйн нэгж, байгууллага 

3 тээврийн хэрэгслээр тус тус парк шинэчлэлт буюу нөхөн хангалт хийсэн. 

 

 

Хүр
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нэгж, байгууллага болон такси үйлчилгээний компаниуд нийтдээ 325 тээврийн хэрэгслээр 

парк шинэчлэлт, нөхөн хангалт хийсэн. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.120. Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг бууруулах, 

түгжрэлийг багасгах зорилгоор гүүрэн гарцуудыг шинээр байгуулан, тусгай замын автобус 

/BRT/-ыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлнэ. 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 

байгаль орчинд ээлтэй тээврийн шинэ төрөл нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх. 

 

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны "Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн батлах тухай" 18 дугаар тогтоолоор “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр BRT /Тусгай замын автобус/ төсөл"-ийн үйл ажиллагааг 

удирдан чиглүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий Төслийн удирдах хорооны 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017оны Б/100 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн 

нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл1”-ийн зохицуулагч 

томилогдож, төслийн удирдах хороо 05 дугаар сарын 16-нд хуралдсан эхний хурлаараа 

2017 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан.  

Төслийн хүрээнд тусгай замын автобус буюу BRT-г нэвтрүүлэх дэд бүтцийг 3 үе 

шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, сонгогдсон чиглэлд тусгай замын автобусны 

автозамыг бий болгож, тусгайлан тоноглогдсон автобусны буудал түүнд зориулагдсан 

тоноглол, мэдээллийн системийн нэгдсэн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.   

 Тусгай замын нийт урт 44,9 км, 60 байршилд автобусны зогсоол төлөвлөгдсөн. 

Урьдчилсан судалгаагаар тусгай замын автобусны зам нь одоогийн байгаа замын 3 

эгнээтэй автозамын 3-р эгнээгээр явах бөгөөд автобусны зогсоол нь замын дунд хэсэг 

тусгаарлах зурвастай хэсэгт хийгдэнэ. 

Тусгай замын автобусны авто зам түүний дэд бүтцийн нарийвчилсан зураг төсөл 

боловсруулах "Зөвлөх" үйлчилгээ шалгаруулах олон улсын тендерийг зарлаж, санал 

ирүүлсэн багуудаас эхний шатны шалгаруулалтын үнэлгээ хийгдэж байна. 

Мөн Ухаалаг тээврийн системийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах 

зөвлөхийн ажлын даалгаврын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан, 

ажлын даалгавар боловсруулагдаж байна.Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон тус газрын 

холбогдох албан тушаалтнууд 12 дугаар сарын 05-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж 

санал солилцсон. 

 

Хүрсэн үр дүн: “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 

төсөл -1”-ийн төслийн нэгжийн үйл ажиллагаа  албан ёсоор эхэлж тусгай замын 

автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргаж, тусгай замын 

автобусны авто зам түүний дэд бүтцийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах "Зөвлөх" 

үйлчилгээ шалгаруулах олон улсын тендерийг зарлаад байна.  

 

Тусгагдсан зорилт:  

3.2.4 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэвтэрсэн хот, суурин газрын ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагчид гэр, сургуулийн хооронд нийтийн тээврээр үнэгүй зорчдог болно. 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:Хууль тогтоомжид холбогдох өөрчлөлтийг 

оруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах. 

 

"Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг нийтийн тээврээр үнэ 

төлбөргүй зорчуулах асуудлыг судлах, сургуулийн автобус төсөл боловсруулах" тухай 
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хамтарсан ажлын хэсгийг 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулж, удирдамж 

гарган батлуулсан. 

Төлөвлөлтийн хүрээнд сурагчдын зорчилтын судалгааг авахад web програм 

ашиглахаар шийдвэрлэн, нийслэлийн Боловсролын газраас хамтран тойргийн  бус 

сурагчдын тоог тогтоож, түүнд үндэслэн судалгааг авахаар тохиролцон, нийслэлийн 

ерөнхий боловсролын сургуулиудын нийт 31730 сурагчдаас зорчилтын судалгааг цахим 

хуудсаар авсан.  

Судалгааны боловсруулалтын явцад судалгааг авсан програмд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах шаардлага тулгарсан тул програм хөгжүүлэгчид засварлах асуудлаар 

хандсан.Цаашид сургуулийн бүсэд аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан стандарт нэвтрүүлж, 

сурагчдыг нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй зорчих асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд 

“Сургуулийн автобус” төсөл хэрэгжүүлнэ.    

 

Хүрсэн үр дүн: Хамран бус тойргийн сурагчдын нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх эрэлтийг 

тодорхойлсноор сургуулийн автобусны чиглэлийг төлөвлөх, цаашлаад сурагчдыг 

хөнгөлөлттэй үнээр зорчуулах үндсэн судалгаа гарах нөхцөл бүрдсэн. 

 

Тусгагдсан зорилт: 4.4.5 Аялал жуучлалын гол чиглэлийн дагуу байгальд ээлтэй зогсоол, 

үйлчилгээний төвүүдийг олон улсын стандартад нийцүүлэн байгуулахыг дэмжинэ. 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: Нийслэлд болон аймгийн төвд улс, хот 

хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээний авто буудал барих. 

 

- Нийслэлийн аялал жуулчлалын хот доторх маршрутыг төлөвлөх зорилгоор хамтран 

ажиллах төлөвлөгөөг гарган 02 дугаар сарын 24-ний 2/327 тоот албан бичгээр хүргүүлэн, 

нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын орлогч дарга болон холбогдох мэргэжилтэнтэй 

уулзалт зохион байгуулж, санал солилцон холбогдох судалгааг авсан. 

- Автозам засварын ажлын зураг төсөлд нийслэлийн Аялал жуулчлалын газартай 

хамтран нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүрэх нөхцлийг бүрдүүлсэн зогсоол байгуулах санал 

тусгуулан зогсоолын талбайг гаргуулсан. 

Судалгааны дүнд үндэслэн дотоод болон гадаадын жуулчдын хамгийн ихээр явган аялал 

хийдэг цэг болох Богд хан уулын Баруун ширээт рүү аялал жуулчлалын маршрутыг өвөл, 

зун, ажил, амралтын хуваариар явуулахаар төлөвлөлтийг хийж танилцуулсан. 

- “Сable сar” шинэ төрлийн тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх төслийн хүрээнд 

нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын захын нийтийн тээврийн 

хэрэгсэл явах боломжгүй цэгүүдийг тодорхойлон, Tbox програмаас ойролцоо суурьшлийн 

цэгүүдийн нийтийн тээврээр зорчигчдын тоог  авч харьцуулан “Их тэнгэрийн ам–Үндэсний 

цэцэрлэгт хүрээлэн”–2,8 км, “Богдхан амралт-Драмын театр”–6,3 км, “Чингэлтэй-Долоон 

буудал”–5,9 км чиглэлүүдийг “Аялал жуулчлал”-ын чиглэлээр ашиглах төлөвлөлтийг 

гарган хүргүүлсэн. 

 

Хүрсэн үр дүн: Дотоодын болон гадаадын жуулчдын явган аялалын шаардлага, эрэлт 

хэрэгцээг хангасан тээвэрлэлт хийх нөхцлийг төлөвлөлтийн хүрээнд хангасан. 
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1.2НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫХӨТӨЛБӨР 

БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2017 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТ: 

 

Тусгагдсан зорилт: 1.1.1.3. Тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлж, бүс нутгийн дэд бүтэц, тээврийн интеграцид нэгдэн орох замаар “Улаанбаатар 

хотын ачаа тээврийн нэгдсэн ложистикийнтөв” байгуулна. /ЗГҮАХ-т бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.13 Нийтийн тээврийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх мастер төлөвлөгөө 

шинээр боловсруулна. 

 

 "Мастер төлөвлөгөө"-г боловсруулах ажлын хэсгийн тушаалын төсөлд хэлтсүүдээс 

санал авахад мэргэжлийн байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, төрийн бус байгууллагын 

төлөөллийг оролцуулсан ажлын хэсгийг байгуулах шаардлагатай гэж үзсэн.  

 Нийслэлийн хот төлөвлөлт, Ерөнхий Төлөвлөгөөний газартай харилцан уулзалт 

хийж, Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардагдах нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний статистик мэдээ, чиглэлийн тодорхойлолт, нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний автобусны зогсоолын стандарт, тээврийн хэрэгслийн ангилал, 

тодорхойлолт, үнэ тарифын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг  цаасан болон цахим 

хэлбэрээр  өгсөн. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.14 Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн ложистикийн төвийн шинэ 

гарцуудыг /терминаль/ барина. /ЗГҮАХ-т бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.15 Автозамыначааллыг бууруулах, түгжрэлийг багасгах зорилгоор 

тусгай замын автобус /BRT/-ыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлнэ./ЗГҮАХ-

т бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.16 Нийтийн тээврийн санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах 

менежмент хэрэгжүүлнэ. 

 

a. Нийтийн тээврийн үндсэн чиглэлийн 20 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2016 оны 

жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээхийхэд 2016 оны улирлын тайлангаар 

борлуулалтын орлого 126834.8 сая төгрөг, нийт зардал 128914.9 сая төгрөг нийт алдагдал 

2080.1 сая төгрөг байна.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 

2016 оны жилийн тайлангын үзүүлэлтээр нийт зардал 50.4%, нийт орлого 49.6%-ийг 

эзэлж, зардал нь орлогоосоо давсанүзүүлэлтэй харагдаж байна. 

 Нийтийн тээврийн системийн алдагдлын 77 хувийг “Нийслэлийн Зорчигч тээврийн 

нэгтгэл” ОНӨААТҮГ, 23 хувийг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд эзэлж 

байна. 

 

b. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт болон Хотын тээврийн төлөвлөлт, 

удирдлагын чиглэлээр хамтран ажиллахаар Олон Улсын Хөгжлийн Ассоиаци /Дэлхийн 

банк/ Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хот /Нийслэл хот/-ын хооронд “Харилцан 

ойлголцлын санамж бичиг”-ийг 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр байгуулсан.  

 Уг санамж бичигт нийтийн тээврийн салбарын санхүүжилтыг сайжруулахад хүчин 

чармайлт гарган дэмжих зорилгын хүрээнд Дэлхийн банк ба Нийслэл хот нь нийтийн 

тээврийн салбарт тогтвортой санхүүгийн стратегийг боловсруулах болон бүх салбарыг 
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хамруулсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахаар 

тусгагдсан.  

 Санамж бичгийн хүрээнд байгуулагдсан судалгааны багтай тус газар нь хамтран 

ажиллаж байна. Судалгааны багаас эхний тайланг гаргаж Дэлхийн банкинд хүлээлгэн өгч, 

стратегийн тайланг боловсруулж байна. 

c. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлогыг нэмэгдүүлэх, хөндлөнгийн хяналтыг 

гүйцэтгүүлэх зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/591 дүгээр захирамжийн 

хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний зорчигчийн хөлс төлөлтөд хяналт тавьж 

шалгагчдыг ажиллуулахаар “Сити Баз Консалтинг” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг 2017 

оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулан ажиллаж байна. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.17. Нийтийн тээвэрт парк шинэчлэлт хийж/ЗГҮАХ-т бичигдсэн/, 

иргэдийн эрэлтэд нийцсэн шинэ чиглэл бий болгоно. 

 

 Нийтийн тээвэрт парк шинэчлэлтхийх зорилгоортус газар нь холбогдох дээд шатны 

байгууллагуудад хөрөнгө оруулалтын саналуудыг хүргүүлж, энэ онд үндсэн чиглэлийн аж 

ахуйн нэгж, байгууллагууд нийт 114 тээврийн хэрэгслээр нөхөн хангалт хийсэн. 

 

 Иргэдийнэрэлтэд нийцсэн шинэ чиглэл бий болгох зорилгоор газрын даргын 2017 

оны А/08, А/34, А/53 дугаар тушаалуудаар дараах чиглэлүүдийг шинээр нээн нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн. Үүнд:  

− ХО:11 “Хонхор–Офицеруудын ордон” чиглэл, 

− Ч:63 “Хан хиллс хотхон–Ривер гарден–МУИС-Ард кино театр” чиглэл, 

− Ч:64“Цагаан даваа–Офицеруудын ордон–Монгол кино үйлдвэр” чиглэл. 

 Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүрээгүй суурьшлын бүс болон үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа чиглэлүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс иргэдийн эрэлт хэрэгцээг 

тодорхойлох судалгааг хийсэн. Үүнд: 

− Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр Хүннү 2222 хороолол 

ашиглалтад орсонтой холбогдуулан нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүргэхээр оршин суугч 

иргэдээс эрэлтийн судалгааг авч дүгнэлт гаргасан.  

− Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Хонхорын авто зам ашиглалтад орсонтой 

холбогдуулан иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, дамжин суултын цэгүүдийг тодорхойлсны үндсэн 

дээр ХО:11”Хонхор-Офицеруудын ордон-Дүнжингарав” чиглэлийг Халдвартын эмнэлэг 

болгон сунгаж02 дугаар сараас, 

− Налайх дүүргийн иргэдийн зорчин явах эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ХО:5 

“Налайх-Зүүн 4 зам-Дүнжингарав” чиглэлийн замналыг ХО:5 “Налайх-Зүүн 4 зам-МУБИС” 

болгон өөрчилж 04 дүгээр сараас 

− Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороонд байрлах Шадивлангийн автозам зураг 

төслийн дагуу бүрэн хийгдэж дууссантай холбогдуулан иргэдийн зорчих эрэлтэд үндэслэн 

Ч:22 “Шадивлан-Бөмбөгөр-Чингис Соосэ-Далангийн зам” чиглэлийг 2 км сунган, 06 дугаар 

сараас үйлчилгээг тус тус эхлүүлсэн болно. 

 Мөн Улаанбаатар хотын иргэдийн шөнийн цагаар зорчих эрэлт хэрэгцээнд 

тулгуурлан шөнийн тээврийн үйлчилгээний 3 чиглэлийг эхлүүлсэн. Үүнтэй холбогдуулан 

10, 11 дүгээр сард зорчигч урсгал, эрэлтийг судлан чиглэлүүдийг зогсоох эсэх талаар 

санал дүгнэлт боловсруулсан. Үүний дагуу ШҮ:1 “5 шар-Ботаник” чиглэлд шөнийн цагаар 

иргэдийн эрэлт хэрэгцээ байгаатай холбогдуулан тус чиглэлийг хэвээр үргэлжлүүлэх 

санал гарсан.  
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Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, автобусны зогсоолын 

хоорондох зайг ойртуулж иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангах үүднээс Гачууртын авто замд 

15-ын зогсоол, Пост, Биогийн дэнж, Хабитат-1, Мод үржүүлэх-1 Цэргийн анги, 5 толгой, 

Налайхын автоз амд 2, Гордокийн Гандан уул, Санзайн авто замд 2, Япон цэргийн 

цогцолборын замд 2, Сэлбийн Цасан гоо цэцэрлэг, Хуурайн мухарын 2  зогсоолуудыг 

шинээр байгуулан Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт, Улаанбаатар зам засвар 

арчлалт ОНӨААТҮГ-тай хамтран зогсоолын тэмдэг байршуулан үйлчилгээг хүргээд байна 

 

Хүрсэн үр дүн: Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.18 Нийтийн тээврийн хэрэгслийг байгальд ээлтэй технологид 

шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, эко автобус, троллейбусны хэрэглээг 

нэмэгдүүлнэ. 

 

Уг ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан. Үүнд: 

- Нийслэлийннийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэлд орчин үеийн дэвшилтэт 

технологийг нэвтрүүлэх, тухайлбал CNG хийн түлшийг нэвтрүүлж парк шинэчлэлт хийх 

боломжийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран судлан ажиллаж байна. Нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулж Улаанбаатар хөгжлийн корпорациас01 дүгээр сарын 19-ний 

өдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажилладаг тээврийн хэрэгслүүдэд шатдаг хий 

ашиглах талаар танилцуулга хийсэн. 

- Европын сэргээн босголтын банкнаас Мот макдоналдс компаниар нийтийн 

тээврийн парк шинэчлэлтийн талаар судалгаа хийлгэж байгаа бөгөөд судалгааны багтай 2 

удаа уулзалт зохион байгуулан мэдээлэл солилцсон 

- “Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт болон Хотын тээврийн төлөвлөлт, 

удирдлагын чиглэлээр хамтран ажиллахаар “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг 

2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан.  

 Төслийн баг нь нийтийн тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл 

ажиллагаа, санхүүжилтийн байдалтай танилцаж холбогдох уулзалтыг хийж, шаардлагатай 

материалуудыг авсан. Мөн 10 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд гадаад зөвлөхүүд ирж 

уулзалт зохион байгуулсан.  

- Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Японы Олон улсын хамтын 

ажиллагааны "ЖАЙКА" байгууллагатай хамтран 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион 

байгуулсан Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл 

II үе шат нэгдсэн семинарт оролцож төслийн нэгдсэн тайлантай танилцаж, холбогдох 

ажлын тайлан, судалгаатай болсон.                                                                                                         

- Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн автобусны дизель хөдөлгүүрээс ялгарах  

тортогжилтыг бууруулах ажлын хүрээнд Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны 

байгууллага “ЖАЙКА”-тай Зам, Тээврийн хөгжлийн яам болон Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газар хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр 

байгуулсан.  

“Санамж бичиг”-ийн хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний Дизель хөдөлгүүртэй 24 

автобусанд хөө тортогжилтыг шүүгч  DPF төхөөрөмжийг 2 жилийн хугацаанд тавьж 

туршихаар 11 дүгээр сарын 02, 06-ны өдрүүдэд хийсэн уулзалтуудаар харилцан 

тохиролцов. 

- “UB METAN” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай 11 дүгээр сар 20-ны өдөр танилцлаа. Тус 

компани нь Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн автобусыг байгалийн шатдаг хийгээр 

цэнэглэх зориулалттай нийт 180 куб метр багтаамжтай, нэгэн зэрэг 12 автобус цэнэглэх 
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хүчин чадал бүхий түгээх станцыг байгуулаад байна. Тус станц нь имтортоор оруулж ирэх 

шингэрүүлсэн байгалийн хий(LNG)-г 60 куб метрийн 3 саванд буулгаж хадгалах бөгөөд 

насосны станц болон шингэн хий ууршуулах төхөөрөмж ашиглан хийн төлөвт шилжүүлж 

CNG болгон автобусыг цэнэглэх юм. 

 

Хүрсэн үр дүн:Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны "ЖАЙКА" байгууллагатай 

хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулагдан, тортогжилт шүүх DPF төхөөрөмжийг 

туршихаар болсон.  

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.19 Эрэлтэд нийцсэн нийтийн тээврийн ухаалаг системийг 

боловсронгуй болгоно. 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2016 оны 16 дугаар хуралдаанаас нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн системийн 

програм хангамжийг дүгнэлт гарган ашиглалтад хүлээн авах ажлуудыг 2017 оны нэгдүгээр 

улиралд багтаан хийж гүйцэтгэх, цаашид системийг нутагшуулах, сайжруулалт болон 

найдвартай үйл ажиллагааг хангах үүргийг Монгол улсын туслан гүйцэтгэгч байгууллагын 

мэргэжилтэнд хариуцуулах үүрэг даалгавар өгөгдсөн.  

 Дээрх үүрэг чиглэлийн хүрээнд тус газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар Нийтийн тээврийн үйлчилгээний удирдлага, мэдээллийн 

болон цахим төлбөрийн системийн програм хангамжийг ашиглалтад хүлээн авах, 

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

 Ажлын хэсгийн 03 сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаас “Улаанбаатар смарт карт” 

ХХК-ийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн 

системийн програм хангамжид мэдээллийн технологийн чиглэлийн Аудитын 

байгууллагаар үнэлэлт дүгнэлт гаргуулахаар шийдвэрлэж, нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газарт тус газраас аудитын байгууллагаар үнэлэлт дүгнэлт гаргуулах тухай 

хүсэлтийг хүргүүлсэн.  

 Уг хүсэлтийн дагуунийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын даргын А/12 дугаар 

тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан, системийн дотоод, гадаад болон ашиглалтын 

чанар, мэдээллийн аюулгүй байдлын үнэлгээ хийх, эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй 

боловсон хүчинтэй 4 байгууллагад хүсэлт явуулж, тэдгээрээс “Ай Ти Зон” ХХК, 

“Секьюрити солюшн сервис консалтинг” ХХКомпаниуд материал ирүүлсэн ба “Секьюрити 

солюшн сервис консалтинг” ХХКомпанийг шалгаруулж, 05 дугаар сарын 15-ны өдөр 

“Улаанбаатар смарт карт” ХХК, “Секьюрити солюшн сервис консалтинг” ХХКомпаниудын 

хооронд Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний “Удирдлага, мэдээллийн болон 

цахим төлбөрийн систем”-ийн програм хангамжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 02/166 тоот 

гэрээ байгуулагдсан юм. 

  “Секьюрити солюшн сервис консалтинг” ХХКомпанис аудит хийсэн тайлан, 

зөвлөмжийг хүлээн авч ажлын хэсгийн 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлаар 

хэлэлцүүлж, тус газрын Захиргааны зөвлөлийн хуралд 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр 

танилцуулсан. 

 Нийслэлийн Засаг дарга болон төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан “Дата карт 

консорциум”-ын хооронд 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар 

хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн 

систем нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний үүргийн биелэлтийг хангуулах, систем 

програм хангамжийг  тус газарт ашиглах талаар Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас 

чиглэл авахаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 3/1440 тоот албан бичиг 

хүргүүлэн ажиллав. 
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 Мөн нийтийн тээврийн ухаалаг системийг боловсронгуй зорилгоор дараах ажлуудыг 

гүйцэтгээд байна. Үүнд: 

- Газрын даргын 2017 оны А/30 дугаар тушаалаар 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зөвхөн цахим карт”-ыг ашиглаж эхэлсэн. Холбогдох 

хуулиудын хүрээнд хөнгөлөлттэй зорчигчид хот орчмын чиглэлүүдэд нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний тарифын зөрүүг төлөхгүйгээр зорчихоор мөн түр оршин суугчдад зориулсан 

бүртгэлтэй түр картыг худалдаанд гаргаад байна. 

- Иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

мэдээллийг хүргэх BIS /bus information system/-

ийг ашиглалтанд оруулах ажлын хүрээнд 

андройд үйлдлийн системтэй гар утсанд 

зориулагдсан апликейшнийг ашиглалтад 

оруулан, нийтийн тээврийн үйлчилгээний 3 

зогсоолд BIT буюу автобусны зогсоолын 

мэдээллийн самбарыг суурилуулсан. 

- Орчин үеийн шинэлэг дэвшилтэт технологид суурилсан банкны төлбөрийн болон 

нийтийн тээврийн хосолсон“City pass” картыг Хаан банктай хамтран, Юнителийн 

хэрэглэгчид “NFC” сим карт ашиглан гар утасныхаа сим картыг солиулан нийтийн тээврээр 

зорчиж байна. 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний UB smart bus гар утасны аппликейшныг гарган, 

апликейшныг Android үйлдлийн системийн play store-оос нийт 50000 хэрэглэгч татан, 159 

хүн апликейшнд 3.8 үнэлгээ өгч сэтгэгдэл үлдээсэн байна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

мэдээллийн иргэдэд хүргэх “UB SMART BUS” андройд болон iOS үйлдлийн системтэй гар 

утсанд зориулагдсан апликейшныг хөгжүүлэн, “UB smart bus” гар утасны хөтөчийг 

сайжруулж карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүдийн газар зүйн байршлын мэдээллийг нэмж  

тусгасан. 

- Нийтийн тээврийн хэрэглээнд ухаалаг технологийг ашиглалтыг сайжруулах 

үүднээстөрийн байгууллагуудын мэдээллийн солилцоог сайжруулах мэдээллийн 

системийн төсөлд саналаа өгөн мэдээллийн урсгалд тус газраас өгөх 

мэдээллийгтодорхойлон цаашид хамтран ажиллахаар болов.  

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусанд буудал зогсоол, үйлчилгээний талаарх 

мэдээллийг автомат дуу хоолойгоор зарлах системийг “Улаанбаатар смарт карт” ХХК 

болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “ЭХО МН” ХХК-тай 

хамтран туршиж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобуснуудадзогсоол зарлах 

төхөөрөмж нэмэлтээр суурилуулах ажлыг гүйцэтгэхээр хуваарь гарган, нийт 1130 

тээврийн хэрэгсэлд зогсоол зарлах төхөөрөмжийг нэмэлтээр суурилуулсан. 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газраас хулгайн гэмт хэргээс сэргийлэх ажлын хүрээнд 

автобусанд суурилуулсан камерыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй холбогдох стандартыг 

хангуулах чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэлтийг тус газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-

ны өдрийн 3/29 дугаартай албан бичгээр уламжлан, хамтарсан уулзалтыг зохион 

байгуулж автобусны 350 ширхэг камерыг шинэчлэн стандартын шаардлагад нийцүүлэн 

сольсон. 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний үндсэн суурь болох үйлчилгээний цагийн хуваарь, 

графикийн өгөгдлийг судалж, иргэдийн зорчих эрэлтэд нийцсэн, үйлчилгээний жигд, 

тогтвортой байдлыг хангасан, эдийн засгийн хувьд алдагдал багатай, үр ашигтай ажиллах 

систем нэвтрүүлэх зорилгоор “Динамик  график”-ийн програмыг боловсруулж, 08 дугаар 

сарын 17-ны өдрөөс  нийтийн  тээврийн үйлчилгээний 5 чиглэлд туршилтын ажлыг 

хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 

✓ Ч:1 “5 шар–Офицеруудын ордон”,  
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✓ Ч:43 “Баянхошуу–Ард кинотеатр–ТЭЦ 3”,  

✓ Ч:57 “Улаанчулуут – Их наран – МУИС”  

✓ Ч:28 “Сэлх – 7 Буудал – Ард – МУИС”,  

✓ Ч:50 “БММЗ-Улаанхуаран”  

 

“Динамик график”–ийг боловсруулахад дурын эцсийн зогсоолыг сонгох боломжийг 

бүрдүүлэх саналын дагуу 11 дүгээр сарын 15-нд програмд хөгжүүлэлт хийгдэж дууссан.   

 

 
 
Хүрсэн үр дүн:  

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хөлс төлөлтөд цахим картыг бүрэн нэвтрүүлэв. 

✓ Ачаалал ихтэй автобусны зогсоолуудад мэдээллийн цахим дэлгэц байршуулж, 

буудал зогсоол зарлах систем нэвтэрсэн. 

✓ Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний “Удирдлага, мэдээллийн болон цахим 

төлбөрийн систем”-ийн програм хангамжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдсэн. 

✓ “ХААН” банктай хамтран “City pass” төлбөрийн болон нийтийн тээврийн хосолсон 

картыг гаргасан. 

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний UB smart bus гар утасны аппликейшныг гаргаснаар 

нийтийн тээврийн чиглэл, автобусны буудлуудын мэдээлэл, ойролцоох автобус болон 

буудлын мэдээлэл, тухайн чиглэлийн эхлэх дуусах цаг, автобусны тоо, хоорондын 

интервал болон өдөр тутмын мэдээ мэдээллийг авах боломжтой болсон. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.20. Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр 

хэрэгжүүлнэ. 

  

 “Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулах ажлын 

хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. 

 Үүнд: 

- Таксийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооны удирдлагуудтай 01 дүгээр сарын 

23, 24-ний өдрүүдэд уулзалт зохион байгуулж, Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг 

хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөлд санал авсан. 

- "Улаанбаатар хотын таксийн үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 02 

дугаар сарын 16-ны өдөр ЗТХЯаманд зохион байгуулж, нийт 12 байгууллагын 20 гаруй 

ажилтан, албан хаагч оролцсон. Хэлэлцүүлгээр такси үйлчилгээний тулгамдаж буй 

асуудлаар харилцан ярилцаж, гаргасан саналуудыг “Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг 

хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн төсөлд тусгасан. 

 “Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, 

танилцуулгын хамт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. Уг хөтөлбөр нь 

нийт 68,3 тэрбум төгрөгийн төсвөөр 2017-2020 оныг дуустал 4 үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлэхээр боловсруулагдсан болно. 

 

Хүрсэн үр дүн:“Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг 

боловсруулж, танилцуулгын хамт 3/548 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.21 Төмөр замын сүлжээг хотын нийтийн тээвэрт ашиглана. 

 

 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны 

өдрийн 01/19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 
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хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д Төмөр замын үйлчилгээтэй нийтийн тээврийг уялдуулах 

зорилгоор "Улаанбаатар Төмөр зам"  ХНН-тэй хамтран ажиллах тухай тусгагдсан болно. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ:ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН  

2.1ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ: 

 Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол, хуралдааны 

тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, хуралдааны 

тэмдэглэлд тусгагдсаннийслэлийн Тээврийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хяналтанд авч, биелэлтийг https://www.Lmonitoring.ub.gov.mn/ 

програмаар тухай бүр тайлагнан ажилласан. 

2.2НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ТУХАЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗАРЛАСАН 

ЗОРИЛТОТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ХОЛБОГДОЛТОЙ 

МЭДЭЭЛЭЛ: 

 Нийслэлийн Засаг даргаас нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой 

болгох, үр нөлөөтэй, хүртээмжтэй, хариуцлагатай хотын засаглалыг бэхжүүлж, 

нийслэлээс үзүүлж буйтөрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, шийдвэр 

гаргах ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ жилийг 

“Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласан. Уг зорилтыг 

хэрэгжүүлэхээр гарсан ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тухай бүр тайлагнан ажиллаж 

байна. 

Үүнд: 

 

2.2.1.Нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд: 

 

- Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд байгуулагдсан Автотээврийн тухай хуулийг 

шинэчлэн найруулах үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг”-т санал хүргүүлж, 3 сард  зохион 

байгуулагдсан “Автотээврийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлэгт 

оролцсон. 

- Монгол улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэхтэй 

холбогдсон харилцааг зохицуулах эрх зүйн баримт бичигт холбогдох санал хүргүүлэв. 

- ЗТХЯамнаас 05 дугаар сарын 05-нд зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцож, 

Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм болон Автотээврийн хэрэгслээр ачаа 

тээвэрлэх дүрмийн төслүүдэд зарчмын санал гарган, 05 дугаар сарын 31-нд, 12 дугаар 

сарын 04-ний өдрүүдэд албан бичгээр тус тус санал хүргүүлсэн. 

- Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм 

болон Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрмийн төслүүдэд 05 дугаар сарын 05-

ны өдөр Автотээврийн Үндэсний төвийн хурлын танхимд хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан 

бөгөөд уг хэлэлцүүлэгт тус газраас тодорхой зарчмын саналуудыг гаргаж, саналаа 05 

дугаар сарын 31-нд, мөн 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/1484 тоот албан бичгээр дахин 

санал хүргүүлсэн. 

- НИТХ-ын 2015 оны 6/22 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 

эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам”-д нэмэлт 

өөрчлөлт оруулахаар шинэчилсэн төсөл болон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хуралд өргөн барих бичгийг Нийслэлийн Засаг даргад 04 дүгээр сарын  13-ны өдрийн 

1/498 тоотоор хүргүүлэв. 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна 

зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын төсөлд 3/264 тоот албан бичгээр 

санал хүргүүлсэн. Энэ нь НИТХ-ын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн 9/10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар Нийслэлийн нутаг 

https://www.lmonitoring.ub.gov.mn/
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дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам, хоёрдугаар 

хавсралтаар гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахыг хориглох гудамж, зам, 

талбайн жагсаалт, гуравдугаар хавсралтаар нийтийн эзэмшлийн газар, барилга, 

байгууламжид байрлуулах гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн төлбөр, дөрөвдүгээр 

хавсралтаар гадна зар сурталчилгаанд тавигдах шаардлага тус тус батлагдан, 

Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзэж, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын 

нэгдсэн бүртгэлийн 3739 дугаарт бүртгэгдсэн байна.  

 

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, сурагч, оюутныг тээвэрлэсний зардлын нөхөн 

олговрыг тус тусын холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагын төсөвт төвлөрүүлэх 

талаар холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах чиглэлээр: 

- Ахмад настны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯамны 

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/49 дүгээр тушаалаар Ахмад настны тухай 

хуульд тусгагдсан нийгмийн хамгааллын чиглэлээрх журмуудын төсөл боловсруулах үүрэг 

бүхий ажлын хэсэгт тус газраас холбогдох мэргэжилтэн оролцож, “Ахмад настан нийтийн 

тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих журам”-ын төсөлд санал өгсөн. 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний 197 дугаар тогтоолоор 

баталсан.  

 

2.2.2. Шинэчлэн боловсруулсан эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд: 

 

- Нийслэл хот дахь Ерөнхий боловсролын сургуулийн автобус болон ажилчдын 

автобусны үйлчилгээнд хяналт тавих, түүнд зөвшөөрөл олгох асуудлыг зохицуулсан 

журмын төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд газрын даргын 2017 оны А/27 дугаар 

тушаалаар “Хүүхдийн болон ажилчдын автобусыг бүртгэх, автозамын зорчих хэсгийн 

нэгдүгээр эгнээгээр зорчуулах, улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх журам”-ыг 

батлан мөрдүүлж, газрын даргын 2017 оны А/83 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт 

оруулсан. 

- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 65 дугаар 

тогтоолоор нийслэлийн оршин суугч “Хүндэт донор”-уудыг нийтийн тээврийн хэрэгслээр 

өдөрт 2 удаа хөнгөлөлттэй зорчих асуудлыг өргөн барьсан.  

  Уг тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Хүндэт донор” иргэдийг нийтийн тээврийн 

хэрэгслээр хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зорчуулах тухай захирамжийн төсөл боловсруулж, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/626 дугаар захирамж батлагдсан. 

- Бага багтаамжийн автобусаар үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага их 

багтаамжийн автобус зорчих боломжгүй хэсэгт нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүргэх талаар 

зарим авах арга хэмжээний тухай захирамжийн төслийг боловсруулж, Нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны А/431 дүгээр захирамж батлагдсан. 

- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Нийслэлийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-д нэмэлт өөрчлөлт 

оруулахаар танилцуулга тогтоолын төсөл боловсруулсан бөгөөд түр хугацаагаар 

хойшлогдсон. 

 

2.2.3.Нийслэл хотодавто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 

нэгж байгууллагад ангилал тогтоох ажлын хүрээнд: 

 Нийслэлийн Тээврийн газрындаргын2017 оны А/76 тушаалаар Авто үйлчилгээ 

эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд ангилал тогтоох орон тооны бус “Зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, 

түүний үйл ажиллагаанд мөрдөх журмыг тус тус баталж, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто 
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үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагад ангилал 

тогтоож байна. 

Уг тогтоолын дагуу энэ онд нийт 48 авто үйлчилгээ эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудад ангилал тогтоосон.  

Хүрсэн үр дүн: Энэ онд нийт "А" хүрээний 4, “В” хүрээний 33, "С" хүрээний 11 

байгууллага, иргэдэд ангилалын гэрчилгээ олгож, гэрээ байгуулан мэдээллийн санд 

бүртгэсэн болно. 

 

2.3 БАЙГУУЛЛАГААС ТУХАЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗАРЛАСАН ЗОРИЛТОТ 

АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ХОЛБОГДОЛТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

 

Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 

2017 оны А/24 дүгээр тушаалаарэнэ оныг 

“Иргэдийн оролцоотой хяналтыг сайжруулах 

жил” болгон зарлаж, ажлын хэсэг 

байгуулагдан, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна. 

 

  

 

 “Иргэдийн оролцоотой хяналтыг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд дараах ажлуудыг 

зохион байгуулж, хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнд: 

 

- Тээврийн салбарын үйлчилгээний чанар соёлыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд 

олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 1171 тээврийн хэрэгсэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

талаарх санал хүсэлт авах мэдээлэл бүхий зурагт хуудсыг байршуулсан. 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой санал, хүсэлт мэдээллийг 24 цагаар 

утсаар болон цахим хаягаар хүлээн авч байгууллагын page хуудас, нийтийн тээвэр-public 

ub групп үүсгэн холбогдох мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

- “Монголын энтерпренёр ээжүүдийн холбоо” ТББ-аас хэрэгжүүлж байгаа “Ягаан 

суудал”- эх хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй нийтийн тээвэр 

төсөлтэй танилцан хамтран ажиллаж, нийтийн тээврийн хэрэгслийн 1-4 суудлыг эх хүүхэд, 

ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тэмдэглэгээ бүхий 1870 ширхэг 

ягаан суудлын бүрээсийг хүлээлгэж өгч, 4000 ширхэг таних тэмдэг бүхий зурагт хуудсыг 

автобусанд байршуулсан. 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад автобуснуудын 

эцсийн зогсоол дээр рейс тутамд цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийлгэх, зорчигчдын 

бариулыг ариутгах, замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хөдөлгөөнт утас хэрэглэх журам 

зөрчихгүй байх тухай албан мэдэгдэлийг хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж 

байна.  

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хамтарсан 

болон удирдамжит шалгалтыг зохион байгуулж ажиллалаа.  

Үүнд: 

❖ Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 07 тоот тушаалаар батлагдсан 

“Нийслэлийн нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт утаанд үзлэг хийх” ажлын хэсэг 

01 дүгээр сарын 14-нөөс 18-ны хооронд удирдамжийн дагуу 20 аж ахуйн нэгж 



19 

 

байгууллагын 62 чиглэлийн 894 автобусыг шалгахад 293 автобусанд зөрчил илэрч, тус 

газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвд утааны үзүүлэлтийг дахин шалгуулж, 

автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлсэн.  

❖ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 тоот албан даалгавар, Улаанбаатар 

хотын ерөнхий менежерийн 2017 оны А/04 дүгээр тушаал, газрын даргын 2017 оны 5/107 

дугаар албан мэдэгдлийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

их болон дунд багтаамжийн автобусны өнгө үзэмжийг сайжруулах арга хэмжээ” шалгалтыг 

2 үе шаттайгаар зохион байгуулж, “Автотээврийн тухай” хуулийн 23.1.4 дэх заалтыг 

үндэслэн зөрчил гаргасан4 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 290,0 мянга, 11 албан 

тушаалтанд 450,0 мянга, 16 жолоочид 140,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ тус 

тус ногдуулсан. 

❖ Замын цагдаагийн албаны Нийслэлийн хөдөлгөөний хяналтын газар, нийслэлийн 

Авто замын хөгжлийн газар болон тус газрын даргын хамтран баталсан “Нийслэлийн 

гудамж, замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ачааны автомашины ачаа тээвэрлэлт, зам, 

замын байгууламжийн ашиглалт, автотээврийн хэрэгслийн стандартын үзүүлэлт, 

шаардлагад хяналт тавих шалгалтын удирдамж”-ийн дагуу 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 

04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг дуустал хугацаанд хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. 

  Шалгалтанд 973 тээврийн хэрэгсэл хамрагдаж 261 зөрчлийг илрүүлж, зөрчил 

гаргасан 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 250,0 мянга, 3 албан тушаалтанг 70,0 мянга, 155 

иргэнийг 2,205,0 мянган төгрөгөөр 161 зөрчилд 2,525,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга 

хэмжээ тооцож, 100 иргэний зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлж ажилласан. 

❖ Замынцагдаагийн албаны Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газар, 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон тус газрын даргын хамтран баталсан 

“Хууль бусаар болон тусгай дугаарын утсаар дуудлага хүлээн авч таксийн үйлчилгээ 

эрхэлж буй иргэдийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтын удирдамж”-ийн 

хүрээндажлын хэсэг байгуулан хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Шалгалтанд хууль 

бусаар таксийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 172 автомашин, тэдгээрийн 231 жолооч 

хамрагдлаа.  

 Тус газрын“Бүртгэлийн сан”-д бүртгэгдсэн таксийн 586 автомашины дундаж насжилт 

7-8 жил байгаа бөгөөд 2017 оны хаврын техникийн хяналтын үзлэгт 484 автомашин 

хамрагдсанаас 475 тэнцсэн. 

❖ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Автотээврийн 

тухай хуулийн хэрэгжилт, “Дизель хөдөлгүүрт автомашин–Утааны тортогжилтын 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5014:2009 улсын стандартын мөрдөлт, 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын2017 оны 07 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах, 

дизель хөдөлгүүрт автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас агаар орчинд хаягдаж байгаа 

агаар бохирдуулах бодисын хэмжээг багасгах, утаатай холбоотой иргэдээс ирж буй санал 

гомдлыг бууруулахзорилгоор “Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслээс ялгарахутаанд 

хэмжилт, үзлэг хийх ажлын удирдамж”-ийн дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

автобусны 6 эцсийн зогсоолд 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 13 аж ахуйн нэгж байгуулагын 

23 чиглэлийн 259 тээврийн хэрэгсэл шалгахад 80 автобус илт утаа хаяж байгаа зөрчлийг 

илрүүлсэн нь шалгалтад хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн 30,8 хувь зөрчилтэй байсан. 

Зөрчилтэй 57тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг зөрчлийг арилгуулахаар хураан авч, 

шугамын үйлчилгээнээс буулгасан. Зөрчлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6.3 дахь 

заалтыг үндэслэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад тус бүр 150 нэгжтэй тэнцэх төгрөгийн 

торгуулийн арга хэмжээ ногдуулсан.  

Дээрхи шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 

хугацаатай албан шаардлагыг 12 аж ахуйн нэгжид хүргүүллээ.  
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❖ Тус газрын орлогч даргын баталсан “Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслээс 

ялгарах утаанд хэмжилт, үзлэг хийх ажлын удирдамж”-тай шалгалтын хүрээнд 11 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын  65 автобус гүйцэтгэлийн шалгалтанд хамрагдсан. Улсын 

байцаагчийн албан шаардлагаар өгсөн үүрэг даалгаврыг “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” 

ОНӨААТҮГазар,“Дюц”,“Мяралзаа”, “НЧБ”, “Сутайн буянт”, “Трансбус”, “Тэнүүн Огоо”, 

“ЭМСИД” ХХКомпаниуд 100 хувь, “Морьбарьдаг“ХХК 83,3 хувь, “Эрдэм транс” ХХК 80,0 

хувь, “Атибус “ХХК 60,0 хувьтай тус тус биелүүлж ажилласан. 

❖ Замынцагдаагийн албаны Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газар, 

нийслэлийн Боловсролын газар болон тус газрын даргын хамтран баталсан “Хүүхэд 

тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд тавих хяналт” удирдамжийн дагуу хамтарсан хяналт 

шалгалтыг нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хүүхэд тээвэрлэх 

автобус болон гэрээгээр тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, жолооч нарыг хамруулан 08 дугаар сарын 28-наас 30-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулсан.  

 Шалгалтанд 8дүүргийн 44 сургууль, 1 цэцэрлэг, 1 сургалтын төвийн нийт 82 автобус 

хамрагдан, насжилтаар нь авч үзэхэд тэнцсэн 74 автобус, үйлдвэрлэснээс хойш 12 

жилээс дээш жил ашигласан 8 автобус, хүүхдийн автобусанд тавих нийтлэг шаардлага 

буюу шар өнгөтэй байх шаардлагыг 64 автобусхангаагүй байна. Сургууль, цэцэрлэгийн 

хүүхдийг тээвэрлэх автобусны стандартын шаардлагыг хангуулахаар мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

❖ Газрын даргын 2017 оны А/71 дүгээр тушаалаар “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах ажлын явцыг эрчимжүүлэх, өвлийн 

улирлыг хүндрэл бэрхшээлгүй өнгөрүүлэх зорилгоор өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 

хангуулах ажлын хэсэг” байгуулагдаж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний 23 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад 09 дүгээр сарын 11-нээс 22-ны хооронд хяналт шалгалтыг хийлээ. 

Шалгалтанд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 95,0 хувь нь хамрагдсан.  

Шалгалтанд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 95,0 хувь нь хамрагдсан.  

- “Бүрэн хангалттай” үнэлгээг 9 аж ахуйн нэгж, байгууллага,  

- “Хангалттай” үнэлгээг 7 аж ахуйн нэгж, байгууллага,  

- “Бүрэн бус хангалттай” үнэлгээг 5 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

- “Хангалтгүй” үнэлгээг 2  аж ахуйн нэгж, байгууллага авсан. 

 Бүрэн бус хангалттай буюу хангалтгүй үнэлэгдсэн 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

зөрчлийг арилгуулахзорилгоор Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн хугацаатай 

албан шаардлага хүргүүлэн ажилласан.  

❖ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/703 дугаар захирамжаар Нийслэлийн 

өдрийг угтаж нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад тавигдах стандартын шаардлага, гэрээний үүргийн биелэлт, сахилга бат, 

хаиуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор болзолт уралдаан зарласан. 

  Уг болзолт уралдааны хүрээнд 10 дугаар сарын 19,25-ны өдрүүдэд нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний эцсийн зогсоолуудад хяналт шалгалт зохион байгуулж, 

давхардсан тоогоор 1195 автобус, троллейбус, таксийн үйлчилгээний 6 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын 88 тээврийн хэрэгсэл тус тус хамрагдсан. 

 Мөн 10 дугаар сарын 13-нд намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж, 

эцсийн зогсоолууд болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, хяналт тавих албан хаагчдын 

хуваарь гарган үндсэн чиглэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж ахуйн 

нэгжийг хамруулан нийтийн тээврийн 41 эцсийн зогсоолыг цэвэрлүүлсэн болно. 

❖ Замынцагдаагийн албаны Нийслэлийн хөдөлгөөний хяналтын газрын дарга, 

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар болон тус газрын даргын хамтран баталсан 

“Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ачааны автомашины ачаа 
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тээвэрлэлт, зам, замын байгууламжийн ашиглалт, автотээврийн хэрэгслийн стандартын 

үзүүлэлт, шаардлагад хяналт тавих хамтарсан шалгалтын удирдамж”-ийн хүрээнд 10 

дугаар сарын 09-нөөс 11 дүгээр сарын 10-ны хооронд төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт 

харьяалагдах гудамж, замууд Баянзүрх дүүргийн шалган бүртгэх товчоо, Моносийн 

уулзвар, Хан-Уул дүүргийн нисэхийн тойрог, Хөсөг трейд ХХКомпанийн уулзвар, 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22-ын шалган бүртгэх товчооны орчимд нийт 10 удаагийн 

хяналт, шалгалтыг  зохион байгуулан ажиллалаа. 

 Шалгалтанд нийт 423 ачааны автомашин хамрагдсанаас зөрчилтэй171 ачааны 

автомашины жолооч нарт, нийт 11650.0 мян. төгрөгийн торгууль, шийтгэврийн арга 

хэмжээ ногдуулсан.  

 Мөн шалгалтын хугацаанд, хязгаарлалт тогтоосон гудамж замуудаас бусад замаар 

“ЕС” зөвшөөрөлгүй ачаа тээвэрлэлт хийж явсан 35 зөрчил илрүүлэн: 

 “Зөрчлийн тухай хуулийн” 14.6.9, 14.5.17-д заасныг зөрчсөн 34 тээврийн 

хэрэгслийн жолоочийг 2800.0 мянган төгрөгөөр,  

 “Зөрчлийн тухай хуулийн” 14.7.46-д заасныг зөрчсөн 22 тээврийн хэрэгслийн 

жолоочийг 3100.0 мянган төгрөгөөр, 

 “Зөрчлийн тухай хуулийн” 14.7.47-д заасныг зөрчсөн 115 тээврийн хэрэгслийн 

жолоочийг 5750.0 мянган төгрөгөөр торгууль, шийтгэврийн арга хэмжээ авав.  

❖ Төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа 

эрхэлж буй нийт 60 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын стандартын хэрэгжилтийг 01 дүгээр 

сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 05-ны хооронд шалгаж, тухайн дүүргүүдийн Засаг даргын 

дэргэдэх “Зөвлөл”-д саналын хуудас гаргаж өгсөн 

❖ Авто үйлчилгээний байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаандУс сувгийн удирдах 

газар болон газрын даргын хамтарсан хяналт шалгалт хийх ажлын  удирдамжийг 09 

дүгээр сарын 08-ны өдөрбатлуулж, 09 сараас 11 сарын хооронд хяналт шалгалт болон 

гүйцэтгэлийн шалгалтыг Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нартай хамтран хийж 

гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт нийт 171 авто угаалгын үйлчилгээ 

эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хамрагдсан. Үүнээс 33 авто угаалгын 

газарт ангилал тогтоож, 32 газарт гэрчилгээ олгосон.  

Шалгалтаар авто угаалгын үйлчилгээ эрхлэгч 60 иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар АТХУБ-ийн хугацаатай албан 

шаардлага өгсөн. ХУД-ийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нь 900.000 төгрөгний 

торгуулийн арга хэмжээ авч, байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хйилгэх, ажлын байрны 

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр заавар, зөвлөмж өгч ажилласан. Ус сувгийн удирдах 

газар нь бохир уснаас  дээж авч, зөрчилтэй авто угаалгын газруудад элс, тос баригч 

суурилах, цаашид саарал ус ашиглах талаар уриалга тараан өгч,  гэрээгүй газруудыг 

гэрээ хийлгэх арга хэмжээг авч ажилласан. 

 

Хүрсэн үр дүн:“Иргэдийн оролцоотой хяналтыг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд төлөвлөсөн 

ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ:БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

 

3.1БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/928 дугаар захирамжаар батлагдсан тус 

газрын “Дүрэм”-ээр хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг 

хангуулан ажиллаж байна. Үүнд: 
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3.1.1. Судалгаа, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа: 

 

1) Улаанбаатар хотын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний сүлжээ төлөвлөлтийг 

оновчлох судалгааны хүрээнд: 

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн замналд судалгаа хийх, чиглэлүүдийн 

давхардал, хөдөлгөөний нягтралыг бууруулах, тээврийн төлөвлөлтийг боловсронгуй 

болгох зорилгоор нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний сүлжээ төлөвлөлтийг оновчлох 

санал боловсруулах судалгааны ажлыг Монголын Мэргэшсэн зөвлөх инженерүүдийн 

инженерүүдийн холбоо, ШУТИС-ийн бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн хамтарсан 

багаар гүйцэтгүүлэхээр 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр 17/НТГ-003 тоот гэрээ 

байгуулан гэрээний дагуу холбогдох мэдээллийг гарган өгч ажилласан.  

Судалгааны ажлын даалгаварт:  

▪ Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний судалгаа, шинжилгээний  аргачлал,  

▪ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний олон улсын туршлага, 

▪ Нийслэл хотын зорчигч тээврийн үйлчилгээний өнөөгийн байдлын судалгаа, 

шинжилгээ, 

▪ Нийслэл хотын зорчигч тээврийн үйлчилгээнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн 

шинжилгээ, 

▪ Нийслэлийн тээврийн бизнесийн процесийн менежмент зэрэг ажлуудыг 

гүйцэтгүүлэхээр ажлын даалгаврыг тус газраас баталж уг ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. 

 Судалгааны эцсийн дүгнэлтийг 08 дугаар сарын 09-ны өдөр Нийслэлийн Засаг 

даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч, тус газрын 

удирдлагууд болон “Улаанбаатар смарт карт” ХХК -ны удирдлагуудад танилцуулсан.  

 Судалгааны нэгдсэн дүнд тулгуурлан нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтөд 

шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг оруулах, тусгай замын автобус /BRT/-тай уялдуулан 

төлөвлөх ажил шат дараалалтайгаар хийгдэнэ. 

 Нийслэлийн Тээврийн газар, Монголын Мэргэшсэн, Зөвлөх Инженерүүдийн Холбоо 

ТББ, Бизнесийн Удирдлага Хүмүүнлэгийн сургуулиуд хамтран “Улаанбаатар хотын 

нийтийн зорчигч Тээврийнүйлчилгээний сүлжээ төлөвлөлтийг оновчлох санал 

боловсруулах судалгааны ажил”-ын хүрээнд Нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн давхцлын 

судалгааг  гаргасан.  

Тус судалгааны дүнд нийт зогсоолуудын 63 хувь нь давхцал багатай хотын захын 

зогсоолууд байгаа бол 36 хувь нь хотын төв болон их, бага тойруу, өргөн чөлөө дагуух 

зогсоол байна.  

Хүрсэн үр дүн: Иргэдийн зорчих эрэлтэд нийцсэн, чиглэлийн давхцал бууруулах, 

хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангасан үйлчилгээг иргэдэд хүргэсэн.  

 

2) Зорчигч урсгалын судалгааны ажлын хүрээнд:  

a. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн цахим төлбөрийн систем 

нэвтэрсэнтэй холбогдуулан судалгаа шинжилгээний ажлыг tbox буюу програм хангамжид 

цугларсан дата тоон мэдээлэлд тулгуурлан дараах судалгаануудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 87 чиглэлийн зорчигч урсгалын төлөв байдал, 

зорчигчийн төрөл, шугамын орлого зэргийг тодорхойлсон. 

 Судалгаагаар өдөрт нийтийн тээврээр 770.000  хүн зорчиж байгаагаас 49хувь ньтом 

хүн, 15хувь нь хүүхэд, 16хувь ньахмад настан, 7хувь ньхөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 

13хувь ньоюутан байна. Мөн нийт зорчигчдын 16.5хувь нь дамжин сууж,  29хувь нь 

буухдаа картаа уншуулж байна. 
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b. Хамгийн их зорчигчтой 5 чиглэл нь буюу Ч:3 “Зүүн салаа-Халдварт” өдөрт 32231, 

Ч:40 “Мах импекс-Тэнгис кинотеатр-Улаанхуаран” өдөрт 24058, Ч:2 “Шархад-МУБИС-3,4-р 

хороолол” өдөрт 22972, Ч:1 “5 шар-Офицеруудын ордон” өдөрт 21033, Ч:7 “Нисэх-Төв 

номын сан-7 буудал-Зунжин” өдөрт 19942 зорчигч тус тус тээвэрлэж байна.  

c. Хамгийн бага зорчигчтой 5 чиглэл нь буюу Ч:61б “Мишээл экспо-Говь үйлдвэр-Нарны 

хороолол-Баянмонгол хороолол-Ард кино театр” өдөрт 1631,  Ч:61а “Мишээл экспо-Говь 

үйлдвэр-Нарны хороолол-Цэцэг төв-Баянмонгол” өдөрт 1662, Ч:63 “Хан Хилсс хотхон-

Ривер гарден-МУИС-Ард кино театр” өдөрт 2794, Ч:21б “Булгын 19-р гудамж-3,4-р 

хороолол-Воккал” өдөрт 2865, Ч12 “Ургах наран-Офицеруудын ордон” 3038 өдөрт зорчигч 

тээвэрлэж байгаа ч тухайн чиглэлийн онцлог болох зорилтод цэгийн иргэддээ хүрч 

үйлчилж байгаа нь харагдсан.  

 

Хүрсэн үр дүн:Нийтийн тээврийн үйлчилгээ нь удирдлага, мэдээллийн цахим төлбөрийн 

системд нэвтэрч дээрх мэдээллүүд гардаг болсноор шаардлагàтай судалгааны тоон 

мэдээлэлд тулгуурлаж оновчтой төлөвлөлт хийх нөхцөл бүрдсэн.  

 

3) Зорчигч урсгалын судалгааг шаардлагатай чиглэлүүдэд хийж, дүгнэлт гарган сүлжээ 

төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох зорилгоор: 

a. Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 11-р хорооны иргэдийн зорчих 

эрэлт хэрэгцээ, иргэдийн хүсэлтийг үндэслэж, хүлээгдэлгүй шуурхай үйлчилгээг хүргэх 

үүднээс Ч:28 “Сэлх-7 буудал-Ард кино театр-Ривер гарден” чиглэлийг 2 хувааж 

богиносгож Ч:28 “Сэлх-7 буудал-Ард кино театр”, Ч:63 “Хан Хилсс хотхон-Ривер гарден-

МУИС-Ард кино театр” чиглэл болгон 2017 оны 04-р сарын 22-ны өдрөөс үйлчилгээг 

эхлүүлсэн. 

b. ХО:5 “Налайх-Зүүн 4 зам-Дүнжингарав” чиглэлд зорчигч урсгалын судалгааг хийж 

иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан 03 дугаар сарын  30-ны өдрөөс тус чиглэлийг ХО:5 

“Налайх-Зүүн 4 зам-МУБИС” болгон өөрчилж үйлчилгээг 4 сараас эхлүүлсэн. 

c. Ч:61а “Мишээл экспо-Говь үйлдвэр-Нарны хороолол-Цэцэг төв-Баянмонгол”, 

Ч:61б “Мишээл экспо-Говь үйлдвэр-Нарны хороолол-Баянмонгол хороолол-Ард кино 

театр” чиглэлүүдэд судалгаа хийж судалгааны дүгнэлтийг үндэслэн дээрх 2 чиглэлийг 

нэгтгэн үйлчилгээг эхлүүлсэн. 

d. Ч:63 “Хан хилсс-Ривер гарден-Баянмонгол хороолол-МУБИС-Ард кинотеатр” 

чиглэлд судалгаа хийж 2 гаралт нэмэгдүүлэх шаардлагатай дүгнэлтийг үндэслэн 10 

дугаар сарын 27-ны өдрөөс нэмэгдүүлсэн гаралтаар үйлчилгээг эхлүүлсэн.  

e. Ч:24а “Зунжин-Сонсголон-ТЭЦ 4”, Ч:24б “Зүрх-Уул-Гүрвалжингийн гүүр-ТЭЦ4” 

чиглэлүүдэд зорчигч урсгалын судалгаа хийж тус чиглэлүүдэд үйлчилгээ үзүүлж байсан 

“Тэнүүн дэлгэр” ХХК-ны үйлчилгээ доголдож байгаатай холбогдуулан гаралтыг өөр аж 

ахуй нэгж байгууллагад шилжүүлэн үйлчилгээг цаашид хэвийн хүргэх талаар санал 

боловсруулсан. Үүний үр дүнд 7 гаралтыг Эрдэм транс ХХК-д шилжүүлэн үйлчилгээг 

хүргэж байна. 

f. Ч:50 БММЗ-Улаанхуаран”,Ч:27 “Возкал-Бөмбөгөр-Өвөр согоот”, Ч:8 “Зайсан-Цэцэг 

төв-Хайлааст”, Ч:36 “Гачуурт-Офицеруудын ордон-Зайсан” чиглэлүүдэд зорчигч урсгалын 

судалгаа хийж чиглэл тус бүр дээр санал, дүгнэлт гаргасан. 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврээр үйлчүүлэгч иргэдийн зорчих урсгал, эрэлтийг судалж 

дүгнэлтэд тулгуурлан эрэлтэд нийцүүлэн чиглэлүүдийг өөрчлөн төлөвлөж, зохицуулалтын 

арга хэмжээ авснаар нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн. 
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4) Нийтийн тээврийн үйлчилгээ шинээр хүрсэн суурьшлийн цэгүүдэд сэтгэл ханамжийн 

судалгаа явуулж, дүн шинжилгээ хийх чиглэлээр: 

a. СХД-ийн 23-р хорооны 120 иргэнээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, Ч:62 “Алтан-

Овоо 42-р гудамж-Саппоро-10-р хороолол” чиглэлд сэтгэл хангалуун эрэлт хэрэгцээг нь 

хангасан чиглэл нээгдсэн гэж үзсэн.  

b. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын “Ажлын байрны нээлттэй 

хаалганы өдөрлөгт”-т оролцсон 180 иргэнээс нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой 

санал асуулга авсан. 

c. Нийслэлийн Тээврийн Газрын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээнд 

оролцон 200 иргэнээс тус байгууллагын үйл ажиллагаа болон нийтийн тээврийн 

үйлчилгээтэй холбоотой 13 санал асуулгаар судалгааг авахад тус газрын үйл 

ажиллагаанд иргэдийн 3 хувь нь маш сайн, 46 хувь нь сайн, 40 хувь нь дунд, 9 хувь нь 

муу,  2 хувь нь маш муу үнэлгээг өгсөн байна.  

Хүрсэн үр дүн: Сүлжээ төлөвлөлт боловсронгуй болох нөхцөл бүрдсэн. 

 

5) Нийслэлийн тээврийн үйлчилгээний үнэ тарифын тооцоо, судалгааг гаргах, эдийн 

засгийн зарчим, төрийн бодлоготой уялдуулан үйлчилгээний үнэ тарифыг уян хатан 

байлгах, зохицуулалт хийх талаар санал боловсруулах талаар: 

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний үнэ тарифын тооцоо, судалгааг аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын санхүү, эдийн засгийн тайлан болон ажлын гүйцэтгэлийн мэдээнд 

үндэслэн нэг зорчигчийг тээвэрлэх өртгийг тодорхойлсон.Системийн дүнгээр нэг зорчигч 

тээвэрлэхэд дундажаар 308 төгрөгний орлого олж 797 төгрөгний зардал гаргаж 489 

төгрөгний алдагдалтай ажиллаж байна.  

 Уг тооцооллоор нэг зорчигчийг тээвэрлэх өртөг553-1,066 төгрөг, нэг зорчигчийг 

тээвэрлэхэд олсон орлого 264-384 төгрөг байна. Троллейбус болон угсраа автобусны 

алдагдал бага байгаа бол дунд багтаамжийн автобусаар нэг зорчигч тээвэрлэх зардал 

өндөр гарч байна. Иймээс хот орчмын үнэ тарифт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн 

шинжилгээ хийж санал гаргаж ажилласан. 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 2017 оны үнэ тарифын бодит судалгаа 

хийгдэж авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээнд саналаа оруулж ажилласан.  

 

3.1.2. Нийтийн тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний хүрээнд: 

 

  Нийтийн тээврийн бүртгэлийн санд12 дугаар сарын 01-ний байдлаар үндсэн 

чиглэлийн 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын 1212 тээврийн хэрэгсэл, туслах шугамын 5 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 17, буухиа үйлчилгээний 2 аж ахуйн нэгж байгууллагын 93, такси 

үйлчилгээний 11 аж ахуйн нэгж байгууллагын 566, хүүхдийн автобус 18, ажилчдын 48 

тээврийн хэрэгсэл тус тус бүртгэлтэй байна.  
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Хүрсэн үр дүн: Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал үндсэн чиглэлийн тээврийн 

хэрэгслийн тоо 1.7%, туслах шугам 50% хувиар буурсан, буухиа 83.9%, такси 

үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн тоо 11 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 

3.1.3. Насжилтаар хасагдсан тээврийн хэрэгсэл: 

 

- Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий 

шаардлага” MNS 5012:2011 стандартын 7.4-д “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 

үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг 

хориглоно.” гэсэн заалтын дагуу 2004 онд үйлдвэрлэгдсэн үндсэн чиглэлийн их 

багтаамжийн 116 автобус, туслах чиглэлийн 9 бага багтаамжийн автобус, буухиа 

үйлчилгээний 4 бага багтаамжийн автобус, “Такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” MNS 

5122:2013 стандартын 6.8-д “Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил 

болсон автомашин ашиглахыг хориглоно.” гэсэн заалтын дагуу 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн 8 

аж ахуйн нэгжийн 31 тээврийн хэрэгслийг тус тус 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр 

тасалбар болгон нийтийн тээврийн үйлчилгээнээс чөлөөлсөн.  

- Автотээврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт “Техникийн 

хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээнд заасан хугацаанд техникийн хяналтын үзлэгт ороогүй 

автотээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглоно” гэсэн заалтын дагуу: 

✓ Хаврын техникийн хяналтын үзлэгээр үндсэн чиглэлийн 40, туслах чиглэлийн 14, 

такси үйлчилгээний 39 нийт 78 тээврийн хэрэгслийг 06 дугаар сарын 08-нд,   

✓ Намрын ээлжит техникийн хяналтын үзлэгт хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 

ороогүй, тэнцээгүй буюу засвартай үндсэн чиглэлийн - 15, туслах чиглэлийн - 8, буухиа 

үйлчилгээний - 90, такси үйлчилгээний –83 нийт 210 тээврийн хэрэгслийг нийтийн зорчигч 

тээврийн үйлчилгээний бүртгэлийн сангаас 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр тус тус хассан 

болно.  

 

Бүртгэлийн сангаас хасагдсан тээврийн хэрэгслийн харьцуулалт 
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“Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага” 

MNS5012:2011 стандартын 7.4 дэх “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 

үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгслийг хориглоно” гэсэн 

заалтын дагуу 2005 онд үйлдвэрлэгдсэн тээврийн хэрэгслүүдийг 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон нийтийн тээврийн үйлчилгээнээс чөлөөлөх тухай 

газрын даргын 3/1173 тоот албан мэдэгдлийг 10 дугаар сарын 04-ний өдөр 16 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад хүргүүлэв. 

 

Хүрсэн үр дүн: Бүртгэлийн сангаас 2017 оны эхнээс 12 дугаар сарын 1-ний өдрийг 

хүртэлх хугацаанд насжилтаар 160, техник хяналтын үзлэгээр 288, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын хүсэлтээр 98, нийтдээ 546 тээврийн хэрэгсэл хасагдсан байна. 

 

3.1.4. Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний  үндсэн, хот орчмын, туслах, буухиа 

чиглэлийн өдөр тутмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулж, зохицуулалт, 

бүртгэл хяналтын жигд ажиллагааг хангах, үйлчилгээний мэдээ мэдээллийг нэгтгэж 

танилцуулах,  мэдээллийн бодит байдлыг хангахад хяналт тавих чиглэлээр: 

 

- Үндсэн, хот орчмын 89 чиглэлд 21 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 952 угсраа, их, 

дунд багтаамжийн автобус, троллейбусаар өдөр тутмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг 

үзүүлж ажиллалаа. Нийт 284840.0 тээврийн хэрэгсэл ажиллахаас 281573.0 тээврийн 

хэрэгсэл буюу гүйцэтгэл 98.9 хувь, өдөр бүрийн цагийн гүйцэтгэлээр 3693395:06 цаг 

ажиллахаас 3557348:40 цаг ажиллаж 96.3 хувь, 2180448.0 рейс гүйцэтгэхээс 1936343.0 

рейс буюу 88.8хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан. 
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- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний өглөөний гаралт 273152 тээврийн хэрэгсэл 

өглөөний 08:30 цагаар ажиллахаас 271557, тасарсан 1595 буюу 99.4 хувийн гүйцэтгэлтэй, 

оройн 21:00 цагаар 190043 тээврийн хэрэгсэл ажиллах даалгавартайгаас 185393 ажиллаж 

4650 тасарсан буюу 97.6 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан. 

 

 
- Туслах чиглэлд 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт 6753 тээврийн хэрэгсэл 

93559:27 цаг, 95001 рейс гүйцэтгэх даалгавартайгаас 6732 тээврийн хэрэгсэл 93311:47 

цаг, 94514 рейс буюу 99.7 хувийн гүйцэтгэлтэй 388.027.000 төгрөгний орлоготой 

ажилласан. 
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- Буухиа үйлчилгээний чиглэлд 2 аж ахуйн нэгжийн байгууллагын  нийт 9864 

тээврийн хэрэгсэл 49168:00 цаг ажиллахаас 47638:00 цаг буюу 96.9 хувийн гүйцэтгэлтэй 

475532500 төгрөгний орлоготой ажилласан. 

 
 

- Такси үйлчилгээний 11 аж ахуйн нэгж байгууллагын 22471 тээврийн хэрэгсэл, 

653913:00 цаг ажиллаж 1441179600.0 төгрөгний орлоготой нийт 520 удаа мэдээ өгөхөөс 

322 удаа мэдээ өгсөн. Мэдээ өгөөгүй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг гэрээний 

мэргэжилтэнд тухай бүр гаргаж өгсөн. 

Даалгавар Гүйцэтгэл Тасарсан Даалгавар Гүйцэтгэл Даалгавар Гүйцэтгэл Цаг Рейс

1 1 дүгээр сар 713 712 1 9906:01 9906:01 11497.0 11497.0 100.0 100.0 39,219,000

2 2 дугаар сар 643 637 6 8895:21 8802:21 9751.5 9472.5 99.0 99.0 35,798,000

3 3 дугаар сар 609 607 2 8410:21 8410:21 8296.5 8296.5 100.0 100.0 35,763,000

1965 1956 9 27211:43 27118:43 29545.0 29266.0 99.7 99.7 110,780,000

4 4 дүгээр сар 630 622 8 8707:40 8611:40 8590.0 8558.0 98.9 98.9 36,558,000

5 5 дугаар сар 651 651 0 9047:21 9047:21 8926.5 8926.5 100.0 100.0 38,371,000

6 6 дугаар сар 630 630 0 8728:51 8728:51 8611.5 8611.5 100.0 100.0 37,502,000

1911 1903 8 26483:52 26387:52 26128.0 26096.0 99.6 99.6 112,431,000

7 7 дугаар сар 651 651 0 8920:15 8920:15 8797.5 8797.5 100.0 100.0 37,548,000

8 8 дугаар сар 630 630 0 8771:13 8771:13 8654.5 8654.5 100.0 100.0 36,126,000

9 9 дүгээр сар 315 315 0 4396:12 4396:12 4338.0 4338.0 100.0 100.0 18,214,000

1596 1596 0 22087:40 22087:40 21790.0 21790.0 100.0 100.0 91,888,000

10 10 дугаар сар 651 651 0 9026:10 9026:10 8905.0 8905.0 100.0 100.0 36,611,000

11 11 дүгээр сар 630 626 4 8750:02 8691:22 8633.0 8457.0 99.3 99.3 36,317,000

12 12 дугаар сар 0

1281 1277 4 17776:12 17717:32 17538.0 17362.0 99.7 99.7 72,928,000

6753 6732 21 93559:27 93311:47 95001 94514 99.7 99.7 388,027,000

1 дүгээр улирал 

2 дугаар улирал 

3 дугаар улирал

4 дүгээр улирал 

Дүн

2017 ОНЫ ТУСЛАХ ЧИГЛЭЛИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭ.

Д/д Сарууд 

Тээврийн хэрэгслийн тоо Цаг Рейс Хувь

Орлого 

Даалгавар Гүйцэтгэл Хувь

1 1 дүгээр сар 242 2328:00 2134:00 91.7 6935000

2 2 дугаар сар 264 2112:00 2112:00 100.0 7845000

3 3 дугаар сар 187 1584:00 1496:00 94.4 4970000

693 6024:00 5742:00 95.3 19750000

4 4 дүгээр сар 254 2288:00 2032:00 88.8 6715000

5 5 дугаар сар 260 2184:00 2080:00 95.2 6575000

6 6 дугаар сар 207 1728:00 1656:00 95.8 5930000

721 6200:00 5768:00 93.0 19220000

7 7 дугаар сар 196 1640:00 1568:00 95.6 5140000

8 8 дугаар сар 260 2080:00 2080:00 100.0 6430000

9 9 дүгээр сар 133 1064:00 1064:00 100.0 3380000

589 4784:00 4712:00 98.5 14950000

10 10 дугаар сар 3934 35560:00 31472:00 88.5 186391000

11 11 дүгээр сар 3927 32160:00 31416:00 97.7 235221500

12 12 дугаар сар 

7861 32160:00 31416:00 97.7 421612500

9864 49168:00 47638:00 96.9 475532500

1 дүгээр улирал

2 дугаар улирал

3 дугаар улирал

4 дүгээр улирал

ДҮН

2017 ОНЫ БУУХИА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ 

д/д Сарууд
Тээврийн 

хэрэгслийн тоо 

Цаг 
Орлого
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-  “Зуслангийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах тухай” газрын  

даргын 2017 оны А/47 дугаар тушаалаар 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс ЗҮ:1 “Гүнт – 

Жигжид – Тэнгис кино театр”, ЗҮ:2 “Гоодой – Тэнгис кино театр”, ЗҮ:3 “Баянбулаг – Тэнгис 

кино театр” чиглэлүүдэд 385 тээврийн хэрэгсэл 5071:55 цаг гүйцэтгэх даалгавартайгаас 

385 тээврийн хэрэгсэл 5018:19 цаг буюу 98.9 хувийн гүйцэтгэлтэй 114847 зорчигч 

тээвэрлэж, 24472200 төгрөгийн орлоготой ажилласан.  

 
 

Мөн 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс шөнийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. 

 

Ажилласан 

машины тоо
Ажилласан цаг Орлого

1 1 дүгээр сар 1524 33369:00 74357000 52 28 24

2 2 дугаар сар 2090 57534:00 122003000 48 32 16

3 3 дугаар сар 1945 63567:00 251060000 60 32 28

5559 154470:00 447420000 160 92 68

1 4 дүгээр сар 2515 73283:00 174739000 48 32 16

2  5 дугаар сар 2553 76367:00 166261800 48 35 13

3 6 дугаар сар 2881 81882:00 208325000 55 41 14

7949 231532:00 549325800 151 108 43

1 7 дугаар сар 1075 23650:00 45746000 44 15 29

2  8 дугаар сар 2318 68781:00 101213000 44 32 12

3 9 дүгээр сар 1595 52002:00 69509000 33 22 11

4988 144433:00 216468000 121 69 52

1  10 дугаар сар 2032 64778:00 142885000 44 27 17

2 11 дүгээр сар 1943 58700:00 85080800 44 26 18

3 12 дугаар сар 0

3975 123478:00 227965800 88 53 35

22471 653913:00 1441179600 520 322 198Дүн

4-р улирал

3-р улирал

2-р улирал

1-р улирал

ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ   МЭДЭЭ 

Д/д Сарууд 

2017 он

Мэдээ өгөх тоо Мэдээ өгсөн тоо Өгөөгүй 
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3.1.5. Зам тээврийн осол, зөрчил: 

 

 Жилийн эцсийн байдлаар нийт 182 зам тээврийн осол зөрчил гарснаас гэмтэж 

бэртсэн 116, эмнэлэгт хэвтсэн 27, нас барсан 1 хүн байгаа мэдээллийг Замын цагдаагийн 

албанаас ирүүлсэн. Өмнө оны мөн үетэй харьцуулбал осол зөрчил 21.9 хувь, гэмтсэн 

хүний тоо 17.1 хувь, нас барсан хүний тоо 93.3 хувиар тус тус буурсан, эмнэлэгт хэвтсэн 

хүний тоо 42.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 

Зам тээврийн осол зөрчлийн харьцуулалт 

 
 

3.1.6. Автобусны  замд унтарч хөдөлгөөнд саад учруулсан шалтгаан, цагийг тодорхой 

гарган, камерны бичлэгээр баталгаажуулж, мэдээллийг нэгтгэн холбогдох алба хэлтэс, аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэн зөрчлийг бууруулах чиглэлээр: 

 

- Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлагын төв, тус газрын 2017 оны 02 дугаар 

сарын 14-ний өдрийн хамтран баталсан “Диспетчерүүдийн хоорондын харьцааны заавар”-

ын дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээг 08:00, 15:00, 21:00 цагуудад мэдээллэж, 

зам тээврийн осол зөрчил гарсан тухай мэдээллийг цаг тухайд нь авч ажиллаж байна. 

- 2017 онд нийт 15 аж ахуй нэгж байгууллагын 63 тээврийн хэрэгсэл 42:35 цаг  

шугам замд саад учруулж зогссон. Өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад -86.7 хувиар 

буурсан үзүүлэлттэй байна. 

2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он Харьцуулалт

Зам тээврийн ослын тоо 105 82 81 98 204 158 321 195 204 254 233 182 -21.9

Гэмтсэн хүний тоо 123 89 68 35 110 61 117 105 135 179 140 116 -17.1

Эмнэлэгт хэвтсэн 49 13 7 10 10 10 9 16 22 24 19 27 42.1

Нас барсан хүний тоо 11 9 11 6 9 7 9 3 8 6 15 1 -93.3
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- Энэ онд 20 аж ахуй нэгж байгууллагын 581 тээврийн хэрэгсэл шугам замд эвдэрч 

зогсож 588:48 цаг саатсан байна. Өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад -9.5 хувиар буурсан 

үзүүлэлттэй байна. 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын 579 чирэгч машин ажиллах 

даалгавартайгаас 562 чирэгч машин хуваарийн дагуу ажиллан 170 тээврийн хэрэгслийг 

замаас чөлөөлсөн. 

 
 

Хүрсэн үр дүн: Нийтйин тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 

чирэгч автомашин ажиллуулах хуваарийг сар бүр батлуулж, нийтийн зорчигч тээврийн 

үйлчилгээнд ажиллаж буй тээврийн хэрэгслийг техникийн саатлаар унтарч зогссон 

тохиолдолд чирэх зориулалтын чирэгч, техникийн түргэн тусламжийн автомашиныг 

МУБИСургуулийн орчим, Баруун 4 зам, Саппорагийн автобусны зогсоолуудад тогтмол 

бэлэн байлган ажиллуулж, хуваарийн дагуу чирэгч автомашин ажиллуулаагүй тохиолдолд 

гэрээний хүрээнд хариуцлага тооцон ажиллаж хэвшсэн болно. 
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3.1.7. Ачаа тээврийн чиглэлээр: 

- Ачааны авто машиныг Улаанбаатар хотын хориглосон гудамж замуудын 

хөдөлгөөнд оролцуулах “Түр” зөвшөөрлийг 12 дугаар сарын 05-ны байдлаар нийт 4117 

тээврийн хэрэгсэлд, үүнээс “В” ангиллын 665, “С” ангиллын-2935, “СЕ” ангиллын-517 

тээврийн хэрэгсэлд тус тус олгосон бөгөөд 506 сая 884 мянган төгрөгийг төрийн сангийн 

дансанд төвлөрүүлж ажилласан. 
            

 
 

- “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа тээвэрлэх эрх бүхий “ЕС” зөвшөөрөл”-ийг ачаа 

тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд Төрийн Үйлчилгээний Цахим /ТҮЦ/ 

машинаар олгож байна. Энэ оны 12 дугаар сарын 05-ны байдлаар нийт 25,866 тээврийн 

хэрэгсэлд, үүнээс “В” ангиллын 13403, “С” ангиллын 10846, “СЕ” 1617ангиллын 1617 

тээврийн хэрэгсэлд тус тус олгосон бөгөөд 329 сая 60 мянган төгрөгийг төрийн сангийн 

дансанд төвлөрүүлж ажилласан. 

 
 

Хүрсэн үр дүн:Ачааны автомашинд олгох "ЕС" болон  "ТҮР" зөвшөөрлийн орлого 2017 

оны 12 дугаар  сарын 05-ний байдлаар өссөн дүнгээр нийт 29983 зөвшөөрөл олгож 

831.594.000 төгрөг буюу 2017 оны орлогын төлөвлөгөө 86,6 хувьтай байна. 

 

3.1.8. Нийслэлд тээвэрлэгдэж байгаа ачааг төрөл, даацаар нь ангилж,  ачаа тээвэр 

эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэх чиглэлээр: 

 

- Хүнс үйлдвэрлэгч томоохон 7 байгууллагад 2017 оны 1 сард 4/138 тоот албан 

бичгийг хүргүүлэн, “MCS-АРВ”ХХК, “MSC коко кола” ХХК -дад бараа бүтээгдэхүүн 

түгээлтийн судалгааг хийсэн. 

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүнс өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгч, тээвэрлэгч нийт 93 байгууллагын 1017 тээврийн хэрэгслийг хамруулсан 

судалгааг хийсэн. Үүнээс үйлдвэрлэгч 45, тээвэрлэгч 48 байгууллага оролцсон.  
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 Судалгаагаар 1016 тээврийн хэрэгсэл  08:00-19:00  цагийн хооронд түгээлт хийж 

байгаа  бөгөөд  машины тос тослох материалыг  1 тээврийн хэрэгсэл 22:00-24:00 цагуудад 

тээвэрлэж байна. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудаас GPS суурьлуулсан 40 

байгууллага, суурьлуулаагүй 53 байгууллага байна. 

- Нарантуул зах руу ачаа тээвэрлэн орж  байгаа нийслэлд харьяалалтай 323, 

хөдөө орон нутгийн 271 нийт 594 тээврийн хэрэгслийг тоолж, бараа бүтээгдэхүүний нэр 

төрөлд судалгаа хийж, дүгнэлт гаргасан.                                

 

Хүрсэн үр дүн: Ачаа тээвэр эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нэгдсэн 

мэдээллийн санд баяжилт хийгдсэн болно. 

 

3.1.9. Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох талаар: 

 

 Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 90 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто 

үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам", "Тээврийн хэрэгслийн техникийн 

үйлчилгээ, засвар хийх журам"-уудыг олон нийтэд мэдээлж, журмыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл 

ажлын хүрээнд холбогдох дээд шатны байгууллагад албан бичиг явуулсны үндсэн дээр 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаас Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчид 2017 оны 01 дүгээр 04-ний өдрийн 01/16 дугаартай албан бичгээр 

Автотээврийн тухай хуулийн 7-р зүйлд заасан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын 

бүрэн эрхийн хүрээнд авто үйлчилгээний байгууллагуудад ангилал тогтоох үйл 

ажиллагааг үнэ төлбөргүй хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн хариу тайлбар ирүүлсэн. 

Үүний дагуу авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд ангилал тогтоохтой 

холбогдуулан “Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд ангилал тогтоох орон тооны бус зөвлөл”-ийн 

журам боловсруулж, газрын даргын 2017 оны А/26 дугаар тушаалаар “Авто үйлчилгээ 

эрхлэгчдэд ангилал тогтоох орон тооны бус зөвлөл” батлагдсан. 

 Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоож, гэрчилгээ олгох ажлыг зохион 

байгуулахын тулд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд гэрчилгээ хэвлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах 

шаардлагатай тул үүнтэй холбогдуулан 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр “Адмон принт”, 

“Мөнхийн үсэг”, “Монсудар”, “Yes” ХХКомпаниудаас үнэт цаас хэвлэх эрх болон үнийн 

санал авч, газрын даргын 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар 

батлагдсан ажлын хэсгийн 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар ангиллын гэрчилгээг 

хэвлүүлэх шийдвэрийг гарсан. 

 Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам батлагдсантай 

холбогдуулан авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм, журам, 

стандартыг сурталчлан таниулах сургалтыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай 

хамтран 03 дугаар сарын 30-наас 04 дүгээр сарын 20-ны хооронд зохион байгуулж, нийт 8 

дүүргийн 218 аж ахуйн нэгжбайгууллага, иргэд хамрагдсан. Багануур дүүргийн телевиз 

болон НМХГ-ын вэйб сайтад  "Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам" 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулж байгаа 

талаар мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд сурталчлан ажилласан. 

Мөн Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулдаг "Баталгаажуулалтын 

мэргэшсэн шинжээч"-ийн сургалтад 8 албан хаагч 05 дугаар сарын 15-наас 18-ны 

өдрүүдэд хамрагдаж, 2 албан хаагч "Баталгаажуулалтын мэргэшсэн шинжээч”-ийн эрх 

авсан. 

 Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 90 дүгээр "Журам батлах тухай" тушаалаар 

батлагдсан "Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам"-ын 3.7.3-д 

“Тохирлын гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана”  гэсэн заалтыг хэрхэн шийдэх талаар 08 
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дугаар сарын 15-ны өдрийн 4/979 тоот албан бичгийг ЗТХЯамны Автотээврийн бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах газарт  хүргүүлсэн.  

 Үүнтэй холбогдуулан 08 дугаар сарын 23-ны өдөр ЗТХЯ-ны СТХЗГ-ын ахлах 

мэргэжилтэн С.Чимгээ, АТБХЗГ-ын дарга С.Батболд нар баталгаажуулалтын талаар 

мэдээлэл хийж, ангилал тогтоох үйл ажиллагааг МУЗГ-ын 2005 оны 127 дугаар 

"Стандартчилал,тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний 

тухай" тогтоолын хавсралтад зааснаас бусад үйлчилгээндээ шинжээчийн дүгнэлтийг 

үндэслэн ангилал тогтоож болох талаар чиглэл өгсөн. 

Үүний дагуу газрын даргын 2017 оны А/26 дугаар “Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд ангилал 

тогтоох орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухай” тушаалыг хүчингүй болгож, 09 дүгээр 

сарын 04-ний өдрийн А/76 дугаар "Авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд ангилал 

тогтоох тухай" тушаалыг шинэчлэн батлуулж, байгууллагын web сайтад мэдээллийг 

байршуулан ажиллалаа. 

 

Хүрсэн үр дүн: Энэ онд нийт 48 авто үйлчилгээ эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад ангилал тогтоосон. Үүнээс “А” хүрээний – 4, “В” хүрээний – 33, “С” 

хүрээний - 11авто үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. 

 

3.1.10.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний салбарт сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 

захиргааны хяналтыг сайжруулах чиглэлээр хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж 

буй талаар: 

  Нийтийн тээврийн үйлчилгээний салбарт сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 

захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр энэ онд Автотээврийн хяналтын24 улсын 

байцаагч ажиллаж, 56970 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 7729зөрчил илрүүлэн,  4592 

зөрчлийг газар дээр нь арилгаж, 3137зөрчилд  50303.0 мянган төгрөгийн захиргааны арга 

хэмжээ ногдуулж улсын төсөвт төвлөрүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 

55,6 хувиар буюу 63046,4  мянган төгрөгөөр буурсанбайна. 

Нийт торгуулийн 41405.0 мянган төгрөгийн торгуулийг шийтгэврийн, 5145,0 мянган 

төгрөгийн торгуулийг шийтгэлийн, 3753.0 мянган төгрөгийн торгуулийг торгуулийн 

хуудсаар  ногдуулж ажилласан байна. 

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж байгууллагад давхардсан 

тоогоор 199 удаа 993 заалт бүхий улсын байцаагчийнхугацаатай албан шаардлага өгч 772 

заалт бүхий 205техникийн дүгнэлт гаргасан байна.  

Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг давхардсан тоогоор 162 удаа буюу 81,5 хувь нь  

хийгдэж, хугацаа болоогүй 37 буюу 18,5 хувьтай байна. Энэ онд давхардсан тоогоор 88 аж 

ахуйн нэгж байгууллагад 7630.0 мянган төгрөг, 117 албан тушаалтанд 4825.0 мянган 

төгрөг, 2932 иргэнд 37848.0 мянган төгрөгийн арга хэмжээтооцож ажилласан. 

 

a. Төлөвлөгөөт шалгалтаар:  

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хууль, “Автотээврийн тухай” хууль болонтүүнд 

нийцүүлэн гаргасан дүрэм журам, “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ, Ангилал ба түүнд 

тавигдах шаардлага” MNS 5012:2011, “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих 

ерөнхий шаардлага” MNS4598:2011, “Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” MNS 

5122:2013 болон холбогдох бусад стандартууд, Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 

баталсан тушаал шийдвэр хэрхэн биелэгдэж байгаад хяналт тавьж ажилласан. Зөрчлийг 

дотор нь ангилж үзвэл: 

- Гэрээ хэлцэлгүй НТҮ эрхэлсэн -  961 буюу 33,6 хувь, 

- Тээвэрлэгчийн үүрэг биелүүлээгүй - 212 буюу 6,7 хувь, 

- Тээврийн хэрэгслийн техникийн стандартыг хангаагүй – 323 буюу 10,2% 
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- Гэрээ хэлцлийн дагуу зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаагүй 598 буюу 19,1 

хувь, 

- “Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн 

хязгаарлалттайгаар оролцуулах түр зөвшөөрөл олгох журам”-ыг зөрчсөн зөрчил  1226 

буюу 42,9 %-ийг тус тусэзэлж байна.  

 

b. Төлөвлөгөөт бус шалгалтаар: 

- Замын цагдаагийн албаны нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газартай 

хамтран “Нийслэлд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд 

хяналт тавих чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө” гарган, төлөвлөгөөний дагуу 

ажлын хуваарыг батлуулан 04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-

ны өдрийг дуустал хугацаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж ажилласан. 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2 дахь 

хэсгийг /Түр болон удаан зогсох хориотой газар зогссон”, “Түр буюу удаан зогсох журам 

зөрчсөн/ үндэслэн автобусны зогсоолд удаан хугацаагаар зогссон 801 тээврийн 

хэрэгслийн зөрчлийг илрүүлж, фото зургаар баримтжуулан авч, Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төвд шилжүүлэн 574 тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн гэрийн хаягаар 

торгуулийн хуудас хүргүүлээд байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/51 дүгээр захирамжийг үндэслэн газрын 

даргын 2017 оны А/13 дугаар тушаалын дагуу автомашины улсын дугаарын хязгаарлалт 

тогтоосон амралтын өдрүүд буюу 02 дугаар сарын 11, 12, 18, 19-ний өдрийн Бямба, Ням 

гарагуудад Нарантуул олон улсын худалдааны төв, Хүчит шонхор зах дээр 2 ээлжээр 

автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, жолооч нар хуваарийн дагуу ажилласан.     

- Газрын даргын 05 дугаар сарын 09-ны өдрийн албан мэдэгдлийг  “Нийтийн зорчигч 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Мэдэгдлийн хүрээнд автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал нь 

“Автотээврийн хэрэгслийн техникийн бэлэн байдалд тавих ерөнхий шаардлага”MNS 

4598:2011 стандартын мөрдөлтөнд хяналт тавьж, мэргэжлийн албаны хүмүүсийн ажлын 

хариуцлагыг сайжруулах, зөрчлийг давтан гаргуулахгүй байх зорилгоор 05 дугаар сарын 

12-ноос 18-ны өдрүүдэд Тээврийн хяналтын хэлтсийн автотээврийн хяналтын улсын 

байцаагч нар нийт 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын 881 тээврийн хэрэгслийг шалгаж 2127 

зөрчил арилгуулж ажиллалаа.  
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- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-

ын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор газрын  09 дүгээр сарын 29-ний өглөөний шуурхай 

хурлаас өгсөн үүргийн дагуу “Нийтийн тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх” гэрээтэй 

ажилладаг 19 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 676 тээврийн хэрэгслийг Автотээврийн 

хяналтын 23 улсын байцаагч 10 дугаар сарын 02-ны өглөө 06:00-09:00 цагийн хооронд   

шалгасан. 

 Нэгдсэн даалгаврын дагуу өглөөний 08:30 минутын байдлаар нийт 927 тээврийн 

хэрэгсэл гарахаас 914 автобус буюу 98,6 хувь нь эх авч, 13 гаралт тасарсан байна. 

Эдгээрээс Атибус ХХК-ний 3, Эрдэм транс ХХК-ний 1, Монкара ХХК-ний 1 нийт 5 тээврийн 

хэрэгслийн гадна зар сурталчилгаа нь зөрчилтэй учир үйлчилгээнд гаргаагүй. Мөн дээрх 

журмыг дагаж мөрдөөгүй нийт 45 зөрчил илэрснийг газар дээр нь арилгуулан ажиллалаа. 

 
 

- Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 11 дүгээр сарын сарын 17-ны өдрийн шуурхай 

зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн 

үүрэг даалгаврын дагуу тус газар нь Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газартай 

хамтран “Нийслэлд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд 

хяналт тавих чиглэлээр” хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гаргасан.  

 

 Нийслэлийн нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолуудад дүрэм зөрчин зогсож байгаа 

зөрчлийг таслан зогсоох, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах,нийтийн тээврийн 

хэрэгслийн зогсоол хөдөлгөөний зохицуулалтыг сайжруулах, зам тээврийн осол, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн ая тухтай, аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 

тус газрын Автотээврийн хяналтын  улсын байцаагч нар, Замын цагдаагийн албаны 

НЗХХГ-ын ЗХЗХ, дүүргүүд дэх замын цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн зөрчил 

илрүүлэх теле камер, холбооны хэрэгсэл, шалгах төхөөрөмжтэйгээр Нийслэлийн 6 

дүүрэгт үүрэг гүйцэтгэн ажиллав. 
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Энэ оны 11 дүгээр сарын 21-нээс 26-ны өдрийн байдлаар нийтийн тээврийн 

хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулсан 843 зөрчил илрүүлж 294 автомашины жолоочид 

газар дээр нь 4455.0 мян. төгрөгний торгууль оногдуулан арга хэмжээ тооцож, 177 

автомашины жолоочид сануулж, 12 автомашины бичиг баримтыг хураан авч, 11 

автомашиныг ачуулж, нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд автомашинаа байршуулж 

саад учруулсан 349 автомашины зургийг Замын хөдөлгөөний Удирдлагын төв рүү 

шилжүүлэн гэрийн хаягаар торгуулийн хуудас хүргүүлсэн.  

- Нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих иргэдийн цахим картын ашиглалт, хөлс 

төлөлтийн шалгалтанд 5769 зорчигч хамрагдсанаас бэлэн мөнгөөр зорчсон 293, цахим 

карт цэнэглээгүй 85, зорчих хөлс төлөөгүй 6, цахим картгүй 33, зориулалтын бусаар цахим 

карт ашигласан 7 зөрчил илрүүлсэн. Шугам замын хяналтаар зорчих хөлс төлөөгүй 330 

зорчигчийг зорчуулахгүй буулгаж, 84 зорчигчийн цахим картыг цэнэглүүлж, 432 зорчигчид 

зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа. 

 

3.1.11. Нийтийн тээврийн цахим картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр: 

 

 Энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт зорчигчдын 64 хувь нь цахим картаар, 

үүнээс 32 хувь нь цахим картаар хөлсөө төлж, 32 хувь нь холбогдох хуулиудын хүрээнд 

хөнгөлөлттэй зорчиж байсан бол Хаан банктай хамтран банк нийтийн тээвэр хосолсон 

орчин үеийн шинэлэг дэвшилтэт технологид суурилсан “City pass” банкны болон нийтийн 

тээврийн хосолсон картыг нэвтрүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэн, Улаанбаатар хотын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах, цахим картын хэрэглээнд бүрэн 

шилжүүлэх, үйлчилгээг шинэ төвшинд гаргах зорилгоор Нийслэлийн Тээврийн газрын 

даргын “Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахим төлбөрийн хэрэгслийг бүрэн нэвтрүүлэх 

туршилтын ажлыг эхлүүлэх тухай” 2017 оны А/30 дугаар тушаал гарч, бэлтгэл ажлын 

хүрээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусанд 

байрлуулсан бэлэн мөнгөний хайрцагийг хураан, 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс нийтийн 

тээврээр зорчихдоо зөвхөн “ЦАХИМ КАРТ”-аар хөлсөө төлж зорчих буюу нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний хөлс төлөлтийн цахим картад бүрэн шилжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. 

Уг ажлын хүрээнд:  

- Шалгагч ажиллуулах журмыг шинэчлэн баталж 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 

нийслэлийн иргэний танхимд нийтийн тээврийн үйлчилгээний хөлс төлөлтөд хяналт тавих 

чиг үүрэгтэй нийт 706 шалгагчид сургалт зохион байгуулан шалгагчийн үнэмлэх,  тусгай 

карт олгосон. 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус, троллейбусанд суурилуулагдсан 

Удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн системийн тоног төхөөрөмжүүд, карт 

борлуулах цэнэглэх төвүүдийн үйл ажиллагааг шалгаж, илэрсэн зөрчлүүдийг шуурхай 

арилгасан. 

- Карт борлуулах цэнэглэх цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, шаардлагатай 

байршлуудад шинээр цэг байгуулах, идэвхгүй ажилладаг цэгүүдийг татан буулгах, 

тэдгээрийн ажиллах цагийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарьтай уялдуулан 

өглөө нээх, орой хаах цагийг уртасгах талаар шаардлагатай арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлсэн. 

- 20000 ширхэг картыг хороодын нийгмийн ажилчидтай хамтран, нийгмийн зорилтот 

бүлгийн хүмүүст үнэгүй тараасан. 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

бүх автобус, троллейбус болон карт 

цэнэглэх, борлуулах төвүүдэд иргэдэд 

мэдээлэл өгөх зорилгоор нийтийн 
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тээврээр зорчихдоо  бэлэн мөнгөөр бус зөвхөн картаар хөлсөө төлж зорчих, нийтийн 

тээврийн картын талаарх мэдээлэл агуулсан 2 төрлийн стикер наасан. 

- Хөдөө орон нутгаас болон бусад газраас Улаанбаатар хотод түр оршин суух иргэдэд 

зориулсан бүртгэлтэй түр картыг худалдаанд гаргав. 

- Хязгааргүй зорчих эрхтэй сарын хугацаатай карт(Том хүн-25000төгрөг, хүүхэд-

8000төгрөг)  шинээр үйлчилгээнд гаргав. 

- Холбогдох хуулиудын хүрээнд хөнгөлөлттэй зорчигчид хот орчмын чиглэлүүдэд 

нийтийн тээврийн үйлчилгээний тарифын зөрүүг төлөхгүйгээр зорчдог болсон. 

- “ХААН” банкнаас гаргасан нийтийн тээвэр болон бусад төлбөр тооцоонд ашиглах 

боломжтой “СИТИ ПАСС” карт, Юнителийн хэрэглэгчид “NFC” сим карт ашиглан гар 

утасныхаа сим картыг солиулан нийтийн тээврээр зорчиж байна. 

- Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтийн тээврийн карт цэнэглэх, борлуулах 496 

үндсэн цэнэглэх цэг 379, хадгаламж зээлийн хоршоо 20, зар мэдээ сонингийн цэг 29, 

Юнител 53, Мобиком 13, Скайтел 2/  цэгээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний цагийн хуваарьтай уялдуулан өглөө нээх, орой хаах цагийг уртасгах талаар 

шаардлага тавьж цэнэглэх цэгүүдийн байршлыг оновчтой болгох үүднээс зарим цэгүүдийн 

байршилд өөрчлөлт оруулсан.  

 

Хүрсэн үр дүн: Жилийн эцсийн байдлаар /12 дугаар сарын 01/ үйл ажиллагааны эхнээс 

өссөн дүнгээр энгийн карт 844774, хүүхдийн карт 241772, хөнгөлөлттэй зорчих карт ахмад 

настан 110802, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний карт 38304, оюутаны карт 132709, хүндэт 

донор 188 ширхэг картыг тус тус борлуулав. 

 

3.1.12. Нэгдүгээр эгнээгээр зорчуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 

 

НИТХ-ын 2012 оны 2/08, 4/14 дугаар тогтоол, Нийслэлийн 

Засаг даргын 2012 оны А/724, 2014 оны А/395 дугаар 

захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд газрын даргын 2017 

оны А/27 дугаар тушаалаар “Хүүхдийн болон ажилчдын 

автобусыг бүртгэх, авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр 

эгнээгээр зорчуулах, улсын дугаарын хязгаарлалтаас 

чөлөөлөх” журам батлагдсан. 

Уг тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулан 10 дугаар сарын 03-ны 

өдрийн газрын даргын А/83 дугаар тушаалаар хүүхдийн болон 

ажилчдын автобусны зөвшөөрлийн загварыг баталж, 11 

байгууллагын 18 хүүхдийн автобусанд, 34 байгууллагын 48 

ажилчдын автобусанд Улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулан 

авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээгээр зорчуулах, 

улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл өгч, 

бүртгэлийн санд бүртгэсэн.  

Хүсэлт ирүүлсэн байгууллагууд болон 

Замын цагдаагийн албаны Хөдөлгөөн 

зохицуулах хэлтэст, Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төвд албан бичгээр хүргүүлж, 

журмын дагуу шаардлага хангаагүй 

зөвшөөрөл өгөх боломжгүй байгууллагад 

хариу мэдэгдэж ажиллаж байна.  
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3.1.13. Тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын инженер техникийн ажилчид 

болон жолооч нарт хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулсан талаар: 

 

1. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

хэлтэс, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй хамтран 02 дугаар сарын 06-наас 04 

дүгээр сарын 25-ны хооронд нийт 7 аж ахуйн нэгж байгууллагын 1008 ажиллагсадад 

“Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанар соёлыг сайжруулах, иргэдэд ая тухтай 

үйлчилгээг хангах чиглэлээр”, 

2. Газрын даргын 2017 оны А/26 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто үйлчилгээний 

байгууллагад ангилал тогтоох журам"-ыг хэрэгжүүлж эхлүүлэхтэй холбоотой авто 

үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулсан сургалтыг 9 дүүргийн 

Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтад 218 авто үйлчилгээ 

эрхлэгчид оролцон, холбогдох хууль, стандартын талаар,  

3. “Улаанбаатар смарт карт” ХХК-тай хамтран нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудын 701 шалгагч, 35 албан хаагчдад 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 

“Нийтийн тээврийн хөлс төлөлтөд хяналт тавих” чиглэлээр,  

4. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Замын 

цагдаагийн албатай хамтран 05 дугаар сарын 25-наас 31-ний хооронд нийт 13 аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын 401 жолооч нарт “Тамхитай холбоотой хууль эрх зүйн орчин, хор 

хөнөөл, дам тамхидалт”, “Ажлын байрны стресс, стерсс тайлах аргууд, ажлаас халшрах 

хам шинж”, “Жолоочийн үүрэг”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хүчин 

зүйл” сэдвүүдээр, 

5. “Монголын сэтгэл судлалын оношилогоо, сургалт арга зүйн төв” ТББ-тай хамтран 

нийтийн тээврийн үйлчилгээний жолооч нар ажлын байрны ачаалалтай холбоотойгоор 

стрессийн төвшин өндөр, түүнийгээ дагаад  харилцаанд илрэх сөрөг хандлага их байгаад 

сэтгэл зүйн соён гэгээрүүлэх сургалтыг 06 дугаар сарын 12-18 ны өдрүүдэд 15 аж ахуйн 

нэгжийн 700 жолооч нарт “Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хэрхэн удирдан зохицуулах вэ?”, “Эерэг 

хандлага өөртөө төлөвшүүлэх” сэдвээр, 

6. “Улаанбаатар Смарт карт” ХХКомпани, Нийслэлийн цагдаагийн газрын Халаасны 

хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэстэй хамтран 07 дугаар сарын 24-ний өдөр 

автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нараас ирүүлсэн саналын дагуу нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний  “Автобус нэгдэл” ХХК-ийн жолооч нарт автобусанд байршуулсан хяналтын 

камеруудийн ашиглалтыг сайжруулах, тээврийн хэрэгсэлд үйлдэгдэж буй халаасны 

хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар, 

7. “Улаанбаатар Смарт карт” ХХК-тай хамтран 08 дугаар сарын 31, 09 дүгээр сарын 

01-ний өдрүүдэд 20 аж ахуй нэгжийн 53 тээвэр зохицуулагч нарт “Удирдлага мэдээллийн 

болон цахим төлбөрийн системийн тоног төхөөрөмж, програм хангамж”, “Нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарийн мөрдөлтөд хяналт тавих”, ”Динамик график 

боловсруулах аргачлал танилцуулах” сэдвүүдээр,  

8. Улс төрийн академитай хамтран Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нарт 07 

дугаар сарын 25-нд “Харилцаа хандлага”, “Стресс тайлах аргууд” сэдвээр, 

9. “Механик, Тээврийн дээд сургуультай хамтран 08 дугаар сарын 22-оос 24–ний 

өдрүүдэд 15 аж ахуй нэгж, байгууллагын удирдлага, инженер техникийн ажилтан, 

засварчин нийт 60 хүнд “Төлөвлөлт, ажлын хуваарилалт, логистик, маркетинг, судалгааны 

арга”, “Орчин үеийн техникийн дэвшил, техникийн үйлчилгээний үечлэлийг оновчтой 

тогтоох”, “Автомашины ТҮЗ-ын орчин үеийн тоног, төхөөрөмжийн онцлог, ажиллагаа, 

засвар” сэдвүүдээр,  

10. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган 

ажиллаж, бүртгэл мэдээлэлд хяналт тавин, шуурхай зохицуулалтын арга хэмжээг авч 
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хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг бүхий тээвэр зохицуулагч нарыг ажлын гүйцэтгэл, програм 

хангамж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн 

хуваарийн мөрдөлтөд хяналт тавих талаар тайлбарлан зөвлөмж өгөх зорилгоор 08 дугаар 

сарын 31, 09 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд 2 удаагийн давталттай сургалт зохион 

байгуулж, 20 аж ахуйн нэгж байгууллагын 53 тээвэр зохицуулагч нарт тус газрын ЗТҮХ-ийн 

дарга Э.Баярт “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарийн мөрдөлтөд хяналт 

тавих” сэдвээр, ТТТХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Ариунтуяа ”Динамик график боловсруулах 

аргачлал танилцуулах” сэдвээр, “Улаанбаатар смарт карт” ХХК-ийн ажилтан М.Анужин, 

З.Сүмбэрэл” “Удирдлага мэдээллийн болон цахим төлбөрийн системийн тоног төхөөрөмж, 

програм хангамж” сэдвээр тус тус зохион байгуулсан. 

11. Байгууллагын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах буюу ялангуяа 

хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засвар явуулах үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдлыг хангах, эрүүл, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын байран дахь 

эрсдэлийг бууруулах, тоног төхөөрөмжин дээр ажиллах үеийн аюулгүй байдлыг хангах 

болон холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг, мэдээллээр ханган байгууллагын 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх чиглэлээр 09 дүгээр сарын 26-нд батлагдсан 

удирдамж, хуваарь, хөтөлбөрийн дагуу “Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” 

сэдвээр, сургалтанд 17 аж ахуй нэгж, байгууллагын 17 инженер техникийн ажилтан 

хамрагдлаа. 

12. Тус газар нь “Эх Онол” сургалт, судалгаа, арга зүйн төвтэй хамтран байгууллагын 

шат шатны үйл ажиллагааны хяналт, уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын байрны 

хариуцлагыг дээшлүүлэх, жолооч нарын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдээс ирж буй 

санал гомдлыг бууруулах, тэдэнд харилцааны зөв хандлага бий болгоход чиглэгдсэн 

сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Үүнд: 

“Байгууллагын соёл, харилцаа, ёс зүй” сэдэвт сургалтыг 10 дугаар сарын 11-нд 

нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах ажилтнууд 

болон тус газрын удирдах албан тушаалтнуудад, сургалтад тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 

14 аж ахуйн нэгж байгууллагын 30 орчим удирдах ажилтан хамрагдлаа.  

“Ажлын хариуцлага, Менежерийн харилцаа, ёс зүй” сэдэвт сургалтыг 10 дугаар 

сарын 13-нд тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын инженер, техникийн 

ажилтнуудад, нийт 19 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 100 орчим инженер, техникийн 

ажилтан хамрагдлаа.  

“Байгууллагын соёл, харилцаа, ёс зүй” сэдэвт сургалтын үеэр 

 

13. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 

1536 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах талаар өгсөн чиглэлийн хүрээнд Нийслэлийн тээврийн газраас “Төмөр замын 

гарам, аюултай бүс” сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнийг 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр батлагдсан 

удирдамж хөтөлбөрийн дагуу Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” 

нийгэмлэг болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтарч зохион байгууллаа.  
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 Тус сургалт зөвлөгөөнд тус газрын удирдлагууд болон бусад хамтран ажилласан 

байгууллагуудын төлөөлөл, Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар, нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлага, инженер 

техникийн ажилтан, жолооч нарын хамт нийт 110 орчим хүн оролцов. Сургалт зөвлөгөөнд 

нийт 8 илтгэл хэлэлцүүлэгдсэн. Үүнд: 

“Нийслэлийн тээврийн газрын танилцуулга” сэдвээр нийслэлийн Тээврийн газрын 

орлогч даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Булгаа,  

“Төмөр замын гармын тухай ерөнхий ойлголт” сэдвээр “Улаанбаатар төмөр зам” 

нийгэмлэгийн Замын II ангийн орлогч дарга Ж.Ууганбаяр,  

“Төмөр замын гармын тоноглол, төхөөрөмж, байгууламж” сэдвээр “Улаанбаатар 

төмөр зам” нийгэмлэгийн  Холбооны II ангийн орлогч  дарга Д.Энхтайван,  

“Төмөр замын гарам дээр гарсан осол, зөрчлийн судалгаа, авсан арга хэмжээ”, 

“Төмөр замын гарам нэвтрэхтэй холбоотой хууль, тогтоомж” сэдвүүдээр Төмөр зам дахь 

Цагдаагийн газрын байцаагч цагдаагийн ахмад Ц.Оюунбаяр,  

“Нийтийн тээврийн жолооч нарын гаргасан зам тээврийн ослын шалтгаан нөхцөл, 

анхаарах зүйлс“ сэдвээр Тээврийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ц.Оюун-

Эрдэнэ,  

 “Төмөр замын гарам дээр осол гарч буй шалтгаан нөхцөл, анхаарах зүйл” сэдвээр 

Тээврийн прокурорын  газрын хяналтын прокурор Д.Галбадрах, 

“Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, анхаарах асуудал” 

сэдвээр Замын цагдаагийн албаны мэргэжилтэн Ш.Батмөнх нар тус тус илтгэл тавьсан. 

 “Төмөр замын гарам, аюултай бүс” сэдэвт энэхүү зөвлөгөөн нь төмөр замын гарам 

дээр гарч болзошгүй осол зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, иргэд зорчигчдын 

эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллах, зөв 

хандлага, дадал бий болгоход чиглэсэн чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо. 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хөдөлгөөний аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанар соёлыг 

сайжруулах, иргэдэд ая тав тухтай үйлчилгээг ханган ажиллах зорилгоор мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж хэвшээд байна. 

 

3.1.14.Хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх шаардлагатай маргаантай 

асуудлуудад байгууллагын төлөөллийг хэрэгжүүлэх талаар: 

 

3.1.14.1. Байгууллагыг төлөөлөн ажилласан талаар: 

1. Тэнүүн-Огоо” болон “Тэнүүн-Огоо” 3-р бааз ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй 343 789 694 

төгрөг, 142 027 884 төгрөг зардлын санхүүжилтээс үндэслэлгүй суутгал хийсэн гэж тус тус 

иргэний хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож анхан болон давж 

заалдах, хяналтын шатны шүүхэд төлөөлөн оролцлоо.  

 Энэхүү зардлын санхүүжилтаас суутгал хийсэн гэх нэхэмжлэлийн шаардлагатай 

иргэний хэрэг нь нийт 6 шатны шүүх дамжин хэлэлцэгдэж байгаа тул Улсын дээд шүүхэд 

хариуцагчийг төлөөлж гомдол гарган шүүх хуралдаан 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр болж, 

Монгол улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 

001/хт2017/00039 дугаар тогтоолоор анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, 

магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд 

буцаасан. Анхан шатны шүүхэд Байгалмаа шүүгчид хуваарилагдаж шүүх хурал 2017 оны 

09 дүгээр сарын 15-ны явагдсан бөгөөд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 

хуулийн 65 дугаар 65.1.1, 65.1.7-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгч Тэнүүн-Огоо болон 



42 

 

Тэнүүн-Огоо 3-р бааз ХХК-уудын тус газарт холбогдох нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгосон. 

2. “Тэнүүн-Огоо” болон “Тэнүүн-Огоо” 3-р бааз ХХК-ийн 03 дугаар сарын 27-ний 

нэхэмжлэлтэй Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд Нийслэлийн 

Тээврийн газрын үйл ажиллагааг хууль болохыг тогтоолгох нэхэмжлэлийн шаардлага 

гаргаж Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Тээврийн газрыг хариуцагчаар татсан.  

 Уг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа бөгөөд 2017 оны 06 дугаар 

сарын 06-ны өдөр шүүх хуралдаан явагдсан бөгөөд нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр хэргийг 

түдгэлзүүлсэн бөгөөд 12 дугаар сард хэргийг дахин нээсэн бөгөөд шүүх хурал 12 дугаар 

сарын 05-ны өдөр хуралдаж хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад нотлох баримт зайлшгүй 

гаргуулах шаардлагатай учир шүүх хуралдааныг 12 дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл 

хойшлуулав.  

3. “Азиа мобайл технологи” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй хариуцагч Авто тээврийн 

хяналтын улсын байцаагч Б.Дэмчигсүрэн, Б.Одгэрэл, Ю.Амарсанаа нарт холбогдох 2016 

оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн  5/025/01 дугаар улсын байцаагчийн акт, шийтгэврийн 

хуудасыг тус тус хүчингүй болгуулах тухай Захиргааны хэргийн шүүхэд хариуцагчийг 

төлөөлж оролцон 2016 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн Нийслэл дэх Захиргааны 

хэргийн анхан шатны шүүхийн 799 дугаар шийдвэрээр нэхэмжлэлийн бүхэлд хэрэгсэхгүй 

болгож шийдвэрлэсэн.   

 Нэхэмжлэгч тал энэхүү шийдвэрт 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Нийслэлийн 

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гарган шүүх хурал 2016 оны 12 

дугаар сарын 15-ны өдөр болж Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 

221/МА2016/0792 дугаар  магадлалаар Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны 

шүүхийн 799 дугаар шийдвэрийг хэвээр үлдээж нэхэмжлэгчийн гомдлыг хангахгүй 

орхисон. Уг шийдвэрт нэхэмжлэгч дахин Улсын дээд шүүхэд гомдол гарган шүүх хурал 

2017 оны 03 дугаар 06-ны өдөр болж Монгол улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны 

захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны 73 дугаар тогтоолоор Захиргааны хэргийн анхан 

шатны шүүхийн 799 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 

221/МА2016/0792 дугаар  магадлал хэвээр үлдээж нэхэмжлэгчийн гомдлыг хангахгүй 

орхисон. 

4. Нийслэлийн Тээврийн газар болон “Блүүмфловер” ХХК хооронд Улаанбаатар 

хотын автобусны зогсоолд чиглэл маршрут болон нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

мэдээлэл бүхий хулдаасан хэвлэл хэвлэн нийлүүлэх харилцааг зохицуулсан 2015 оны 11 

дүгээр сарын 27-ны өдөр 01/27 дугаар Худалдах худалдан авах гэрээ байгуулсан. Гэтэл 

“Блүүмфловэр” ХХК нь гэрээний үүргээ огт биелүүлээгүй учир гэрээнд заасны дагуу 

МҮХАҮТанхимын дэргэдэх Арбитрын шүүхэд хандан нэхэмжлэл гаргаж 2016 оны 12 

дугаар сарын 08-ны өдөр урьдчилсан хурал зарлагдан арбитрын ажиллагааны журам 

батласан. 

 Уг журмын дагуу гүйцэтгэгч компанийн хэвлэсэн эх бэлтгэлд үзлэг хийхээр 

шийдвэрлэж, 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Арбитрын хуралдааны товыг 

зарласан боловч хүндэтгэн шалтгаанаар хойшилж, 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр 

Арбитрын шүүх хуралдаж 119 дугаар шийдвэрээр нэхэмжлэгч болох Нийслэлийн 

Тээврийн газрын шийдвэрийг хангаж шийдвэрлэсэн. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд 

шүүхийн шийдвэрийг хүлээн авсны дараа хандсан бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэгч 

Н.Уранбилэгт хуваарилагдсан болно.  

5. “Мост интэрнэшнл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн худалдан авах 

ажиллагааны газар, НХААГ-14/0191 тоот тендерийн үнэлгээний хороо, Нийслэлийн 

Тээврийн газарт холбогдох захиргааны хэрэгт хариуцагчийг төлөөлж оролцов. Шүүх хурал 

2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр болж оролцсон бөгөөд худалдан авах 
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ажиллагааны журмыг тус газар нь зөрчсөн гэж үзэн тэмдэгтийн хураамж төлөхийг тус 

газарт даалгасан ба бусад нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хангахгүй хэргийг хэрэгсэхгүй 

болгож шийдвэрлэв.  2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Захиргааны хэргийн давж 

заалдах шатны шүүхийн 221/МА2017/0411 дугаар магадлалаар мөн нэхэмжлэлийг 

холбогдох хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн бөгөөд нэхэмжлэгчийн гомдлоор 

Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүхэд 2017 оны 09 

дүгээр сарын 11-ний өдөр хуралдсан бөгөөд тус шүүхээс нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг бүхэлд нь  хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн болно. 

 

3.1.14.2. Нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлөн ажилласан талаар: 

1. Иргэн Х.Галмандахын нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагчид холбогдох гэм хорын хохиролд 189.821.000 төгрөг 

гаргуулах иргэний хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдсон.  

 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдийн анхан шатны шүүхэд 2015 оны 

10 дугаар сар 22-ны өдөр хариуцагчийн тайлбар хүргүүлсэн бөгөөд 2015 оны 

11 дугаар сар 30-ны өдөр шүүх хурлыг хойшлуулж 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр 

шүүх хурал товлогдсон болно.Товлогдсон шүүх хурлаар хэргийг хэлэлцсэн бөгөөд иргэн 

Х.Галмандах нь өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан шүүх хүсэлтийг хүлээн авч 2016 оны 1 

дүгээр сарын 27-ны өдөр дахин товлогдлоо. 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр шүүх 

хурал болж хойшилсоор 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр шүүх хурал болж 

нэхэмжлэгчийн нотлох баримт гаргуулах хүсэлтийг хүлээн авч мөн хойшилсон ба шүүх 

хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ний өдөр хуралдан Чингэлтэй дүүргийн иргэний 

хэргийн анхан шатны шүүх нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож 

шийдвэрлэв.  

2. “Бөхөг түргэн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагчид Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/520 дугаар 

“Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн 

ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааний талаар” захирамжийн 1 дэх хэсгийн заалтыг илт 

хууль бус болохыг тодорхойлох нэхэмжлэлийн шаардлагатай холбогдох захиргааны 

хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож шүүх хурал 2017 оны 10 

дугаар сарын 24-ны өдөр хэргийг хэлэлцэж Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны 

шүүхийн шийдвэрээр нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй 

болгож шийдвэрлэсэн.  

 

Хүрсэн үр дүн: Хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх шаардлагатай маргаантай 

5 нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай шийдвэр гарсан болно. 

 

3.1.15. Гэрээний үүргийн биелэлтийн талаар: 

 

 Тус газар нь нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай 

2016 оны 07 дугаар сарын 22-ний өдөр “Нийтийн тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх гэрээ”, 

төсөл хэрэгжүүлэгч Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний 

өдөр “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, хяналт, мэдээлэл, төлбөр хураалтыг 

гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г тус тус байгуулан ажиллаж байна. 

 “Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгүүлэх гэрээ”, “Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний бүртгэл хяналт, мэдээлэл, төлбөр хураалтыг гүйцэтгүүлэх гэрээ” нь 

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг 

санхүүжүүлэх журам” болон Нийслэлийн Засаг дарга, төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан 

“Дата карт консорциум” хооронд байгуулагдсан “Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн 
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үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх төслийг 

хэрэгжүүлэх гэрээ”-нүүдтэй салшгүй холбоотой учир дээрх журам, гэрээнүүд 

шинэчлэгдэхгүй байгаагаас гэрээг шинэчлэх ажил удаашралтай явагдаж байна. 

 Тайлант хугацаанд Үндсэн чиглэлийн 21, буухиа 2, туслах 5, таксийн 12 аж ахуй нэгж 

байгууллагууд гэрээгээ сар дүгнүүлэн, 92.2 сая төгрөгийн торгууль тавигдсан байна. 

  

 Тайлант хугацаанд “Хүдэр тулга” ЗБН, “Алтан цөгц трейд” ХХК-уудтай байгуулсан  

гэрээнд заасны дагуу “Үүрэг гүйцэтгэгч нь 2 сар гэрээгээ дүгнүүлээгүй буюу 3-аас дээш 

удаа хангалтгүй дүгнүүлсэн”–ийг үндэслэн мөн Захиргааны зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг 

үндэслэн тухайн ААНБайгууллагуудад 06 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн гэрээ цуцлах 

болснийг мэдэгдэж мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээг цуцалсан болно. 

 

Гэрээ байгуулсан, цуцалсан байдал 

Д/Д Төрөл 
2017 оны 

эхэнд 
Гэрээ 

цуцалсан 
Шинээр гэрээ 
байгуулсан 

2017 оны  
байдлаар 

1 Үндсэн чиглэл 21 0 0 21 

2 Туслах чиглэл 5 0 0 5 

3 Буухиа чиглэл 2 1 0 1 

4 Такси 12 1 0 11 

5 Такси дуудлага 3 0 0 3 

Нийт 43 2 0 41 

 

3.1.16. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгээр: 

 

 Автотээврийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын “Автотээврийн хэрэгслийг 

үзлэгт оруулах хугацаа, оношилгооны төлбөрийн жишиг үнэ батлах тухай” 2004 оны 55 

дугаар тогтоол, “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв-Ангилал-

Ерөнхий шаардлага” MNS 5044-2010, “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ.Ангилал ба 

үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012-2011, Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий 

шаардлага MNS 5122-2013, Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий 

шаардлага MNS 4598-2011, Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх 

заавар. Ерөнхий шаардлага MNS 5011-2003, Бензин хөдөлгүүртэй автомашин-утааны 

найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5013-2009, 

Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба 

хэмжих арга MNS 5014-2009 зэрэг стандартуудыг мөрдлөг болгон ажиллалаа. 

 

Зам, тээврийн хөгжилийн яамнаас олгосон 2017/031 дугаартай “Автотээврийн хэрэгсэлд 

техникийн үзлэг, оношилгоо хийх ажил эрхлэх” тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн байгуулсан 

2017 оны 279 дугаартай гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

 Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийн техникийн үзлэг, оношлогоог 

дараах байдлаар зохион байгуулсан. Үүнд: 

1. Газрын даргын 2017 оны А/28 дугаар тушаалын дагуу 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 

05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд үндсэн чиглэлийн 1102, туслах 

чиглэлийн 23, буухиа чиглэлийн 11, таксийн 530 буюу нийт 1666 тээврийн хэрэгсэлд 

техникийн үзлэг, оношилгоо хийж дүгнэлт гаргасан. 
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 Хаврын техникийн үзлэгээр нийтийн зорчигч тээврийн бүртгэлийн санд бүртгэлтэй 

1727 тээврийн хэрэгслээс үзлэгт орох шаардлагатай 1723 тээврийн хэрэгслийн 1666 

тээврийн хэрэгсэл буюу 96,7% нь хамрагдсан. 

 

2. Газрын даргын 2017 оны А/74 дүгээр тушаалын 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 11 

дүгээр сарын 03-ны өдрийг хүртэл хугацаанд үндсэн чиглэлийн 1145, туслах чиглэлийн 15, 

буухиа чиглэлийн 91, таксийн 487, ажилчдын автобус 48, буюу нийт 1786 тээврийн 

хэрэгсэлд техникийн үзлэг, оношилгоо хийж дүгнэлт гаргасан. 

 Намрын техникийн үзлэгээр нийтийн зорчигч тээврийн бүртгэлийн санд бүртгэлтэй 

2017 тээврийн хэрэгслээс үзлэгт орох шаардлагатай 1962 тээврийн хэрэгслийн 1786 

тээврийн хэрэгсэл буюу 91,0% нь хамрагдлаа.  

 

2017 оны техникийн үзлэг оношилгооны дүн мэдээний харьцуулалт 

 
 

Хүрсэн үр дүн: Хавар, намрын техникийн үзлэгийн дундаж хувь 93,8 байна. 

 

3.1.18. Зогсоолын төлөвлөлт, стандартын хүрээнд: 

 Монгол улсын “Нийтийн тээвэр. Замналын зогсоол. Ангилал. Техникийн шаардлага” 

MNS 5879:2012 стандартад заасны дагуу “Зогсоолын үзлэг”-ийг мэргэжлийн 

байгууллагуудын оролцоотой 2017 оны 10 дугаар сарын 16-наас 25-ны хооронд зохион 

байгуулсан.Тус үзлэгээр 874 дундын 57 эцсийн зогсоолыг хамруулж тайланг Улаанбаатар 

хотын ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд танилцуулсан.  
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3.1.19. Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх баяр амралтын өдрүүд цаг үеийн холбоотой ажлын 

хүрээнд: 

 

A. Газрын даргын 2017 оны А/25 дугаар “Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн 

тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай” 

тушаалын дагуу 02 дугаар сарын 27, 28, 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд тус газрын 21 

ажилтан хариуцлагатай эргүүл, жижүүрээр ажиллаж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.  

 Газрын даргын 2017 оны А/13 дугаар “Сар шинийн баяр угтсан зарим арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх тухай” тушаалын дагуу автомашины улсын дугаарын хязгаарлалт тогтоосон 

амралтын өдрүүд буюу 02 дугаар сарын 11, 12, 18, 19-ний өдрүүдэд Дэнжийн мянгын 

Хүчит шонхор худалдааны төвийн авто замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт орсонтой 

холбогдуулан 4 Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч шугам замын хяналт тавин 

ажиллаж, алслагдсан гэр хорооллоос Нарантуул олон улсын худалдааны төв рүү 11 
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чиглэлд их багтаамжийн автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж, Автотээврийн 

хяналтын улсын байцаагч 16, жолооч 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж 

гүйцэтгэсэн.  

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 

удирдлагуудын өргөтгөсөн шуурхайг 02 дугаар сарын 03, 20-ны өдрүүдэд тус тус зохион 

байгуулж, сар шинийн баярыг угтсан болон баярын өдрүүдийн нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар танилцуулж, иргэд зорчигчдод гомдол чирэгдэлгүй 

соёлтой үйлчлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар санамж, зөвлөмж 

өгч ажилласан.  

 Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны А/02 дугаар тушаалын дагуу 21 аж 

ахуйн нэгж байгууллагад Монголын уламжлалт Цагаан сарын баяр амралтын өдрүүдэд 02 

дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тухай албан бичиг хүргүүлж хяналт 

тавин ажиллалаа. 

 Сар шинийн баярын өдрүүдийн нэгдсэн дүнгээр нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

үндсэн болон хот орчмын 86 чиглэлд 1980 их, дунд багтаамжийн автобус 24670:30 цаг 

ажиллахаас 1974 тээврийн хэрэгсэл 23181:45 цаг ажиллаж 94 хувийн ажлын гүйцэтгэлтэй,  

туслах шугамын 5 чиглэлд 63 бага оврын автобус ажиллахаас 63 тээврийн хэрэгсэл 

828:24 цаг ажиллаж 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.  

 Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой 3 гомдол 

иргэдээс хүлээн авч, зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн жолоочид Авто тээврийн 

хяналтын улсын байцаагч  арга хэмжээ тооцож ажилласан.  

 

B. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/147 дугаар “Тэмцээн зохион байгуулах 

тухай” захирамж,  05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Автомашингүй өдөр” зохион байгуулах 

талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/301 дүгээр захирамж, тус газрын А/40 дүгээр 

тушаалын хүрээнд төлөвлөлтийн дагуу 05 дугаар сарын 20-ны өдөр нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний замналд өөрчлөлт оруулан зохион байгуулан ажиллалаа. 

 Тухайн өдөр Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай, Сөүлийн гудамж, Чоймболын гудамж, 

Самбуугийн гудамж, Анкарагийн гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Их сургуулийн гудамж, 

Бээжингийн гудамж, Залуучуудын гудамж, Энхтайвны өргөн чөлөө, Чагдаржавын гудамж, 

Элчингийн гудамж, Олимпийн гудамжаас дотогш замуудад 08:00-18:00 цагийн хооронд 

авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарласантай холбоотойгоор дээрх гудамж замаар 

үйлчилдэг нийтийн тээврийн үйлчилгээний 37 чиглэлүүдийн замналыг 08:00-18:00 

цагуудад түр өөрчлөн ажиллуулсан. 

 

C. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/216 дугаар “Олон улсын хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ амралтын өдрийн даалгавар цагаар үйлчилсэн.  
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 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдах 

ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг 05 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулж нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнд ажиллах тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж, цэвэрлэгээг тогтмол 

хийж гүйцэтгэх үүрэг даалгавар өгсөн.Тус өдөр аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж  байгаа тээврийн хэрэгслийг чимэглэж, зорчиж байгаа 

хүүхдүүдэд бөмбөлөг тарааж соёлтой үйлчилгээ үзүүлэн ажиллалаа.  

  

 Энхтайваны өргөн чөлөөний авто замын тодорхой хэсгийн хөдөлгөөн хаагдсан тул 

тухайн өдөр троллейбус үйлчилдэг Т:2 "5 шар - Ботаник", Т:4 "Ботаник-Вокзал", Т:5 "3, 4 

хороолол – Офицеруудын ордон" чиглэлүүдийн үйлчилгээг зогсоож, иргэдэд мэдээлэл 

хүргэн ажиллав.  

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний үндсэн болон хот орчмын 87 чиглэлд 638 их, дунд 

багтаамжийн автобус 7786:58 цаг ажиллахаас 637 тээврийн хэрэгсэл 7403:58 цаг ажиллаж 

95.1 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан. Тухайн өдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй 

холбоотой 3 гомдол иргэдээс хүлээн авч, зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн жолоочид 

Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч арга хэмжээ тооцож ажилласан. Зам тээврийн 

осол зөрчил гараагүй.  

 

D. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үеэр буюу 06 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд 

нийтийн тээврийн тусгай үйлчилгээг зохион байгуулсан. Зорчигч тээврийн нэгтгэл 

ОНӨААТҮГ-ын 58 тээврийн хэрэгсэл нийтийн тээврийн үйлчилгээний 20 чиглэлд 116:00 

цаг, Эрдэм транс ХХКомпанийн 61 тээврийн хэрэгсэл, 21 чиглэлд 130:00 цаг тус тус 

ажилласан. 

 

E. Тулгар төрийн 2226, Их монгол улсын 811 жил, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, 

Үндэсний их баяр наадмаар нийслэлийн иргэдэд тав тухтай, түргэн шуурхай үйлчилж, 

үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг тасалдал, доголдолгүй зохион байгуулах, ажлын 

хүрээнд: 

2017 оны 07 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орох 

наадамчдад зориулж “Мишээл экспо төв” - “Дүнжингарав худалдааны төв” чиглэлд 20 

автобус үнэ төлбөргүй үйлчилсэн ба “Мишээл экспо төв” –рүү 10 чиглэлийн 62 автобус, 

“Дүнжингарав худалдааны төв”-рүү 24 чиглэлийн 158 автобус үйлчилгээнд ажиллуулахаар 

зохицуулалт хийж, замналын зураглал, графикийн өөрчлөлтүүдийг хүлээлгэн өгсөн. 

“Дүнжингарав-Төв цэнгэлдэх-Мишээл экспо төв”, “Дунд гол-Төв цэнгэлдэх хүрээлэн” 

чиглэлд үйлчлэх нийтийн тээврийн хэрэгсэлд олгох зөвшөөрөл/бор/ Төв цэнгэлдэх 

хүрээлэнгийн баруун тал буюу Чингисийн өргөн чөлөө 120 мянгат, хойд тал буюу Махатма 

Ганди, урд тал буюу Нийслэлийн гудамжаар дайран өнгөрөх чиглэлд үйлчлэх нийтийн 

тээврийн хэрэгсэлд олгох зөвшөөрөл /улаан/, Дүнжингарав худалдааны төв болон 

Мишээл экспо төв орох чиглэлд үйлчлэх тээврийн хэрэгсэлд олгох зөвшөөрөл /ногоон/, 

Давааны зөрлөгөөс Хүй 7 худаг чиглэлд үйлчлэх тээврийн хэрэгсэлд олгох зөвшөөрөл 

/хөх/ Такси үйлчилгээнд /шар/ 5 өнгийн зөвшөөрөл олгож ажилласан. 
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Үндсэн хотын доторх болон хот орчмын 87 чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээ 

эрхлэгч 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2510 тээврийн хэрэгсэл 29578:38 цаг, 17247,5 

рейс гүйцэтгэсэн. Туслах шугамын 5 чиглэлд 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын 63 тээврийн 

хэрэгсэл 828:24 цаг ажиллаж, нийт дүнгээр 2090 тээврийн хэрэгсэл ажиллахаас 1941 

тээврийн хэрэгсэл 22522:37 цаг ажиллаж, 608490 зорчигч тээвэрлэсэн. Төв цэнгэлдэх 

хүрээлэн - Хүй 7 худаг чиглэлд 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын 20 автобус 468:00 цаг, 156 

рейс ажиллахаас 471:00 цаг, 126 рейс гүйцэтгэсэн. “Давааны зөрлөг - Хүй 7 худаг” чиглэлд 

66 тээврийн хэрэгсэл 26:10 цаг, 78.5 рейс гүйцэтгэсэн. 2017 оны 07 дугаар сарын 11, 12-

ны өдрүүдэд “Дүнжин гарав - Төв цэнгэлдэх - Мишээл экспо” чиглэлд 40 тээврийн 

хэрэгсэл, богино эргэлтээр 620 рейс, 456:00 цаг гүйцэтгэх даалгавартайгаас 620 рейс, 

456:00 цаг буюу 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, “Төв цэнгэлдэх хүрээлэн - Дунд гол” чиглэлд 6 

тээврийн хэрэгсэл 18 рейс, 9:00 цаг тус тус ажилласан. 3, 4 хороолол, Офицерүүдийн 

ордон, 7 буудал, ХМКомбинат цэгүүдээс хүй 7 худаг чиглэлд 3 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 4 бага багтаамийн автобус 32:00 цаг, 16 рейс гүйцэтгэсэн. Мөн төв 

цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчимд 6 цэгт таксийн түр зогсоол байршуулсан. 

2017 оны 7 сарын 10, 11, 12, 13-ны өдрүүдэд “Амгалан - Давааны өртөө” чиглэлд 

”RAILBUS” өдөрт 3 удаа үйлчилж 2432 зорчигч тээвэрлэсэн. Давааны өртөөний төмөр 

замын буудлаас Морь барианы газар хүртэл их багтаамжийн 5 автобус  наадамчин олонд 

үнэ төлбөргүйгээр үйлчилгээ үзүүлсэн. 

Шөнийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний ШҮ:1 “5 шар – Ботаник”, ШҮ:2 “Нисэх – 

МУБИС – Ард кино театр”, ШҮ:3 “Зунжин – 7 буудал –МУБИС” чиглэлүүдэд30 тээврийн 

хэрэгсэл 60:30 цаг гүйцэтгэх даалгавартайгаас 59:33 цаг, зуслангийн ЗҮ:1 “Гүнт – Жигжид 

– Тэнгис кино театр”, ЗҮ:2 “Гоодой – Тэнгис кино театр”, ЗҮ:3 “Баянбулаг – Тэнгис кино 

театр” чиглэлүүдэд 15 тээврийн хэрэгсэл 197:39 цаг тус тус ажилласан. Наадмын 

өдрүүдэд нийтийн  тээврийн  үйлчилгээтэй  холбоотой   иргэдээс талархал 1, санал 

гомдол 13 ирсэн. Зам тээврийн осол зөрчил 1/гэмтсэн хүний тоо-1/ гарсан. Баярын 

өдрүүдэд 4 цэгт 6 аж ахуйн нэгж байгууллагын 10 чирэгч автомашиныг хуваарийн дагуу 

ажиллуулж, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг хэвийн шуурхай зохицуулалт хийн 

ажиллалаа. 

Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, “Хүй долоон худаг” руу нэвтрэх таксины “Эрхийн бичиг”-ийг 

Замын цагдаагийн газартай хамтран гарган баталгаажуулж, такси үйлчилгээ эрхлэгч 11 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 550 тээврийн хэрэгсэлд олгох ажлыг зохион байгуулсан. Мөн 

автобусны карт цэнэглэх явуулын 3 цэг Хүй долоон худагт 1, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 

урд ба хойд талд нь 2 цэг байрлан ажилласан. 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх баяр амралтын өдрүүд буюу цаг үеийн 

шаардлагаар нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлт, цаг графикийг боловсруулан, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нийтийн тээврийн үйлчилгээг шуурхай удирлагаар ханган 

ажиллалаа. 

3.2 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДВАРЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ 

ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

3.2.1.Байгууллагын бүтэц орон тоо, ажлын байрны талаар: 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 08 дугаар 

тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний  өдрийн А/635 дугаар 

захирамжаар тусгазрыг Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллах 

хэрэгжүүлэгч агентлагийн статустайгаар удирдлага-4, Захиргааны удирдлага, санхүүгийн 
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хэлтэс- 26, Тээврийн төлөвлөлт, технологийн хэлтэс- 10, Зорчигч тээврийн үйлчилгээний 

хэлтэс-11, Тээврийн логистикийн хэлтэс- 8, Тээврийн хяналтын  хэлтэс- 25, Техникийн 

үзлэг, оношлогооны төв 4 нийт  6 нэгж, хэлтэс, 88 албан хаагч, гэрээт 2, бүгд 90 орон 

тоотой ажиллахаар шийдвэрлэсний дагуу газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн А/76 дугаар тушаалаар орон тоо, бүтцийг баталсан.  

 Тус газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/42 дугаар “Бүтэц орон 

тоог шинэчлэн баталж, ажилд томилох тухай” тушаал батлагдан гарсан. 

Шинэчилсэн бүтэц орон тоогоор Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс-25, Тээврийн 

төлөвлөлт, технологийн хэлтэс-11, Тээврийн хяналтын хэлтэс-29, Зорчигч тээврийн 

үйлчилгээний хэлтэс-12, Тээвэр, логистикийн хэлтэс-8, Техникийн үзлэг, оношилгооны 

төв-4, гэрээт ажилтан-1, нийт 90 орон тоотой ажиллаж байна 

 Мөн 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/72 дугаар  тушаалаар  албан хаагчдын үндсэн 

цалин, бусад нэмэгдлийг батлуулсан. 

 

Байгууллагын бүтэц, орон тоог хүснэгтээр харуулбал: 

№ Ангилал 

Батлагдсан бүтэц, орон тоо 
Батлагдсан бүтцээр 

одоо ажиллаж 
байгаа албан хаагч Нийт 

Хүүхэд асрах чөлөө, 
жирэмсний 
амралттай 

Сул 
орон 
тоо 

1 
Төрийн захиргааны 

албан хаагч 
60 3 3 54 

2 
Төрийн 

үйлчилгээний албан 
хаагч 

36 7 1 31 

3 Гэрээт ажилтан 1   1 

4 Нийт 97 7 4 86 

 

 

3.2.2.Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлын хүрээнд: 

 Төрийналбанхаагчийнбүрэлдэхүүнхөдөлгөөнийтайланггаргаж 01 дүгээр сарын 05-ны 

өдрийн 1/24 албан тоотоор мөн хүний нөөцийн програм дахь мэдээллийн баазыг 

шинэчлэн Нийслэлдэхтөрийналбанысалбарзөвлөлдцахим хэлбэрээр хүргүүлсэн. 

 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгуулах 

саналаа нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 02 дугаар сарын 07-ны 

өдрийн 1/186 дугаар албан тоотоор хүргүүлсэн.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/171 дүгээр захирамжийг үндэслэн 04 дүгээр 

сарын 10-ны Б/49 дүгээр 8 албан хаагчийн зэрэг дэв, түүний  нэмэгдлийг олгох тухай 

тушаал батлагдан гарсан.  

 Төрийн захиргааны 3, төрийн үйлчилгээний 3 албан хаагчийн цалингийн шатлалыг 

нэмэгдүүлж 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/27 дугаар тушаал, 4 төрийн захиргааны 

албан хаагчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг баталж 04 дүгээр сарын 10-ны  

өдрийн Б/47 дугаар тушаал баталгаажуулсан. 

 Жилийн эцсийн байдлаар хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой 153 

тушаалын төсөл боловсруулж баталгаажуулсан. Үүнээс: 

- Чөлөө, тэтгэмж олгосон 43 тушаал - 6402308 төгрөг, 

- Шагнал урамшууллын 5 тушаал – 3585000 төгрөг, 
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Жилийн эцсийн байдлаар нийт 21 албан хаагчид 178 хүн өдрийн цалинтай чөлөө олгосон 

нь 2016 оноос 23 хүн өдрөөр илүү байна. 7 албан хаагчид 106 хүн өдрийн цалингүй чөлөө 

олгосон нь 2016 оноос 414 хүн өдрөөр бага дүнтэй байна.  

 
 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой батлагдсан тушаалыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: 

 
 

 

3.2.3.Шагнал урамшуулалын талаар: 

 Энэ онд тус байгууллагаас Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одонгоор 2 албан 

хаагч,Нийслэлийн тэргүүний ажилтан 1,НИТХ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр 2, “Хүндэт 

өргөмжлөл”-өөр 8, “Хүндэт үнэмлэх”-ээр 3, НЗД-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр 1, “Жуух бичиг”-

ээр 2 албан хаагч тус тус шагнагдсан.  

 Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын 22 

жолоочийг Нийслэлийн засаг даргын “Жуух бичиг”-т тодорхойлон Нийслэлийн 378 жилийн 

ойн өдрөөр, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны “Онц тээвэрчин” цол тэмдгээр 5, “Жуух бичиг”-

ээр 3, “Автотээврийн тэргүүний ажилтан тэмдэг”-ээр 2 албан хаагч тус тус шагнагдсан.  

 

3.2.4.Сургалтын талаар: 

 Энэ оны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох үүднээс хэлтэс, нэгжүүдээс санал авч 

2017 оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж газрын даргаар батлуулсан. Газрын албан 

хаагчид сургалтанд хамрагдсан байдал:  

1) “Хотын логистиктийн тогтолцоо, хотын тээврийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга 

замууд” сэдэвт сургалтыг Логистикийн ухааны доктор ШУТИС, дэд профессор, Монгол 

Улсын зөвлөх инженер А.Мөнхболд 03 дугаар сарын 10-ны өдөр, 

2) Авлигатай Тэмцэх газраас нийт байгууллагын ХАСХОМ бүртгэх, хянах, хадгалах 

бүхий эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан сургалтанд 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр, 

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах мэдүүлэгчдэд 

зориулсан Нийтийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 

хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг шинэчлэн гаргах өдрүүдтэй холбогдуулан зөвлөмж сургалтад 

ЗУСХ-ийн Эрх зүйч Э.Энхтөр 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр, 

3) “Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, хувь хүний зохион байгуулалт 

төлөвлөлт” сэдвээр Удирдлагын Академийн багш Амартүвшин 06 дугаар сарын 02-ны 

өдөр, 

4) “Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” сэдэвт сургалтыг Авилгатай тэмцэх газрын 

Хяналт, шалгалтын албаны дарга Сүх-Очир, Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
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комиссар Сарангэрэл нар 05 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж нийт 

албан хаагчид хамрагдсан. 

5) Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газраас зохион байгуулсан ажлын байрны 

стресс, гэр бүлийн хөгжлийн сургалтад 05 дугаар сарын 05-ны өдөр ЗУСХ-ийн Хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн, 

6) Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс 

05 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулсан “Захиргааны байгууллагуудын хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтад Захиргааны удирдлага, 

санхүүгийн хэлтсийн дарга болон мэргэжилтнүүд,  

7) Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 06 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн сургалтад Тээврийн хяналтын хэлтсийн 15 

автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар,  

8) Зөрчлийн тухай болон Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2017 оны 07 дугаар 

сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан хууль зөрчигчдөд хэрхэн хариуцлага 

тооцох, мэдээ тайлан хавсралт хэрэг үүсгэх эрх, баримт бичгийн талаар Нийслэлийн 

Прокурорын газраас Уртнасан болон Отгонцэцэг прокурор тус газрын Автотээврийн 

хяналтын улсын байцаагч нар зориулсан сургалтыг 09 дүгээр сарын 13-нд зохион 

байгуулж,  нийт 30 албан хаагч, 

9) 2017 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр шинээр ажилд орсон болон нийт албан 

хаагчдад edoc програм, smartcity.mn програм ашиглалт архив албан хэрэг хөтлөлтийн 

сургалтыг ЗУСХ-ийн Бичиг хэргийн ажилтан, Дотоод ажил, гадаад харилцаа, хуралдаан 

хариуцсан мэргэжилтэн нар хамтран зохион зохион байгуулж 44 албан хаагч, 

10) Нийслэлийн Архивын газартай хамтран “Архив албан хэрэг хөтлөлт”-ийн сургалтыг 

10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулж, 20 Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 

нар тус тус хамрагдсан. 

11) Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 10 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан 

“Захиргааны ерөнхий хууль–Захиргааны хэм хэмжээний акт” сургалтад ЗУСХ-ийн Эрх зүйч 

Э.Энхтөр, ТХХ-ийн Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч Б.Ахалбек, ЗТҮХ-ийн ахлах 

мэргэжилтэн Б.Уранцэцэг, ТЛХ-ийн ахлах мэргэжилтэн С.Цэцэгмаа нар оролцов. 

12) Арваннэгдүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан “Мэдээллийн аюулгүй 

байдал” сургалтанд ЗТҮХ-ийн компьютер, сүлжээний инженерГ.Амаржаргалыг 

хамруулсан. 

13) Нийслэлийн Үйлдвэрлэл инновацийн газраас 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион 

байгуулсан “Инновацийн тухай ойлголт” сургалтад ТТТХ-ийн Техник технологи, 

инновацийн мэргэжилтэн Ч.Бадамханд, ЗУСХ-ийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 

Ц.Нямсүрэн нар тус тус хамрагдсан болно. 

 

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын нийт албан хаагчид ажлын байрны чиг үүргийн дагуу 

байгууллага болон бусад газраас зохион байгуулсан сургалтанд тогтмол хамрагдсан 

болно. 

 

3.2.5.Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 

хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ХАСХОМ-1 хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг гаргах журмын биелэлтийн талаарх тайлан, ХАСХОМ-2  хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн нэрсийн хамт, 37 ХАСХОМ мэдүүлэгчийн тайланг 

НЗДТГазарт 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн албан бичгээр хүргүүлэв. 
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 Монгол Улсын Их Хурлаас батлан гаргасан “Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор 

баталсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/429 дүгээр захирамжаар “Авлигын 

эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг” батласны дагуу тус газар нь дотооддоо 2017 оны 09 

сард “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг” батлан мөрдүүлэн ажиллаж байна.  

 

Мөн төлөвлөгөөний дагуу газрын албан хаагчдийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, 

сайжруулах зорилго үүрэг бүхий ёс зүйн хороо болон түүний мөрдөх дүрмийн төслийг 

боловсруулан санал авч байна.  

 

 “Нийслэлийн Тээврийн газрын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам”-ыг тус газрын даргын 2017 оны 11 

дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар шинэчлэн баталснаар урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэж байна.  

 

Хүрсэн үр дүн:“Баримт бичиг боловсруулах, санал авах, батлах, хянах, мэдээлэх журам” 

болон санал авах хуудасны загварт ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

үүднээс байгууллагаас боловсруулан гаргаж буй захирамжлалын баримт бичиг, зохион 

байгуулалтын баримт бичгийн төслийн санал өгөх хуудсанд зөрчилтэй, зөрчилгүй гэдгээ 

илэрхийлэх хүснэгт бий болгон мөрдүүлэн ажиллаж байна. 

3.3 ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

3.3.1.Иргэдийн өргөдөл гомдол санал, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаар: 

 

 Тайлант хугацаанд байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл 

гомдлыг ирсэн цаг тухайд нь хүлээн авч(тус хэлтэст санал гомдол барагдуулах  чиглэлээр 

мэргэжилтэн ажиллаж байна), шуурхай шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулан, үр 

дүнг тооцон, нийслэлээс гарах бодлого, шийдвэрт иргэдийн санал бодлыг тусган, 

нээлттэй, шуурхай ил тод байдлыг бүрдүүлж, байгууллагын удирдлагуудыг шуурхай 

мэдээллээр хангаж ажиллав. 

A. Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програм www.smartcity.mn-ээр 12 дугаар сарын 05-ны 

байдлаарнийт 783 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 738 өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн 

барагдуулж, 45 өргөдөл хугацаандаа шийдвэрлэх шатанд, биелэлт 94,2 хувийн 

биелэлттэй байна. Үүнээс: 

- Засгийн газрын 11-11 төвөөс 231 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 12 өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэх шатанд, 219  өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж 94,8 хувийн 

биелэлттэй,  

- 1800 -1200  тусгай дугаарын утсанд 79 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 6 өргөдөл 

шийдвэрлэх шатанд,  73 өргөдлийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 92.4 хувийн биелэлттэй,  

- www.Ub 1200.mn цахим хуудсаар 85 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 3 өргөдөл 

шийдвэрлэх шатанд,  82 өргөдлийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 96,5 хувийн биелэлттэй, 

- Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 65 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 55 

өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж, 10 өргөдөл шийдвэрлэх шатанд, 84.6 

хувийн биелэлттэй байна. 

http://www.smartcity.mn-ээр/
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- Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас нийт 323  өргөдөл, гомдол ирснээс 14 өргөдөл 

хугацаандаа шийдвэрлэх шатанд, 309 өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж 95,6 хувь 

байна. 

 Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Иргэдээ сонсоё” аяны хүрээнд иргэдээс 

ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу хийгдсэн ажил: 

 

➢ УИХ-ын гишүүн, Өргөдлийн байнгын хорооны дарга Д.Сарангэрэлийн ХУД-ийн 12-р 

хорооны иргэдтэй хийх уулзалтын үеэр иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлтийн дагуу 

Биогийн замд 5 зогсоолыг шинээр байгуулж тэмдэгжүүлсэн.  

➢ Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орлогч 

П.Баярхүүгийн СБД-ийн 18, 20-р хорооны иргэдтэй хийх уулзалтын үеэр иргэдээс 

ирүүлсэн санал,  хүсэлтийн дагуу дараах 3 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

✓ Сэлхийн 1-р зогсоолыг шинээр байгуулахаар 2017 онд Нийслэлийн замын сангийн 

хөрөнгөөр хийгдэх зогсоолын жагсаалтад оруулсан. Авто замын ажил эхлэхээр 

хийгдэх болно. 

✓ Ч29 “Сэлбэ амралт-МУБИС-Вокзал” чиглэлийн өглөөний эх авалт 6:45 байсныг 6:36 

болгон урагшлуулж  01 дүгээр сарын 17-ноос мөрдүүлсэн. 

✓ Ч28 “Сэлх-7 буудал-Ард кино театр-Ривер гарден “ чиглэлийг 2 хувааж Ч28 “Сэлх- 7 

буудал-Ард кино театр” болгон өөрчилж, Ч63 “Хан Хилсс хотхон-Ривер гарден 

МУИС-Ард кино театр” чиглэлийг шинээр нээж 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн 

үйлчилгээг эхлүүлсэн.  

➢ Налайх дүүргийн иргэдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, 

шаардлагыг үндэслэн ХО5 “Налайх-10 шар байр-Улаанбаатар-Дүнжингарав” чиглэлийг 

ХО5 “Налайх-Зүүн 4 зам-МУБИС” болгон өөрчилж 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны 

өдрөөс үйлчилгээг эхлүүлсэн.  

➢ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/196 дугаар 

“Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх 

тухай” захирамжаар нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажил эхлэх цагийг 

8:00 байхаар тогтоосонтой холбоотой  Иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, судалгаанд 

үндэслэн хот орчмын, алслагдсан 7 чиглэлд өглөөний эх авалтын цагийг 9-5 минутаар 

урагшлуулах графикийн зохицуулалт хийж 04 дүгээр сарын 17-наас мөрдүүлсэн.  

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн санал хүсэлтийг 

сонссоноор тулгарч буй асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэж чадсан. 

 

B. Байгууллагад 12 дугаар сарын 05-ны нийт 2470 албан бичиг ирсэнээс хариутай 

1294  албан бичиг, хариугүй 1176 албан бичиг хүлээн авч газрын дарга болон холбогдох 

албан тушаалтанд танилцуулж, хүлээлгэн өгч хяналт тавьж  ажилласан.  

Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн 1180, хугацаа хэтэрч 

шийдвэрлэгдсэн 74, шийдвэрлэлтийн шатандаа 40 албан бичиг байна. Байгууллагын 

хэмжээнд ирсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дүн 96.9 хувьтай байна. 

Газрын хэмжээнд явуулсан албан бичиг 1510, нийт 427 албан бичгийг Улаанбаатар 

шуудангийн үйлчилгээгээр хүргүүлэн ажиллав. 

 

Тайлант хугацаанд газрын даргын “А” тушаал 92, “Б” тушаал 153  нийт  245 тушаал гарч, 

байгууллагын өдөх тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 

 

Газрын даргын баталсан 66 “А” тушаалд кодификаци хийж, архивын шаардлага хангуулан 

тэмдэг тэмдэглэгээ хийн баталгаажуулсан. 
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C. Байгууллагын архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх хүрээнд: 

 

 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх 

хуваарь гарган батлуулж алба хэлтсүүдэд тараан нийт 393 цаасан суурьт хадгаламжийн 

нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн.  

 
 

 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2017 оны төлөвлөгөө боловсруулж 

батлуулсан.  ББНШК 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн  хурлаар: 

 -  2016 оны байнга, түр, 70 жилийн бүртгэл, 

 -  2012-2016 оны байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн данс,  

 - 1995-2016 оны 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжийн данс,  

 -  2000-2010, 2011-2014, 2015-2016 онуудын түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн 

данс, 

 -  2009-2016 оны фото зургийн бүртгэл,  

 -  2003-2016 оны цахим баримтын бүртгэл,  

 -  2004-2016 оны дүрс бичлэгийн бүртгэлийг батлуулав. 

 - 1969-2016 оны газрын даргын А,Б тушаалыг архивын програмд оруулж нийслэлийн 

архивын газар хүлээлгэн өгсөн 

 Нийслэлийн Засаг даргын А/688 дугаар захирамжаар архивын баримтад нэгдсэн 

тооллого хийх ажлын хүрээнд 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 10 дугаар сарын 26-ны 
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өдрийн хооронд газрын даргын А/82 дугаар тушаалыг батлуулан архивын нэгдсэн 

тооллогын ажлыг хийсэн. Тооллогын явцад 2017 оны байдлаар архивын сан хөмрөгт нийт 

3349 цаасан суурьт баримт, 131 тусгай төрлийн баримт хадгалагдаж байна.  

 Тооллогын ажлыг дүн мэдээг ББНШК-н хоёрдугаар хурлаар хэлэлцэж тооллогын 

ажлын нэгдсэн дүн мэдээ болон илтгэх хуудас, ББНШК-ын хурлын хоёрдугаар 

тэмдэглэлийг 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/1352 тоот албан бичгээр Нийслэлийн 

Архивын газарт хүргүүлсэн.        

 

3.3.2. Иргэдийн санал, хүсэлтэд үндэслэн өглөөний эх авалт, оройн буултын цагийн 

хуваарьт өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 

 

 Иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийн мөрөөр жилийн хугацаанд  /улирлын горимд/ 

тохируулан 5 удаагийн зохицуулалтаар давхардсан тоогоор 35 чиглэлд өглөөний эх 

авалтын цагийг урагшлуулах, оройн буултын цагийг хойшлуулах, ачаалал ихтэй дундын 

зогсоолуудаас графикийн зохицуулалтаар оруулах  зэрэг шаардлагатай арга хэмжээн авч 

ажилласан. Үүнд : 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/196 дугаар 

“Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх 

тухай” захирамжаар нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажил эхлэх цагийг 8:00 

байхаар тогтоосонтой холбоотой  Иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, судалгаанд үндэслэн хот 

орчмын, алслагдсан 10 чиглэлд өглөөний эх авалтын цагийг 9-5 минутаар урагшлуулах 

графикийн зохицуулалт хийгдсэн.  

- Зуслангийн болон хот орчмын чиглэлүүдэд оройн буултыг урастгах графикийн 

зохицуулалт 07 дугаар сард хийгдсэн.  

- Ачаалал ихтэй дундын зогсоолуудын ачаалалыг бууруулах ажлын хүрээнд 16 

чиглэлийн графикийг боловсруулж, хэрэгжилтэд  хяналт тавин  ажилласан. Дээрх ажлын 

хүрээнд хийгдсэн ажлууд:  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний ачаалал ихтэй дундын зогсоолуудын ачааллыг 

бууруулж иргэдийн зорчих эрэлтийг ханган ажиллах үүднээс холбогдох судалгааг хийж, 

өглөөний пик цагуудад ажлын өдрүүдэд өглөөний 07:25-07:40 цагийн хооронд хотын захын 

ачаалал ихтэй 5 цэгээс /Саппоро, 3-р эмнэлэг, 10-р хороолол, 25-р эмийн сан, 7-н буудал/ 

6 чиглэлд тус бүр 1автобус явуулах төлөвлөлтийг хийж, үйлчилгээг 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 13-наас эхлүүлсэн.  

Оройн пик цагуудад замын түгжрэл саатлаас  шалтгаалан  хотын төв хэсгээс хотын 

зах руу чиглэлдээ зорчих урсгалын  ачааллыг бууруулж чадахгүй байгаатай холбоотой 

ачаалал ихтэй 10 чиглэлд 19:30-22:00 цагт  ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог 10 гаруй 

хувиар нэмэгдүүлж, ачаалал ихтэй дундын зогсоолуудаас буюу МУБИС -Улаан чулуут,  

Ард кино театр -Орбит,  Дүнжингарав худалдааны төв зогсоолоос төв замаар 3,4-р 

хороолол, Офицеруудын ордоноос - ХМК чиглэлүүдэд 17:30-19:20 цагийн хооронд 20-30 

минутын давтамжтайгаар чиглэл тус бүрд 2-3 автобус явуулах төлөвлөн графикийн 

зохицуулалт тус тус хийгдсэн    

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэж, иргэдийн эрэлт 

хэрэгцээ хангагдсан. 
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3.3.3.Автобусны зарим эцсийн зогсоолд зайлшгүй шаардлагатай байгаа бие засах газрын 

асуудлын талаар санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлэх 

ажлын хүрээнд: 

 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны 12 эцсийн зогсоолд гэрэлтүүлэг болон 

бие засах газрыг байгуулах саналыг Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсний үндсэн дээр 

эхний ээлжинд 5 шар, Офицеруудын ордон, 3.4-р хороолол, Зайсан, Халдвартын эцэс 

гэсэн 5 зогсоолд нийтийн бие засах газар болон гэрэлтүүлэгийн ажил хийхээр 

Захирагчийн ажлын албанаас шийдвэрлэсэн. 

- Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/331 дүгээр 

захирамжаар батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах” захирамжинд 

тусгасан Автобусны эцсийн зогсоолын цогцолбор барилга, зам талбайн тохижилтын зураг 

төсөв /нэг байршилд холбох/-тэй холбоотой асуудлаар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын 

газрын холбогдох мэргэжилтэнтэй уулзаж 1 байршилд зураг төсөв хийлгүүлэхээр санал 

өгч ажлын даалгаврын хамтран боловсруулсан ба өнөөдрийн байдлаар Улиастайн эцсийн 

зогсоолын эскиз зургийг батлуулаад байна. 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж буй албан хаагчдын ажиллах 

нөхцөл сайжрах нөхцөл бүрдсэн. 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ:БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

4.1 БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

4.1.1 Байгууллагын цахим хуудсыг төрийн байгууллагын цахим хуудсын стандартын дагуу 

хөгжүүлэн, хууль журамд заасан мэдээллийг ил тод нээлттэй мэдээлэх, Social media 

сүлжээг идэвхижүүлэх, үйл ажиллагаатай холбоотой онлайн судалгааг хөтлөн явуулах 

ажлын хүрээнд:  

 

 Байгууллагын вэб хуудсыг шинэчлэх хүрээнд wordpress framework  ашиглан Төрийн 

байгууллагын вэб сайтад тавих нийтлэг шаардлага, агуулгын шаардлага, гүйцэтгэлийн 

шаардлага, хэрэглээний шаардлага, тусгай шаардлагуудыг ханган ажиллаж байна. 

 

 Байгууллагын ажилтан албан хаагчдад зориулагдсан мэдээ, мэдээллүүд, даргын 

тушаал, үүрэг даалгавар, ажилтан, албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны 

мэдээлэл, баярын үеийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээ мэдээлэл, зураглалуудыг 

https://www.facebook.com/transport.ub.gov.mn/ цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж 

байна. 

 

 Байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах чиглэлээр телевизэд 84 

удаагийнтодруулга ярилцлага, сонинд 29 удаа, мэдээллийн сайтуудад 155 удаа, FM 

радиод 14 удаа, байгууллагын цахим хуудсуудад(Нийслэлийн тээврийн газар page, 

transport.ub.gov.mn web, Нийтийн тээвэр-Public transport, АДМИН НТГ facebook)48 удаа, 

хэвлэлийн хүрээлэнд 1 удаа, Дүнжингарав худалдааны төвд 1 удаа, 19001617 лавлахад 1 

удаа, Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн Төвд 6 удаа хэвлэлийн бага хурал, 1 удаа 

тодруулга мэдээлэл, нийт 340 удаа мэдээлэл өгч ажиллаа.Тухайлбал: 

https://www.facebook.com/transport.ub.gov.mn/
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▪ 1 дүгээр сард: “Автобусанд зорчиж явсан иргэн нас барсан тухай залруулга” 

мэдээ TV8 телевизэд, Ulaanbaatar.mn сайт, “Автобусны буудал дуу хоолойгоор зарлагч 

төхөөрөмж суурьлуулах талаар”MNC телевизэд, “Том оврын автобусаны хяналт 

шалгалтын талаар”ROYAL телевизэд, “Автобусны парк шинэчлэлт микро автобус, 

актдагдаж буй автобусны тухай”V телевизэд, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар”TV9, 

C1 телевиз, Үндэсний шуудан сонинд, “Бэлэн мөнгөний хайрцганд иргэд дутуу, уранхай 

мөнгө хийхэд хэрхэн хяналт тавьдаг тухай” Өлзий, Royal телевизэд, “Тусгай замын 

автобус BRT төслийг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тухай” Эх орон 

телевизэднийт 12 удаа,  

▪ 2 дугаар сард: “Цасны баярын тухай”, ”Хонхор-Халдвартын эмнэлэг” чиглэлийн 

автобус явуулж эхэлсэн тухай”, “2 сарын 11,12,18,19-ны амралтын өдрүүдэд үйлчлэх 

нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар” Ulaanbaatar.mn сайтад болон Дүнжингарав 

нэгдсэн үйлчилгээний төвд,“Цагаан сарын баярын өдрүүдэд үйлчлэх тээврийн хэрэгслийн 

тухай” ТМ, V, Өлзий, Star телевизэд, “Автобусны өнгө үзэмжийг сайжруулах хорт утаа 

ялгаралтад хэмжилт болон хяналт шалгалт хийсэн тухай” Өнөөдөр сонин, UBS телевизэд, 

“Цахим төлбөрийн систем эргэж кондуктортой болох тухай” С1 телевизэд нийт 14 удаа,  

▪ 3 дугаар сард: “Автобусны цагийн хуваарийн тухай”TV9 телевизэд,“Нийтийн 

тээврийн хяналт шалгалтын тухай” MNC телевизэд, “Автобус шатсан талаар тодруулга” 

SBN телевизэд, “Автобусны бэлэн мөнгөний хайрцаг авах, цахим төлбөрийн системд 

бүрэн шилжүүлэх тухай” 3 дугаар сарын 24-нд, “Автобусны бэлэн мөнгөний хайрцаг 

авах,цахим картад бүрэн шилжүүлэх бэлтгэл ажлынхүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын 

тухай” 3 дугаар сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн төвдтус тус хэвлэлийн 

бага хурал, тус сэдвээр Монгол HD, Өдрийн сонин, Ulaanbaatar.mn, ikon.mn, tusgaar.mn 

сайтуудад мэдээлэл өгсөн ба нийт 12 удаа, 

▪ 4 дүгээр сард:“Налайхын автобусны чиглэл өөрчлөгдсөн тухай” Өнөөдөр 

сонинд,“Ч.Доржготов Өөрийн намтар түүхийн тухай” Өнөөдөр сонинд, “Нийтийн тээврийн 

ариун цэвэрт хяналт шалгалт хэрхэн хийдэг талаар” Тусгал телевизэд, ”Парк шинэчлэлт, 

шатсан автобусны талаар”SBN телевизэд, Шөнийн цагаар хууль буус тээвэрлэлт хийдэг 

микро автобуснуудад ямар хяналт шалгалт хийдэг тухай” Хэвлэлийн 

хүрээлэнд,“Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын ажил 8 цагт эхлэх болсонтой 

холбоотой шугам цагийн зохицуулалт хийсэн тухай”, “Ч:28 чиглэлийг оршин суугчдын 

хүсэлтээр 2 хуваасан тухай”ulaanbaatar.mn сайт, ikon.mn сайт, tusgaar.mn сайт, Үндэсний 

шуудан сонинд, ETV, SBN, Star телевизэд, “Автобусны хүлээгдлийн хугацаа болон 

офицеруудын ордоны чиглэд хэдэн тээврийн хэрэгсэл үйлчилдэг тухай” Toim.mn сайт, 

“Удирдлага мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх,нийтийн тээврийн 

орлогын талаар”TV10 телевизэд, “Нийтийн тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмжийг 

сайжруулах сарын аян зохион байгуулж байгаа тухай”ulaanbaatar.mn сайтад, нийт 21 удаа, 

▪ 5 дугаар сард:“НТГ, НАЗХГ-тай хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион 

байгуулж байгаа тухай” Eagle, UBS, MN25, МҮОНРТ, МҮОНРадио, Өлзий, Сүлд, Лха, SBN, 

Ulaanbaatar.mn сайт, Өнөөдөр сонинд, “Автомашингүй өдөр буюу Улаанбаатар марафоны 

өдөр нийтийн тээврийн маршрут өөрчлөгдөх тухай” Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн 

Төвд, SBN, UBS, TM, ETV, TV9 телевизэд, Ulaanbaatar.mn сайтад,  “Их засварт байсан 

троллейбуснуудыг үйлчилгээнд гаргасан тухай”Ulaanbaatar.mn сайтад, ”Автобус, таксины 

зогсоолд зогсвол зургаар баталгаажуулж 24000 төгрөгөөр торгох тухай” Өнөөдөр, 

Үндэсний шуудан сонинд,  Нийтийн тээврийн жолооч нарын дунд “Уран жолоодлого-2017” 

тэмцээн зохион байгуулсан тухай Ulaanbaatar.mn, “6 сарын 1-ний өдөр чимэглэсэн 

автобус үйлчлэх ба хүүхдүүдэд бөмбөлөг, ундаа бэлэглэх тухай” Ulaanbaatar.mn, ikon.mn, 

tusgaar.mn сайтад өгсөн ба нийт 34 удаа,  
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▪ 6 дугаар сард “6 сарын 1-ний өдөрчимэглэсэн автобус үйлчлэх ба хүүхдүүдэд 

ундаа, бөмбөлөг бэлэглэж ажилласан тухай” ETV, MNB, TM телевизэд, “Ч:22, Ч:7 

зуслангийн чиглэлд өөрчлөлт орсон тухай”Ulaanbaatar.mn, ikon.mn,arslan.mn 

сайтадӨнөөдөр, Үндэсний шуудан сонинд, “Цахим төлбөрийн систем бүрэн нэвтэрсэн 

тухай” FM 96.3 радиод,  “Толгойтын зам хаахтай холбоотой 6 чиглэлд өөрчлөлт орох 

тухай” Нийслэлийн Хэвлэл мэдээллийн Төвд хэвлэлийн бага хурал, “Шөнийн тээвэр болон 

зуслангийн чиглэлийн автобус үйлчлэх тухай”Ulaanbaatar.mn, ikon.mn, arslan.mn, MNB, 

TM, C1, TV5, Өнөөдөр сонинд, “102 дугаар тогтоол, Авто үйлчилгээний тухай”FM 96.3 

радиод, “Ч:64, Ч:47, ХО:10 чиглэлийн тухай”Ulaanbaatar.mn, ikon.mn сайтад,  “Борооны 

дараах их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан тухай”, “Толгойтын зам хаахтай холбоотой 

нийтийн тээврийн чиглэл өөрчлөгдөх тухай”, “Ягаан суудал нөлөөллийн аяныг эхлүүлсэн 

тухай”, мэдээнүүдийг тус тус ulaanbaatar.mn сайтад, “Автобусны буудлын стандартын 

тухай” Өнөөдөр сонинд, тухай бүрт мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсуудад 

байршуулан ажилласан ба нийт 34 удаа, 

▪ 7дугаар сард:“Жолооч нарыг мэргэшүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авдаг 

талаар” Өнөөдөр сонинд, “Гачууртын автозамд 6 шинэ зогсоол нэмэгдсэн 

тухай”ulaanbaatar.mn сайтад, “7 сарын 7-ны сонгуулийн өдрийн нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний тухай” ulaanbaatar.mn сайт, arslan.mn, ikon.mn, tusgaar.mn сайтад Өнөөдөр 

сонин, “Наадмын нийтийн тээврийн үйлчилгээний тухай” Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээлийн 

Төвдхэвлэлийн бага хурал, TM телевиз, Ulaanbaatar.mn, ikon.mn, arslan.mn, Өнөөдөр 

сонин,  “Троллейбусны ашиглалтын тухай” МҮОНРадиод, “Автотээврийн 92 жилийн ойг 

тохиолдуулан хүндэтгэлийн хурал зохион байгуулсан тухай”, “Ахмадуудын дунд “Цэвэр 

агаар-Эрүүл мэнд” өдөрлөгзохион байгуулсан тухай” , “Монголын автобусны эзэд-жолооч 

нарын холбооны ерөнхийлөгч н.Галмандах “Гавьяат тээвэрчинхүртсэн тухай, “Өгөөжийн 

зам хаахтай холбогдуулан Ч:29 чиглэл түр өөрчлөгдөх тухай” байгууллагын цахим 

хуудсанд, “Утааны шалгалт хийж байгаа тухай”, “Стресс тайлах аргууд” сэдвээр сургалт 

зохион байгуулсан тухай”, “Толгойтын зам хаахтай холбогдуулан нийтийн тээврийн зарим 

чиглэл түр өөрчлөгдөх тухай” мэдээллүүдийг Ulaanbaatar.mn сайт болон байгууллагын 

цахим хуудсанд тухай бүрт нь байршуулж нийт 31 удаа, 

▪ 08 дугаар сард:“Толгойтын зам хаахтай холбогдуулан нийтийн тээврийн зарим 

чиглэл түр өөрчлөгдөх тухай” ТМ телевизэд, “Автобусны утаанд хэмжилт хийж байгаа 

тухай”Eagle, MNB телевизэд, “Зайсангийн зам засварын ажилтай холбогдуулан нийтийн 

тээврийн зарим чиглэл түр өөрчлөгдөх тухай”ulaanbaatar.mn, arslan.mn, Өнөөдөр сонин, 

“Өгөөж, Автоплазагийн зам хаахтай холбогдуулан зарим чиглэлийн замнал түр 

өөрчлөгдөх тухай”ulaanbaatar.mn, Star телевизэд, “Шархад, Зүүнсалаа чиглэлийн 

автобусны хүлээгдлийн хугацааны талаар” Шинэ монгол радиод, “Өгөөж, автоплазагийн 

зам засвартай холбогдуулан нийтийн тээврийн чиглэл өөрчлөгдөх тухай”, “Геологийн Төв 

лабороторийн уулзвар түр хаагдсантай холбогдуулан нийтийн тээврийн зарим чиглэлийн 

замнал түр өөрчлөгдөх тухай”, “Зүүн эргэхийг хориглохтой холбогдуулан нийтийн 

тээврийн чиглэлийн замнал өөрчлөгдөх талаар” Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн Төвд 

хэвлэлийн бага хурал, ulaanbaatar.mn, arslan.mn, ikon.mn, Эх сурвалж.мнсайтад, “Зүүн 

эргэлт хэвийн үргэлжлэхтэй холбогдуулан нийтийн тээврийн 9 чиглэл хуучин замналаар 

зорчих тухай”мэдээллийг ulaanbaatar.mn сайт болон тухай бүрт нь байгууллагын цахим 

хуудсуудад байршуулан нийт 25 удаа,  

▪ 09 дүгээр сард:“Зүүн эргэлт хэвийн үргэлжлэхтэй холбогдуулан нийтийн 

тээврийн 9 чиглэл хуучин чиглэлийн замналаар зорчих тухай”arslan.mn сайтад, 

“Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн тээврийн газраас авч буй арга 

хэмжээний тухай”ikon.mn сайт, “ААНБ-уудад хийсэн шалгалтын тухай”FM 96.3 радиод, 

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээний  чанар, соёл, стандарт, үйлчилгээний тухай” Туг.mn, 
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Zarig.mn сайтад, “Хүүхдийн автобусанд хяналт, шалгалт хийсэн тухай”Ulaanbaatar.mn, 

MGL радиод, “Автомашины угаалгын үйчилгээ эрхлэгч иргэд, ААНБ-уудын үйл 

ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж байгаа тухай, “Нийтийн тээврээр зорчигчдын цахим 

хөлс төлөлтөнд шалгалт хийж байгаа тухай”,Зорчигчдын хөлс төлөлтөд шалгалт хийж 

байгаа тухай, “Зорчигчийн эрх үүрэг, зөрчлийн тухай хууль, цахим карт ашиглалт болон 

учирч болох эрсдэлээс сэргийлэх тухай”FM 96.3 радиод, “Их багтаамжийн автобусны тоо, 

насжилтийн тухай”SBN телевизэд, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч ААНБ-уудын 

дунд болзолт уралдаан зарлаж байгаа тухай”ulaanbaatar.mn, arslan.mn, peak.mn, ikon.mn 

сайтуудад, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, стандартын тухай” Монгол HD 

Наашаа цаашаа хөтөлбөр, “Хүүхэд, гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан 870 ширхэг “ягаан 

суудал”-ыг бэлэглэсэн тухай” MBC телевизэд, тухай бүрт ньмэдээллүүдийг байгууллагын 

цахим хуудсуудад байршуулсан ба нийт 21 удаа,   

▪ 10 дугаар сард:“Нийслэлийн өдрийг угтан хийж буй ажлуудын талаар” 

Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн Төвд хэвлэлийн бага хурал, MGL радиод, Өдрийн сонин, 

Үндэсний шуудан сонин, ulaanbaatar.mn сайт, “Автобусанд дуу хоолойгоор зогсоол зарлах 

төхөөрөмж суурьлуулах ажилтай байгууллагын удирдлагууд танилцсан 

тухай”ulaanbaatar.mn, MGL радио, 19001617 лавлах, TV9, UBS, MNB, ETV телевизэд, 

“Автобусны утааны хяналт, шалгалтын талаар”MNB, TV9 телевиз, “Хүүхдийн автобусны 

шалгалтын талаар, хүүхдийн автобус болон 1 дүгээр эгнээгээр зорчих зөвшөөрөл хэрхэн  

олгох тухай”FM 96.3 радиод, “НИТХ-ын АН-ын бүлгийн төлөөлөгчид НТГ-ын үйл 

ажиллагаатай танилцсан тухай”C1 телевиз, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч ААНБ-

уудын дарга, инженер техникийн ажилчдад сургалт зохион байгуулсан тухай” ulaanbaa-

tar.mn сайт, “Автобусны үзлэг оношлогооны хуваарийн талаар”Royal телевиз, “Нийтийн 

тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдлын талаар” TM телевиз, “Хууль бус такси 

үйлчилгээнд тавих хяналтын тухай” Ардчилал таймс сонин, “Ч:61а, Ч:61б чиглэлүүдийг 

өөрчлөн Ч:61 болгон өөрчилсөн тухай”, “Ч:63  чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн тоог 

нэмэгдүүлсэн тухай”ulaanbaatar.mn сайт, “Болзолт уралдааны дүнгийн хурал болсон 

тухай”ulaanbaatar.mn, “Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл 2 дугаар бааз”-ын 30 жилийн ойд 

мэндчилгээдэвшүүлэв”. Тухай бүрт нь мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд 

байршуулан ажилласан ба нийт 32 удаа, 

▪ 11 дүгээр сард:“Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зар сурталчилгаанд тавигдах 

стандартын дагуу шалгалт явуулсан тухай“ulaanbaatar.mn, “Автобусанд хөлс төлөлтөд 

гарсан зөрчилд хэрхэн хяналт тавьдаг тухай” TV8 телевиз, “Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх 

соёлын тухай Big line film-д,“Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй ажлын тухай”FM 96.3 радиод, “Жолоочийн ёс зүйтэй 

холбоотой гомдлын дагуу ямар арга хэмжээ авдаг талаар”Like телевиз, “Такси 

үйлчилгээний стандарт, үнийн талаар болон өглөө оройн ачааллын үеэр ямар арга 

хэмжээ авч ажиллаж байгаа тухай” Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн Төвд, UBS, Eagle, 

MNB, Royal, Like, TV8, Лха, NBS телевизүүдэд,Өнөөдөр, Засгийн газрын мэдээ, Зууны 

мэдээ сонин, ulaanbaatar.mn, arslan.mn, shuud.mn, ikon.mn, times.mn, 24 tsag.mn, so-

don.mn, онцлох.мн, unen.mn, assa.mn, top.mn, MNB.mn, wikimon.mn, chuhal.mn, news.mn, 

bolod.mn, bataar.mn, zarig.mn, zindaa.mn, zaluu.com, paparatsi.mn сайтуудад, “UB METAN 

ХХК-тай танилцсан тухай”ulaanbaatar.mn, ikon.mn, shudarga.mn, arslan.mn сайтуудад, 

Нийслэлийн Тээврийн газар, Улаанбаатар смарт карт ХХК, Сити бас консалтинг-тай 

хамтран зорчигчийн хөлс төлөлтөд шалгалт хийсэн тухай” ulaanbaatar.mn, arslan.mn 

сайтад, “ЗЦГ-тай хамтран автобусны нэгдүгээр эгнээ болон ачаалал ихтэй авто замуудад 

нийтийн тээврийн хэрэгслийг чөлөөтэй зорчих боломжийг ханган ажиллаж байгаа тухай” 

Өдрийн сонин, FM 96.3 радиод, ulaanbaatar.mn, arslan.mn, report.mn, shuud.mn, unen.mn, 

mnb.mn, top.mn, info.mn, wikimon.mn, news.mn сайтуудад, “2017 онд хийгдсэн 13 шинэ 
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зогсоол 12 сарын 1-нээс ашиглалтад орох тухай” Засгийн газрын мэдээ, Өдрийн сонинд, 

ulaanbaatar.mn, arslan.mn, ikon.mn, report.mn, times.mn, 24 tsag.mn, shuud.mn, medee.mn, 

unen.mn, dorgio.mn, zuv.mn, info.mn, jirgee.mn, top.mn, mnb.mn, chuhal.mn, news.mn, ba-

taar.mn сайтуудад, “Такси үйлчилгээний үнэ, стандартын талаар” Монгол HD Наашаа 

цаашаа хөтөлбөр, “Оройн цагаар хамгийн их ачаалалтай байдаг 10 чиглэлд гаралт нэмж, 

буултын цагийг хойшлуулсан тухай”ulaanbaatar.mn, arslan.mn, 24 stag.mn, shuud.mn, zin-

daa.mn, unen.mn, zaluu.com, info.mn, top.mn, mnb.mn, chuhal.mn, news.mn, shudarga.mn, 

paparatsi.mn, bataar.mn сайтуудад, “Төмөр замын гарам, аюултай бүс сургалт зөвлөгөөн 

зохион байгуулсан тухай”ulaanbaatar.mn,zasag.mn, shuud.mn, mnb.mn, news.mn, bataar.mn 

сайтуудад байршуулж ажилласан. Тухай бүрт нь байгууллагын цахим хуудсуудад 

(transport.ub.gov.mn вэб, нийтийн тээвэр-public transport, АДМИН НТГ facebook, 

Нийслэлийн тээврийн газар page) байршуулан ажиллаж байгаа ба нийт 104 удаа 

мэдээлэл өгч ажилласан байна. 

 

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагааны болон  хэвлэл мэдээллийн ил тод 

байдлыг хангахад үүднээсхэвлэл, мэдээллийн байгууллага, вэб сайтуудаднийт 340 удаа 

мэдээлэл өгч хамтран ажилласан. 

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ:БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

5.1ХОЛБОГДОХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ 

БУСАД БАЙГУУЛЛАГАТАЙ АЖЛЫН УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН 

АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 А. Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 16 

дугаар хуралдаанаас нийтийн тээврийн үйлчилгээний удирдлага, мэдээллийн болон 

цахим төлбөрийн системийн програм хангамжийг дүгнэлт гарган ашиглалтад хүлээн авах 

ажлуудыг 2017 оны 01 дүгээр улиралд багтаан хийж гүйцэтгэх, цаашид системийг 

нутагшуулах, сайжруулалт болон найдвартай үйл ажиллагааг хангах үүргийг Монгол 

улсын туслан гүйцэтгэгч байгууллагын мэргэжилтэнд хариуцуулах үүрэг даалгавар 

өгөгдсөн. 

 Дээрх үүрэг чиглэлийн хүрээнд газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар Нийтийн тээврийн үйлчилгээний удирдлага, мэдээллийн 

болон цахим төлбөрийн системийн програм хангамжийг ашиглалтад хүлээн авах, 

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан.  

 Ажлын хэсгийн 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаас “Улаанбаатар смарт 

карт” ХХК-ийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний удирдлага, мэдээллийн болон цахим 

төлбөрийн системийн програм хангамжид мэдээллийн технологийн чиглэлийн аудитын 

байгууллагаар үнэлэлт дүгнэлт гаргуулахаар шийдвэрлэж,  Нийслэлийн Мэдээллийн 

Технологий газарт 3/366 тоот албан бичгээр аудитын байгууллагаар үнэлэлт дүгнэлт 

гаргуулах тухай хүсэлтийг хүргүүлж, НМТГ-ын даргын А/12 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг 

байгуулагдан, системийн дотоод, гадаад болон ашиглалтын чанар, мэдээллийн аюулгүй 

байдлын үнэлгээ хийх, эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй боловсон хүчинтэй 4 байгууллагад 

хүсэлт явуулсан. 

 Тэдгээрээс “Ай Ти Зон” ХХК, “Секьюрити солюшн сервис консалтинг” ХХКомпаниуд 

материал ирүүлсэн ба ирсэн материалуудыг ажлын хэсэг судалж, “Секьюрити солюшн 

сервис консалтинг” ХХКомпанийг шалгаруулан, 05 дугаар сарын 15-ны өдөр “Улаанбаатар 

смарт карт” ХХК, “Секьюрити солюшн сервис консалтинг” ХХКомпаниудын хооронд 

Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний “Удирдлага, мэдээллийн болон цахим 
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төлбөрийн систем”-ийн програм хангамжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 02/166 тоот гэрээ 

байгуулагдсан. 

 Мэдээллийн технологийн чиглэлээр аудитын үйлчилгээ үзүүлэх компанид төслийн 

сонгон шалгаруулалт, гэрээ, ажлын даалгавар зэрэг шаардлагатай мэдээллийг 3/585 тоот 

албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 “Секьюрити солюшн сервис консалтинг” ХХКомпанис аудит хийсэн тайлан, 

зөвлөмжийг хүлээн авч ажлын хэсгийн 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлаар 

хэлэлцүүлж, тус газрын Захиргааны зөвлөлийн 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуралд 

танилцуулан Нийслэлийн Засаг дарга болон төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан “Дата карт 

консорциум” хооронд 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар 

хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн 

систем нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний үүргийн биелэлтийг хангуулах, систем 

програм хангамжийг  тус газарт ашиглах талаар Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас 

чиглэл авахаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 3/1440 тоот албан бичиг 

хүргүүлээд байна. 

 

Хүрсэн үр дүн: “Удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем”-ийн програм 

хангамжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдсэн болно. 

 

 В. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Агаарын бохирдлыг бууруулах 

Үндэсний чуулганыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас Орчны бохирдлыг 

бууруулах үндэсний хороо, БОАЖЯ, ЭМЯ, Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын 

яам, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай 

хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнөөр 

“Хотын экологийн систем, түүний өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ”, 

“Улаанбаатар хотын агаар дахь тоосонцорын РМ2.5-ийн судалгаа”, “Агаар орчны 

бохирдлыг бууруулах чиглэлээр Нийслэлийн Тээврийн газраас хэрэгжүүлж буй арга 

хэмжээ”, Өндөр технологи ашиглан автомашинаас ялгарах утааг бууруулах нь” зэрэг 

сэдвээр илтгэл сонсч хэлэлцүүлэг хийлээ. 

 

5.2ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙН 

ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

 Иргэдээс ирүүлэх нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдлыг 24 

цагийн туршид хүлээн авч нэгтгэн танилцуулж, холбогдох хэлтэсүүдэд шилжүүлэх, 

иргэдээс ирүүлсэн санал гомдолд судалгаа хийж, танилцуулах ажлын хүрээнд: 

 Газрын даргын 2017 оны А/42 дугаар тушаалаар байгууллагын бүтэц орон тоог 

шинэчлэн баталж, санал гомдол хариуцсан ажилтаны орон тоо шинээр баталсан. Үүний 

дагуу иргэдээс ирүүлэх нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдлыг 24 

цагийн туршид хүлээн авч, шуурхай зохицуулалт хийн, мэдээллийг боловсруулан 

танилцуулж холбогдох алба хэлтсүүдэд шилжүүлэн ажиллаж байна. 

Удирдлагын төвөөс нийтийн тээврийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалт хийх, 

удирдлагуудад цаг үеийн шаардлагатай мэдээлэл өгөх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай 

холбогдох, иргэдээс ирэх санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, хариу тайлбарыг хүргэх 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр “Call center” байгуулах ажлыг яаралтай эхлүүлэх талаар 

“Улаанбаатар смарт карт” ХХК-д шаардлага хүргүүлж, олон удаа хамтарсан уулзалт 

зохион байгуулсны үр дүнд КоллПро ХХК-ийн “Call pro” үйлчилгээг авч хэрэгжүүлэхэд 

бэлэн болоод байна. 
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2017 онд нийт 1017 санал хүсэлт ирүүлснээс буудал зогсоолтой холбоотой санал 

307, эргэлтийн хугацаа, эх авах цэг, автобусны тоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотой 212, 

зорчигчийн хөлс төлөлттэй холбоотой 75, өнгө үзэмж цэвэрлэгээтэй холбоотой 46, жолооч 

шалгагчтай холбоотой 51, үйлчилгээний цагийн хуваарьтай холбоотой 148, стандартын 

шаардлага хангахгүй хууль бус тээвэртэй холбоотой 53, нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй 

холбоотой бусад 125 санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хэлтсүүдэд шилжүүлж арга 

хэмжээ авч шийдвэрлэсэн. 

 

Өглөөний оргил ачаалалын үед: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний ачаалал ихтэй дундын 

зогсоолуудын ачааллыг бууруулж иргэдийн зорчих эрэлтийг ханган ажиллах үүднээс 

холбогдох судалгааг хийж, өглөөний пик цагуудад ажлын өдрүүдэд өглөөний 07:25-07:40 

цагийн хооронд хотын захын ачаалал ихтэй 5 цэгээс /Саппоро, 3-р эмнэлэг, 10-р 

хороолол, 25-р эмийн сан, 7-н буудал/ 6 чиглэлд тус бүр 1автобус явуулах төлөвлөлтийг 

хийж, үйлчилгээг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

Оройн оргил ачааллын үед: Зорчигч урсгал багатай өдрийн цагт ажиллах тээврийн 

хэрэгслийн тоог бууруулж, зардлыг нэмэгдүүлэхгүйгээр оройн оргил ачааллын үе буюу 

17:00-21:00 цагт ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог нэмэгдүүлэх зохицуулалт хийсэн. 

Үүнд: 8 аж ахуйн нэгж байгууллагын 17 чиглэлийн 57 тээврийн хэрэгслийн өдрийн цагт 

цонхлуулж, оройн ачаалалтай цагаар 20 гаруй чиглэлд дунджаар 99 тээврийн хэрэгслээр 

нэмэгдүүлэх графикийн зохицуулалтыг хийсэн. 

 

 Дээрх зохицуулалт хийгдснээр орой 20:00 цагт ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог 73-

аар нэмэгдүүлж 855 автобус,  21:00 цагт ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог 91-ээр 

нэмэгдүүлж 670 автобус, 22:30 цагт ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог 49-өөр нэмэгдүүлж 

310 автобус тус тус ажиллахаартөлөвлөлтийг хийж, үйлчилгээний хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх зохион байгуулалтыг хийсэн.   

 

Иргэдийн санал хүсэлтээр хот орчмын болон алслагдсан 20 гаруй чиглэлд 

өглөөний эх авалтын цагийг урагшлуулах, оройн буултын цагийг хойшлуулах графикийн  

зохицуулалт хийсэн. Оройн оргил цагаар ачаалал ихтэй дундын зогсоолуудын байршил 

болон цагийг тодорхойлох судалгаа хийж ажлын өдрүүдэд оройн 18:10-19:50 цагийн 

хооронд хотын  төвийн ачаалал ихтэй МУБИС, Мөнгөн завъяа, Ард кино театр, Ионсей 

эмнэлэг зэрэг цэгүүдээс 20-30 минутын давтамжтайгаар хотын захын 7 чиглэлд тус бүр 4 

автобус явуулах төлөвлөлтийг хийж, хэрэгжүүлэн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 

Нийт нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдол оны эхнээс өссөн 

дүнгээр 3720 ирсэн өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад 21.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 

байна.  

 

Санал гомдлыг төрлөөр нь авч үзвэл: жолооч, шалгагчын зан харьцаатай холбоотой-

776, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал зөрчсөн-564, цагийн хуваарь мөрдөөгүй -116, 

стандартын шаардлага хангаагүй тээврийн хэрэгслээр үйлчилсэн-135, чиглэл зөрчсөн-36, 

автобусны замналын зогсоол дээр зогсоогүй-768, үнэ тарифтай холбоотой-238, 

цэвэрлэгээ өнгө үзэмж-28, үйлчилгээтэй холбоотой бусад гомдол-228, шугамын 

үйлчилгээтэй холбоотой-830 санал гомдол тус тус ирсэн байна. 
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Барагдуулалтаар нь авч үзвэл: торгосон-708, сануулсан-1003, гомдол гаргагчын буруу-

166, байгууллага сахилгын арга хэмжээ тооцсон-805, холбогдох боломжгүй-150, цагдаад 

шилжүүлсэн-35 гомдолд тус тус арга хэмжээ тооцож, 37 санал, гомдол шийдвэрлэх 

шатандаа байна. Барагдуулалтын хувь 99.0 хувьтай байна.  

Автобусны зогсоол кармаг суудлын автомашин эзэлж хууль бус тээвэрлэлт их 

байгаагаас автобус замналын зогсоол руу бүрэн орж зорчигчоо суулгах нөхцөл боломж 

бүрдэхгүй байна. 

д/д Гомдлын төрөл 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он

1

Үнэ төлбөргүй зорчих эрхийн 

үнэмлэхээр зорч/гүй. 
188 67 50 7 1

2 Жолооч, кондукторын зан харьцаа 763 370 348 620 773

3 ЗХАБ зөрчсөн 540 291 286 405 562

4 Цагийн хуваарь баримтлаагүй 132 50 68 92 115

5 Техникийн шаардлага хангагдаагүй 29 30 30 63 135

6 Маршрут зөрчсөн 1057 538 469 54 36

7 Буудал дээр зогсоогүй 344 145 342 464 768

8 Үнэ тарифтай холбоотой зөрчил 559 107 41 111 237

9 Тасалбар олгоогүй 304 109 60 1 0

10 Цэвэрлэгээ өнгө үзэмж 15 8 6 14 28

11 Буудал зарлаагүй 30 1 3 1 1

12  Үйлчилгээтэй холбоотой бусад гомдол 216 128 167 188 234

13

Шугамын үйлчилгээтэй холбоотой 

гомдол
879 391 914 714 830

ДҮН ДҮН 5056 2235 2784 2734 3720



66 

 

 
 

 
 

Талархал: Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй иргэдээс 38 талархал ирүүлсэн байна. Үүнийг  

газрын page хуудсанд байршуулж, аж ахуйн нэгж байгууллага, жолоочид мэдээллэн 

ажилласан. 

 

Хүрсэн үр дүн: Иргэдээс ирүүлсэн санал, гомдлын барагдуулалт 99.0 хувьтай байна.  

 

5.3 ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮЖИЛТИЙН АСУУДЛААС БУСАД ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

ЯВУУЛАХАД ГАРЧ БАЙГАА ХҮНДРЭЛ, БЭРХШЭЭЛ БОЛОН ЦААШИД АВЧ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТАЛААРХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ: 

 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар “Төсвийг хэмнэлтийн горимд 

шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллаж аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад хуваарилжбуйнөхөн олговор, зардлын санхүүжилтийн мэдээг  

байгууллагын цахим хуудсанд болон shilendans.gov.mn вэб сайтанд байршуулж, иргэд, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж хэвшсэн. 

 

5.3.1 Байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын талаар: 

 2017 оны жилийн байдлаар нийт 133 хоног 1864 цаг ажиллаж, байгууллагын 2017 

оны жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр тайлан балансыг улсын секторын нягтлан бодох 

бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар 

хөтлөн ажиллав.  

Нийслэлийн төсөвт тусгагдсан төлөвлөгөөний дагуу үндсэн үйл ажиллагааны 897.2 

сая төгрөг, туслах үйл ажиллагааны 184.3 сая төгрөгийн орлогыг сар бүрийн хуваарийн 

Д/д Торгуулийн төрөл 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он

1 торгосон 1359 864 844 875 708

2 сануулсан 1193 704 526 572 1003

3 гомдол гаргагчийн буруу 271 65 81 91 166

4 байгууллага сахилгын 1198 117 334 341 805

5 Журмын хашаа 20 1 0 0 0

6 Холбогдох боломжгүй 74 39 54 92 150

7 цагдаад шилжүүлсэн 35 15 31 32 35

8
Шугамын үйлчилгээтэй холбоотой 

гомдол
846 385 914 691 816

9 барагдуулаагүй 60 45 0 40 37

5056 2235 2784 2734 3720ДҮН
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дагуу төсөвт төвлөрүүлэхээс 2017 оны жилийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр үндсэн үйл 

ажиллагааны нийт орлого 1088.8 сая төгрөг төвлөрснөөс түр зөвшөөрлийн орлого 506.3 

сая төгрөг, ТҮЦ машины орлого 309.5 сая төгрөг, зорчих тасалбар замын хуудасны орлого 

3.2 сая төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлого 184.3 сая төгрөгийг төвлөрүүлж нийт 

1081.5 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 99.3%-иар биелүүлсэнээр 

2017 оны жилийн өссөн дүнтэй харьцуулахад орлогын биелэлт 0.6%-иар буурсан байна. 

Энэ нь 2017 оны төсвийн тодотголоор үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 100 

сая төгрөгөөр өссөнтэй холбоотой байна.  

 

Нийслэлийн Тээврийн газрын 2016, 2017 оны орлогын харьцуулалт 

Орлого 
2016 оны 
жилийн 

төлөвлөгөө 

2016 оны 
жилийнн 
гүйцэтгэл 

хувь 
2017 оны 
жилийн 

төлөвлөгөө 

2017 оны 
жилийн  

гүйцэтгэл 
хувь 

Үндсэн үйл 
ажиллагааны орлого 

960 872,0 822 746,8 85,6 960 872,0 897 260,0 95.9 

Замын хуудас,зорчих 
тасалбарын орлого 

4 500,0 4 468,0 99,2 3 200,0 3 200,0 100 

Түц машины орлого 307 172 308 453,4 100,03 308 472,0 309 500,0 100,3 

Түр зөвшөөрлийн 
орлого 

649 200,0 509 825,4 78,4 649 200,0 584 200,0 
89,9 

 

Үндсэн бус үйл 
ажиллагааны орлого 

128 000,0 146 289,3 114 128 000,0 184 327,1 144 

Гэрээ торгуулийн 
орлого 

85 000,0 94 829,8 110 85 000,0 92 049,1 108 

Оношлогооны 
орлого 

43 000,0 51 459,5 118 43 000,0 92 278,0 214,6 

Нийт орлого 1 088 872 969 036,1 89,0 1 088 872 1 081 500 99,3 

 

5.3.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын талаар: 

 Тайлант хугацаанд 86,910,222,500 төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 

75,135,449,249 төгрөгийг зарцуулж  11,774,773,251 төгрөг буюу буюу 13,5хувиар 

хэмнэлттэй ажилласан. Үүнээс: 

- Бараа үйлчилгээний зардалд: 1,262,937,900 төгрөг зарцуулахаас 1,182,750,129 

төгрөгийг зарцуулсан. 

- Нийтийн тээврийн алдагдалд олгох татаасын зардалд: 50,362,128,500 төгрөг 

зарцуулахаас  54,097,457,775 төгрөгийг зарцуулах тооцоолол гарсан ба 2017 оны 12 

сарын төсвийн тодотголоор тус санхүүжилтийг хуваарилах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

- Нөхөн олговрын зардалд: 35,153,522,100 төгрөг зарцуулахаас 

30,429,463,000төгрөгийг зарцуулсан нь оюутан, МСҮТ хоёр дээр хэмнэлт үүссэнтэй 

холбоотой. 

 

Нийт зардал 11.7 тэрбум 13.5 хувийн хэмнэлттэй гарсан. Нөхөн олговор 7.7 тэрбум төгрөг 

буюу 21.9 хувийн хэмнэлттэй гарсан бол зардлын санхүүжилт 11 сарын байдлаар 3 

тэрбум төгрөгний хэтрэлттэй гарсан байна. 

 Тус газар нь 2017 оны жилийн ХБГ-ийн тайлангаар нийт 29.1 сая төгрөгийн бараа 

материал орлогдож 31.5 сая төгрөгийн бараа материалыг зарлагдсан байна. Үүнийг 2016 

оны  дүнтэй харьцуулж үзэхэд тухайн онд 29.7 сая төгрөгийн бараа материалорлогод авч, 

28.9 сая төгрөгийн бараа материалыг зарлагдсан нь өмнөх үеийнхээс өөрчлөлтгүй болно.   

 Байгууллагын 2017 оны үндсэн үйл ажиллагааны батлагдсан төсөв 1,262.9 сая 

төгрөгөөс байр ашиглалтын зардалд 49,8 сая төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 13,0сая 
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төгрөг, тээвэр шатахуун зардалд 34,5 сая төгрөг, шуудан холбооны зардалд 14,9 сая 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элдэгдэх зардалд 600,0 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн 

эдлэлийн зардалд 6,5 сая төгрөг,эд хогшил худалдан авах зардалд 6,5 сая төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардалд 62,092,9 сая төгрөг бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 13,2 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. 

 Байгууллагын хяналт шалгалтын болон албан үйлчилгээнд ажилладаг автомашины 

жолооч нарын тооцоог сар бүр дагалдах баримтаар баталгаажуулж, шатахуун 

зарцуулалтыг нормын дагуу тооцоолон бүртгэлд тусгаж,  жилийн  байдлаар нийт 

шатахуун түлшний зарцуулалтанд 34,5 сая төгрөгийг, 6,5 сая төгрөгийг сэлбэг хэрэгсэл 

авахад зарцуулсан байна.    

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тээврийн 

хэрэгслийн оношлогооноос оруулж буй орлогод хяналт тавьж ажилласнаар оношлогооны 

төвийн үйл ажиллагаанаас 92,9 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 2016 оны  жилийн 

гүйцэтгэлтэй харьцуулахад орлого 40,8 сая төгрөгөөр өссөн байна. 

 Байгууллагын албан хэрэгцээний 9 автомашины тээврийн хэрэгслийн болон агаарын 

бохирдлын, авто зам ашигласны татварт 683.5 мянган төгрөг төлж, техникийн оношилгоо 

үйлчилгээнд оруулан, МИГ даатгалын жолоочийн хариуцлагын даатгалд 736.9 мянган 

төгрөгөөр даатгуулав.  

 Мөн Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-

ны А/51 тоот тушаалаар ашиглалтын хугацаа дууссан 4,6 сая төгрөгийн үнэт цаас, аж 

ахуй, хангамжийн хөрөнгийг  акталж, 2017 оны гуравдугаар улирлын тайлан балансаас 

хасч тайлагнав.  

 

5.3.3Цалин хөлсний зардлын талаар: 

2017 оны хүлээгдээж буй гүйцэтгэлээр нийт 90 ажилтан, албан хаагч нарт цалин 

болон нийгмийн хамгааллын тэтгэмжийн зардалд 1.032,9 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн нь 

нийт зардлын 81,8 хувийг эзэлж байна. Тайлант хугацаанд 91 ажилтан, албан хаагч нарт 

цалин болон нийгмийн даатгалын шимтгэлд 942,3 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Уг 

зардлын гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 8,8 хувь буюу 90,1 сая төгрөгийн дутуу 

гүйцэтгэлтэй бөгөөд хэмнэлттэй байна.  
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 Дээрх графикаас харахад тайлант хугацаанд нийт зардлын 72 хувийг цалин, хөлс 

болон нэмэгдэл урамшуулал, 8 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэл, 20 хувийг бусад 

зардал тус тус эзэлж байна.  

 

 
 

 Тайлант хугацаанд нийт 91 ажилтан, албан хаагч нарт 847.701,7 мянган төгрөгийн 

цалинг бодож олгосон. Үүнээс 623.952,1 мянган төгрөгийг үндсэн цалин, 156.505,6 мянган 

төгрөгийг нэмэгдэл цалин,7.454,4 мянган төгрөгийг гэрээт ажилчдын цалин, 59.789,6 

мянган төгрөгийг хоол, унааны хөнгөлөлтийн зардлаас  тус тус тооцож олгосон байна.  

 Мөн оны нийт цалингийн зардлыг урд оны нийт цалингийн зардалтай харьцуулахад 

24,4 хувиарь буурсан нь шинэ бүтэц, орон тоогоор ажилтан, албан хаагчдын тоо 40 хүнээр 

буурсан нь нөлөөлсөн байна. 

 

5.3.4 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал: 

 2017 онд ажил олгогчоос олгож буй Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг 

102.356,7 мянган төгрөгөөр баталсан. Үүнээс тайлан жилд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 

94.582,8 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн ногдуулалттанд зарцуулсан.  

 Нийт 96 даатгуулагчийн 867.980,4 мянган төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 

адилтгах орлогод 179.458,7 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулж 

төсөвт төвлөрүүлсэн.  

 Уг ногдуулсан шимтгэлийн 84.875,9 мянган төгрөгийг даатгуулагчийн хөдөлмөрийн 

хөлснөөс суутган тооцсон бол 94.582,8 мянган төгрөг, нярайн чөлөөтэй байгаа 6 эхийн 

1.382,4 мянган төгрөгийг тайлагнаж ажиллалаа. 

 Тайлант хугацаанд нийт 48 даатгуулагчид16.806,3 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг 

бодож, нийт тэтгэмжийн дүнгийн 5.300,5 мянган төгрөгийг ажил олгогчоос олгож нэмэгдэл 

цалингийн зардалд бичилт хийсэн бол 11.505,8 мянган төгрөгийг Нийгмийн даатгалын 

сангаас нэхэмжилж өөрийн дансанд төвлөрүүлэн олгосон.   

 

5.3.5 Хувь хүний орлогын албан татварын талаар: 

 Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 181  татвар төлөгчийн 853.841,8 мянган төгрөгийн 

хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос 70.121,1мянган төгрөгийн татварыг 

ногдуулж суутган тооцож төсөвт төвлөрүүлэн,сар, улирлын тайлан мэдээг цахим 

хэлбэрээр тайлагнасан. Дээрх татварын орлого, ногдуулалтыг задалвал,  ажилтан, албан 

хаагчдын 847.701,8мянган төгрөгийн цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах 

орлого болон шууд бус орлогоос 69.507,1 мянган төгрөг, 91 хүнд бэлнээр олгосон 6.140,0 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл, 

урамшуулал
Гэрээт ажлын 

цалин
Унаа, хоолны хөлс
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мянган төгрөгийн суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос  614,0 мянган төгрөгийг тус тус 

суутган тооцож цаг хугацаанд нь төсөвт төвлөрүүлж тайлангаар авлага, өглөггүй гарлаа. 

 

5.3.6 Улсын төсвийн орлого бүрдүүлэлт буюу торгууль, шийтгэвэрийн талаар: 

 2017 онд нийт 21 авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч шугам замд хяналт тавин 

ажиллан, хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийт 61.686,0 мянган төгрөгийг улсын төсөвт 

төвлөрүүлсэн. Нийт дүнгийн 49.246,0 мянган төгрөгийг торгууль, шийтгэвэрийн хуудсаар 

ногдуулсан ба 12.440,0 мянган төгрөгийг шийтгэлийн хуудсаар ногдуулсан байна. 2016 

оны өмнөх үетэй харьцуулахад 48,1 хувиар буюу 57.258,4 мянган төгрөгөөр буурсан 

байна.  

 

5.3.7 Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн талаар: 

 Тайлант хугацаанд төсөвт нийт 311.265,8 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлсэн. 

Үүнээс: 

1. ХХОАТатвар – 70.121,1 мянган төгрөг, 

2. НД шимтгэл ЭМД – 179.458,7 мянган төгрөг, 

3. Торгууль шийтгэврийн орлого – 61.686,0 мянган төгрөг, 

 

5.3.8 Мөнгөн хөрөнгө буюу кассанд байгаа бэлэн мөнгөний талаар: 

 "Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам"-ыг өдөр тутмын үйл 

ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллалаа. Төрийн сангаас дотоод үйл ажиллагааны 

хэргэцээнд зориулж сар бүрийн жижиг мөнгөн санг 500.0 мянган төгрөг байхаар тогтоосон.  

Тайлант хугацаанд нийт 18.873,9мянган төгрөгийг харилцах данснаас кассанд татан 

авчбэлэн мөнгөний зузаатгалыг хийж зарцуулалтыг сар бүрийн батлагдсан төсөвт багтаан 

ажиллав. Жижиг мөнгөн сангаар 1.500,0 мянган төгрөгийг кассанд, дотоод үйл 

ажиллагаанд шардагдах 17.373,9мянган төгрөгийг кассанд татан тус тус татан авсан. 

 

5.3.9 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжийн хүрээнд: 

 Тайлант хугацааны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийт 17.987,3 мянган төгрөгийг нэг 

удаагийн буцалтгүй тэтгэмжид олгосон байна. Уг тэтгэмжээс 107 хүнд 12.617,7 мянган 

төгрөгийн буцалтгүй тэтгэмж олгосон бол 27 хүнд 3.780,0 мянган төгрөгийн шагнал, 

урамшуулал олгосон байна.  

 

5.3.10 Нийтийн тээврийн  үйлчилгээний нэмэлт зардалын санхүүжилтийн талаар: 

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн 6/22 дугаартай тогтоолоор “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн 

нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам, болон Нийтийн тээврийн 

машин цагийн зардлын тарифыг тус тус баталсан.  

 2017 оны батлагдсан төсвөөр 37,3 тэрбум төгрөг батлагдсанаас Нийслэлийн 2017 

оны 05 дугаар сард баталсан төсвийн тодотголоор Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

нэмэлт зардалд 50,6 тэрбум төгрөг болгон тусгасан. Гэвч зардлын санхүүжилт 9-11 сарын 

хооронд 3 тэрбум хэтрэлттэй байгаа тул 2017 оны 12 сард хэлэлцэгдсэн төсвийн 

тодотголоор 3,6 тэрбум төгрөг нэмж тусгуулхаар саналаа төрийн санд хүргүүлсэн болно.  

 Тус газар нь Улаанбаатар Смарт карт ХХК-наас ирүүлсэн нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан, хуваарилагдсан 

орлогын тайлан, хуваарилагдсан нөхөн олговрыг үндэслэн 2017 оны 1-12 дугаар 

саруудын “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлого, зарлагын зөрүүг санхүүжүүлэх тооцоог 

гарган, НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэсээр хянуулан санхүүжилтийг олгож 

байна. 
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2017 оны төсөвт 50,6 тэрбум төгрөг тусгагдаж, эхний 11 сарын байдлаар 3 тэрбум 

төгрөгний хэтрэлттэй санхүүжилтийн тооцоо гарсан байна. 

 

2017 оны Зардлын санхүүжилт сарын харьцуулсан дүнгээр                 /мянган төгрөг/ 

 
 

5..3.11 Нөхөн олговрын талаар: 

 Энэ оны батлагдсан төсвөөр нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчиж байгаа иргэдийн 

нөхөн олговорт 37,98 тэрбум төгрөгийг баталсан.  2017 оны 5 дугаар сард баталсан 

төсвийн тодотголоор нөхөн олговроос эхний 3 сард хэмнэгдсэн 2,8 тэрбум төгрөгийг 

зардлын санхүүжилт руу шилжүүлж 35,15 тэрбум төгрөгөөр баталсан.  

 
 

Нөхөн олговрын санхүүжилтийг хуваарилахдаа: Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 6/21 дугаартай тогтоолын 

дагуу “Улаанбаатар Смарт Карт” ХХК-иас ирүүлсэн Нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ 

төлбөргүй зорчих ахмад настан,хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, оюутан, сурагч нийтийн 

тээврээр зорчсон зорчилтын тоог мэдээллээр насанд хүрсэн хүний зорчих тарифыг 

үндэслэн  нөхөн олговрыг олгосон. 

Цагдаагийн алба хаагчдад цахим үнэмлэх олгоогүй тул өмнө хуваарилж байсан 

зарчмаар нийт машин цагийн гүйцэтгэл, багтаамж, ашиглалтын коэффициентийг 

харгалзан сар бүрийн баталсан төсвөөр олгосон.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зорчилтын тоогоор тооцоход нөхөн олговрын 

гүйцэтгэл баталсан төсвөөс их гарч байгаа бөгөөд баталсан төсөвт багтаан танаж 

хуваарилалтыг олгож ажилласан. 

 

Хүрсэн үр дүн:Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны 

мэдээллийгhttp://shilendans.gov.mn/сайтад тухай бүр байршуулж, мэдээллийн ил тод 

байдлыг ханган  ажиллаж байна. 

 

 

5,677,047,163  
4,590,610,260  5,016,245,624  

3,244,999,610  3,606,245,483  4,140,439,853  
4,933,343,962  5,075,966,127  

4,016,260,123  4,304,683,290  4,550,809,363  4,940,806,917  

1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар 
/ХБГ/

2017 ОНЫ ЗАРДЛЫН САНХҮҮЖИЛТ

1,898,728 2,496,707 2,813,443 3,022,095 3,151,241 2,529,139 1,798,421 2,086,556 2,487,017 2,840,567 2,700,562 2,604,987 

1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р 
сар

11-р 
сар

12-р 
сар  

/ХБГ/

2017 ОНЫ НӨХӨН ОЛГОВОР

http://shilendans.gov.mn/
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ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ: 

 

 Тус байгууллагаас энэ жилийг “Иргэдийн оролцоотой хяналтыг сайжруулах жил” 

болгон зарлаж, тавьсан зорилтуудаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр холбогдох ажлуудыг зохион 

байгуулан ажиллаж, тавьсан зорилтондооүр дүнд хүрсэн гэж дүгнэж байна. 

▪ Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах, 

цахим картын хэрэглээнд бүрэн шилжүүлэх, үйлчилгээг шинэ төвшинд гаргах зорилгоор 

нийтийн тээврээр зорчихдоо зөвхөн “ЦАХИМ КАРТ”-аар хөлсөө төлж зорчих буюу нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний хөлс төлөлтийн цахим картад бүрэн шилжсэн. 

▪ Тайлангийн хугацаанд нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлогын төвлөрүүлэлтийг 

нэмэгдүүлэх, хуваарилалтыг боловсронгуй болгох,  орлогын доод түвшинг тогтоох, 

программ хангамжуудыг хөгжүүлэх, картны борлуулалтыг сайжруулах, хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх  чиглэлээр тодорхой ажлууд  зохион 

байгуулан ажиллалаа. 

▪ НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн "Төслийн 

удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай" 18-р тогтоолын 1 дүгээр 

заалтаар Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр BRT 

/Тусгай замын автобус/ төслийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт 

тавих үүрэг бүхий Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны Б/100 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл -1”-ийн зохицуулагч томилогдсон. 

▪ “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл -1”-

ийн төслийн нэгжийн үйл ажиллагаа  албан ёсоор эхэлж тусгай замын автобусны 

үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргаж, тусгай замын автобусны 

авто зам түүний дэд бүтцийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах "Зөвлөх" үйлчилгээ 

шалгаруулах олон улсын тендерийг зарлагдсан. 

▪ “Удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем”-ийн програм хангамжид 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэн, аудитын дүгнэлт гарсан. 

▪ Нийтийн зорчигч тээвэр, ачаа тээвэр, авто үйлчилгээ болон таксийн үйлчилгээний 

үйл ажиллагаанд захиргааны хяналтыг сайжруулах, нийтийн тээврийн хэрэгслийн 

техникийн бэлэн байдал, өнгө үзэмжийг дээшлүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, 

хяналт шалгалтын ажлыг богино хугацаанд эрчимтэй зохион байгуулснаар зам, тээврийн 

осол зөрчил буурах үндсэн нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

▪ Нийслэлд ачаа тээвэрлэж буй ачааны автомашинд олгосон "ЕС" болон "ТҮР" 

зөвшөөрлийн тоо 2017 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийт 29983 зөвшөөрөл олгож, 

831.594.000 төгрөг  буюу орлогын төлөвлөгөө 86,6 хувьтай байна. 

▪ Улаанбаатар хотын ачаа тээвэрлэлтэнд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор оновчтой зохион байгуулж шийдэх,  үр 

ашигтай сүлжээ бий болгох зорилгоор “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа тээвэрлэлтийг 

зохицуулах зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, дүрэм НЗД-ийн 2017 оны А/206 дугаар захирамжаар 

батлагдсан. 

▪ Газрындаргын 2017 оны А/76 тушаалаар Авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагаанд ангилал тогтоох орон тооны бус “Зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, түүний үйл 

ажиллагаанд мөрдөх журмыг тус тус баталж, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто 

үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагад ангилал 

тогтоож байна. 

▪ Тус газрын 3 мэргэжилтэн “Мэргэшсэн шинжээч”-ийн эрхийн үнэмлэхтэй болсон. 
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▪ Газрын хэлтэс, нэгжүүдийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах, түүний 

үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх,  бүх шатанд ажлын хариуцлага сахилгыг  өндөржүүлэх, бодлогын 

зорилтууд, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулахад 

дэмжлэг  үзүүлэхээр хараат бус үнэлэлт, зөвлөмж өгөх зорилгоор газрын даргын 11 

дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/88 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу тус 

газрын хэлтэс, нэгжүүдийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд 11 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 11 

дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Дотоод аудит хийгдсэн.  

 

ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ: 

Нийтийн тээврийн салбарын хэмжээнд парк шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттайгаар 

хийж, байгальд ээлтэй технологид шилжүүлэх зэрэг томоохон тулгамдсан асуудлуудаас 

гадна нийтийн тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслүүд 1-р эгнээгээр зорчиж чадахгүй 

байх, автобусны зогсоол кармаг суудлын автомашин эзэлж хууль бус тээвэрлэлт их 

байгаагаас автобус замналын зогсоол руу бүрэн орж зорчигчоо суулгах нөхцөл боломж 

бүрдэхгүй, замын хөдөлгөөний ачаалал түгжрэлээс хамаарч цагийн хуваарийн дагуу 

үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй байх зэрэг үйлчилгээтэй холбоотой тулгамдсан асуудлууд 

байна.  

Иймд 2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/124 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

“Удирдлага, мэдээллийн систем /bus management system/-ээр нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг тооцох журам”-ын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан 

удирдлага, мэдээллийн систем /bms/-ээр ажлын гүйцэтгэл тооцох програм хангамжийн 

ажиллах зарчмын мөрдөх хугацааг хойшлуулсан заалтуудыг нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний динамик графикийн хэрэгжүүлэх замаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс мөрдүүлж эхлэх зайлгүй шаардлагатай байна.  

 

САНАЛ ХҮСЭЛТ: 

▪ Хяналт шалгалтын ажлын чанарыг дээшлүүлэх үүднээс нийтийн тээврийн 

хэрэгслийн зориулалтын зогсоол, талбай болон таксийн зогсоолыг камержуулах, таксийн 

зогсоолын ашиглалтанд камераар хяналт тавих ажлыг нэвтрүүлэх; 

▪ Нийслэлийн Тээврийн газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нарын тоог 

10-аас доошгүй хүнээр нэмэгдүүлэх; 

▪ Бэлэн мөнгөтэй харьцаж торгууль ноогдуулдаг асуудлыг болиулж “Police reader” 

төхөөрөмж болон, “ЕС зөвшөөрөл”, “Түр зөвшөөрөл” олгосон эсэхийг шалгадаг багаж 

төхөөрөмжөөр хангах; 

▪ Авто үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан үүсгэх програмыг шинэчлэх; 

▪ Авто сэлбэгийн худалдаа эрхлэгчдийн судалгааг шинэчлэх ажлыг холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийх; 

▪ Нийслэлийн автозамын хөдөлгөөнд оролцох ачааны автомашиныг техникийн 

байдалд тавигдах үндсэн шаардлагуудыг хангуулахаас гадна зам, талбай бохирдуулахгүй 

байх бүх нөхцөлийг бүрдүүлж гудамж, замын хөдөлгөөнд хязгаарлалттайгаар оролцуулах; 

▪ Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа стандартаар тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн 

тээврийн хэрэгслийг автозамын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх /технологийн тээврийн 

хэрэгслийн дугаар олгох/; 

▪ Салбарын техник, технологийн бодлого боловсруулж батлуулах, мөрдөх; 

▪ Стандарт, инновацийн чиглэлээр тодорхой ажлуудыг түлхүү хийх; 

▪ Нийтийн тээврийн сүлжээний төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох үүднээс 

дэвшилтэт техник технологи, програм хангамж ашиглах, мэргэжилтнүүдийг сургалтанд 

хамруулах; 

▪ Програм хангамж ашиглан судалгаа шинжилгээг дэлгэрэнгүй хийх, 
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Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд: 

▪ Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар ажлын хүнд нөхцөлд гадаа урт 

хугацаагаар ажилладаг байдлыг харгалзан үзэж хүнд хортой нөхцөлд оруулж өгөх 

асуудлыг холбогдох яам, агентлагуудаар шийдвэрлүүлэх; 

▪ Таксийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулах; 

▪ Хувиараа таксийн үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийн үйл ажиллагааг хязгаарлах эрх 

зүйн орчинг бий болгох; 

▪ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслүүдийн улсын дугаарын ялгах 

тэмдэглэгээг яаралтай шийдвэрлүүлэх; 

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт: 

▪ Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нарын чадавхийг дээшлүүлэх чиглэлээр 

ажил зохион байгуулах; 

▪ Шалгалтын дүн мэдээлэл, ашиглалтын зөрчлийг бүртгэх мэдээллийн санг нэгдсэн 

сүлжээнд оруулах; 

▪ Утааны тортогжилт хэмжих явуулын үзлэгийн автомашин, багаж, тоног 

төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлж шалгалтын хүрээг тэлэх; 

▪ Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг олон жижиг байгууллагуудыг нэгтгэж авто аж 

ахуйн хэмжээнд ажиллуулах; 

▪ Мэргэжлийн хяналтын газрын “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллагыг 

шалгах хяналтын хуудас”-аар болон зорчигч тээврийн үйлчилгээний байгууллагуудад 

төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтыг хийхдээ үйлчилгээнд ажиллах автобусны 

техникийн бүрэн бүтэн байдлыг нарийн шалгах үзүүлэлт оруулах, үнэлгээг нь өндөр 

байлгах; 
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