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НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН  

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 

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 2018-2020 онд хамтран ажиллах “Санамж бичиг”, Нийслэлийн 

эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтуудыг 

Автотээврийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоол, дүрэм журмын хүрээнд 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан 

тус газарт хамаарал бүхий 5 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт 52.0 хувь; 

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

хотын Захирагч нарын Зам, тээврийн салбарт 2018-2020 онд хамтран ажиллах “Санамж 

бичиг”-т туссан тус газарт хамаарал бүхий 19 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт 75.7 хувь; 

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

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан тус газарт хамаарал бүхий 12 төсөл, арга хэмжээний 

хэрэгжилт 64.0 хувь; 

4. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 13 төсөл, 

арга хэмжээ туссан бөгөөд хэрэгжилтийн дундаж 82.0 хувь; 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтүүдийг хугацаанд нь тайлагнав. 

6. Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн удирдлагаас өгсөн чиг 

үүргийн дагуу календарчилсан хэлбэрээр нийт 48 заалттайгаар боловсруулан батлуулж 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

Эдгээр бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын дагуу үнэлэн Нийслэлийн Засаг даргын 

2017 оны А/335 дугаар захирамжийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан хугацаанд 

тайлагнаж холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлсэн болно. 
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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. 

а. Улаанбаатар хотын ачаа тээвэрлэлтэд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг 

холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор оновчтой зохион байгуулах,  үр 

ашигтай сүлжээ бий болгох зорилгоор нийслэл хотын баруун хэсэгт ачаа тээврийн 

нэгдсэн логистикийн төв байгуулах талаар хийсэн  судалгааг үндэслэн "Номин холдинг" 

ХХК-ийн "Улаанбаатар импекс" агуулах худалдааны төвийн барилга, байгууламжийг 

түшиглэн ачаа тээврийн терминаль байгуулах тухай саналыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 

15-ны өдрийн 4/78 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон Улаанбаатар 

хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Замын цагдаагийн алба, "Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв" 

ОНӨУҮГазруудад тус тус хүргүүлэв. 

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/187, 

нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 02-03/332, 

"Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв" ОНӨУҮГазраас 01 дүгээр сарын 24-ний 03/118 

тоот албан бичгүүдээр тус тус саналаа ирүүлсэн болно. 

Уг асуудалтай холбогдуулан 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр холбогдох 

байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзаж ярилцлаа. Уулзалтад: 

✓ Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газрын мэргэжилтэн Ш.Хабидолда, П.Мөнхбат; 

✓ Нийслэлийн Хот Төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Хот төлөвлөлтийн 

архитектор Б.Оюунбат; 

✓ Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын ахлах мэргэжилтэн н.Энхбаатар;  

✓ Замын цагдаагийн албаны Цагдаагийн хурандаа н.Цогтоо; 

✓ Тус газрын орлогч дарга П.Доржпалам, Тээвэр логистикийн хэлтсийн дарга 

Г.Баасан нар оролцлоо.  

Уулзалтаас гарсан шийдвэрийн дагуу “Улаанбаатар импекс” агуулах худалдааны 

төв дээр 02 дугаар сарын 01-ний өдөр дээрх бүрэлдэхүүн очиж бодит нөхцөл байдалтай 

танилцан, авто замын зохион байгуулалт, орц гарцын талаар саналаа солилцон 

зөвшилцсөн болно.  

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны сайд Ж.Бат-Эрдэнэ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд нар 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр Нийслэл хотын 

баруун худалдааны логистик төв байгуулах талаар санал солилцож, санамж бичгийн 

хүрээнд ажлын хэсэг байгуулан ажиллах талаар тохиролцсон. 

Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан 

орлогч П.Баярхүүд тус газрын Тээвэр логистикийн хэлтсийн дарга Г.Баасан Улаанбаатар 

хотын баруун, зүүн хэсэгт ачаа, тээврийн нэгдсэн ложистикийн төв байгуулах, газрын 
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асуудлыг тодорхой болгох, ТЭЗҮ боловсруулах талаар 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр 

танилцуулсан. 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 03 дугаар 

сарын 23-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор Авто худалдааны цогцолбор ОНӨААТҮГ-ын 

эрх, үүрэг, хариуцлагыг “Олон улсын худалдаа, логистикийн төв ” хаалттай хувьцаат 

компанид бүрэн шилжүүлсэн. 

Улаанбаатар хотын баруун бүсийн  “Хангарди” олон улс, хот хоорондын автобус 

терминал, олон улсын худалдаа логистикийн төвийн барилгын шав тавих ёслол 10 

дугаар сарын 11-ний өдөр болсон. Олон улсын худалдааны логистикийн төв нь нийт 24 

автобусны гарцтай, 4200 ам метр талбай байхаар төлөвлөгдсөн байна.  

б. Хөшигийн хөндийн нисэх буудлыг нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбох ажлын 

хүрээнд: 

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар хотоос 52 км-ийн зайд 

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал ашиглалтанд орж байгаатай холбогдуулан 

нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүргэхээр холбогдох судалгааг Иргэний нисэхийн ерөнхий 

газартай хамтран хийж, дүгнэлт гарган нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн 

ажилд ашигласан.  

Хөшигийн хөндийн буудалд дотоодын ба гадаадын авиакомпаниуд олон улсын 

болон орон нутгийн нислэг үйлдэх ба тэдгээр зорчигчдод зориулсан нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ зайлшгүй байх шаардлагатай байгаа ба нисэх онгоцны буудлаар сард 

дунджаар 800-1000 орчим нислэгээр 151000 зорчигч үйлчлүүлэх урьдчилсан 

төлөвлөгөөтэй байгаа талаар гарсан холбогдох судалгааны дүнд үндэслэн Хөшигийн 

хөндийн нисэх онгоцны буудлыг Улаанбаатар хоттой холбох чиглэлийн төлөвлөлтийг 

боловсруулсан. Үүнд: 

Судалгааны дүн: 

 

“Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны буудал”-ын нийтийн тээврийн 

үйлчилгээг  4 чиглэлтэй экспресс хэлбэрээр зохион байгуулна.  

- Чиглэл1: “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны буудал – Драгон авто 

вокзал” 
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- Чиглэл2: “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны буудал – Төмөр замын 

төв вокзал” 

- Чиглэл3: Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны буудал – Баянзүрх авто 

вокзал” 

-  Чиглэл4: Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны буудал – Буянт-Ухаа 

спорт цогцолбор” 

Төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 16-ны өдөр Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 

холбогдох албан тушаалтнуудад, 09 дүгээр сарын 06-нд нийслэлийн Засаг даргын Дэд 

бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүүд, 10 дугаар сарын 

04-ний өдрийн нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан тус тус цаашид 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар үүрэг чиглэл авсан. 

 

Хүрсэн үр дүн: Олон улсын худалдааны логистикийн төвийн шав тавьсан. Хөшигийн 

хөндийн олон улсын нисэх буудлыг нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй уялдуулах 

төлөвлөлттэй болсон. 

  

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

ухаалаг систем нэвтрүүлнэ. 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: Аюулгүй, найдвартай, нийтийн тээврийг 

хөгжүүлэн их багтаамжийн 400-аас доошгүй автобусаар парк шинэчлэх. 

 

a. Хөрөнгө оруулалтын санал: 

2018 онд нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн 100 автобусаар парк 

шинэчлэлт хийхээр төлөвлөн 36,9 тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгуулахаар санал 

хүргүүлсэн боловч шийдвэрлэгдээгүй.  

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 баталж “Нийтийн зорчигч тээвэрт парк шинэчлэлтийн ажлыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ” гэж 

тусган 2018 онд гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 100 автобусны парк шинэчлэлт 

хийхээр тусгасан.  

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 сайдад 

хандаж Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинэчлэх асуудлыг шийдвэрлэхэд уг 

төслийн 2 дахь үе шатыг чиглүүлэн амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран 
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ажиллах тухай санал хүргүүлсэн боловч БНСУ-ын талаас дээрх зээлийн хэлэлцээрт 

өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвшөөрөөгүй болно.  

Харин БНСУ-ын Засгийн газраас Монгол улсын Засгийн газарт олгох хөнгөлөлттэй 

зээлийн хүрээнд “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний паркийг байгалийн шахсан хийн 

хэрэглээ бүхий 1000 автобусаар шинэчлэх төсөл” хэрэгжүүлэхээр холбогдох мэдээллийг 

гаргаж 2018 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 

хүргүүлсэн.  

БНСУ-ын талаас төслийг судлан үзэж нэмэлт, тодруулах мэдээлэл шаардсаны 

дагуу 05 дугаар сарын 21-ний өдөр төсөлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг өгсөн болно.   

Төсөл хэрэгжсэн тохиолдолд 2018-2019 онд 2 үе шаттайгаар 200,0 сая ам.доллар 

481,1 тэрбум төгрөгийн зээл авах юм.  

Парк шинэчлэх тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл: 

Д/д Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Дүн 

1 Парк шинэчлэх их багтаамжийн автобус тоо 1000 

2 Автобусны нэг бүрийн үнэ 
ам доллар 200,000 

сая.төг 481.1 

3 Автобусны нийт үнэ 
сая. ам доллар 200.0 

сая.төг 481,130.0 

  

БНСУ-ын Засгийн газраас авах 500 сая ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлэх төслүүдийг танилцуулах асуудлаар БНСУ-ын Экспорт-Импорт банкны 

ажлын хэсгийн төлөөлөгчидтэй 05 дугаар сарын 23-ны өдөр уулзаж  "Улаанбаатар хотын 

нийтийн тээврийн паркийг байгалийн шахсан хийн хэрэглээ бүхий автобусаар шинэчлэх 

төсөл"-ийг дахин шинэчлэн танилцуулсан.  

Уулзалтаар Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

хангах ажлын хүрээнд 400 автобусаар парк шинэчлэх шаардлагатай байгааг уламжилж, 

эдгээрийн 200 автобусыг байгалийн шахсан хийн хөдөлгүүртэй, 200 эко автобусыг евро-5 

хөдөлгүүртэй байх санал тавьж, шаардлагатай нэмэлт тодруулга, мэдээллийг гаргаж 

холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

 

Хүрсэн үр дүн: БНСУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр 400 автобусаар нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний паркийг шинэчлэх төслийг танилцуулсан.   

b. Парк шинэчлэлт болон нөхөн хангалт:  

2018 онд  17 аж ахуйн нэгж, байгууллага 145 их багтаамжийн автобус, тролейбусаар, 2 

аж ахуйн нэгж, байгууллага 4 дунд багтаамжийн автобусаар, такси үйлчилгээний 9 аж 

ахуйн нэгж, байгууллага 258 тээврийн хэрэгслээр паркийн нөхөн хангалт хийснийг 

бүртгэлийн санд бүртгэсэн. 

№ 
Үйлчилгээний 

төрөл 
2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 

1.  Үндсэн чиглэл 143 136 114 149 

2.  Туслах чиглэл  2 15 1 

3.  Такси үйлчилгээ 33 120 193 258 

4.  Буухиа үйлчилгээ   3  

Нийт 176 258 325 408 
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Энэ оны нөхөн хангалтыг урд оны мөн үетэй харьцуулахад нийт 83 тээврийн 

хэрэгсэл буюу 20 хувиар өссөн дүнтэй байна. Эдгээрээс үндсэн чиглэлийн 1207 

автобуснаас 52 автобус, таксийн 628 тээврийн хэрэгслээс 345 тээврийн хэрэгсэл нь 

байгалийн шатдаг хийгээр ажилладаг. 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллага болон такси үйлчилгээний 

компаниуд нийтдээ 408 тээврийн хэрэгслээр 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. 

Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлж буй "Нийслэлийн нийтийн тээврийг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр /BRT/-ын төслийн хүрээнд нийтийн тээврийн 
салбарт шинэ систем нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд дэд бүтцийг 3-н үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  
 
Төслийн I дүгээр үе шатанд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:   

Тусгай замын автобусны сүлжээний гурван коридорын нарийвчилсан зураг төсөл 

боловсруулах, 1 коридорын барилгын ажлын хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ болон 

Ухаалаг тээврийн системийн /УТС/ зөвлөх үйлчилгээг  тус тусад нь зарлахаар төслийн 

удирдлагын гарын авлага /ТУГА/, худалдан авах ажиллагааны /ХАА/ төлөвлөгөө, 

төслийн удирдах хорооны 2017 оны тогтоолд тусгагдсан. 

Тусгай замын автобусны сүлжээний гурван коридорын нарийвчилсан зураг төсөл 

боловсруулах, 1 коридорын барилгын ажлын хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээг 2017 

оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зарлаж, сонгон шалгаруулалт үргэлжилсээр 2018 оны 8 

дугаар сард гэрээний хэлэлцээр амжилтгүй болж дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн. 

Төслийн техникийн ажлын хорооны 08 сарын 28-ны өдрийн хурлаар эхний шатанд 

хэрэгжих босоо коридор буюу Нисэхээс Долоон буудал чиглэлд хэрэгжүүлэх саналыг 

дэмжиж тусгай замын автобусны Энхтайваны гүүрийг ашиглаж хийх бөгөөд тус гүүрийн 

зүүн талын нүхэн гарцны нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, баруун талд шинээр нүхэн 

гарц хийх чиглэлүүд өгсөн. Уг үүрэг даалгаврын дагуу  төслийн явцыг эрчимжүүлэх 2019 

онд барилгын ажлыг хэсэгчилэн эхлүүлэх үүднээс “коридор 1”-ийг дотор нь 1А, 1Б хэсэгт 

хувааж “1А” хэсгийг 1А-1, 1А-2, 1А-3 дэд хэсгүүдэд хуваасан.  
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“Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн үйл 

ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий Төслийн Удирдах 

Хорооны бүрэлдэхүүнийг нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 09 сарын 11-ний өдрийн 

А/844 тоот захирамжаар шинэчлэн баталсан.  

Төслийн удирдах хорооны ээлжит хурал 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд хуралдаж 

Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл 1-ийн 

“Төсөл хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө”, “Тусгай замын автобусны сүлжээний чиглэл, 

коридоруудын хэрэгжүүлэх дараалал”, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц зохион 

байгуулалтыг баталсан. 

Төслийн удирдах хорооны  уг хурлын шийдвэрийн дагуу төсөл хэрэгжүүлэх үе 

шатыг нарийвчилж улмаар 1А коридорыг буюу Яармагаас Сүхбаатарын талбай хүртэлх 

коридорын бүтээн байгуулалтын ажлыг 3 багц болгож хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Энхтайваны гүүрээр тусгай замын автобусыг явуулж улмаар одоо байгаа ачааллыг 

өнгөрүүлэх шинэ гарцыг тус гүүрийн баруун талаар төлөвлөсөн.  

Урьдчилсан төлөвлөлтийг төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн тээврийн инженер, авто зам, 

хийцийн инженерүүд хамтран Нарны зам болон Төмөр зам доогуур нийтдээ 130 км нүхэн 

гарцтай, үндсэн замыг эсрэг хөдөлгөөнтэй, чиглэл бүрдээ тус бүр 2 эгнээтэй, Дунд гол 

дээгүүр хоёр талд нь гэрлэн дохиотой уулзвар шинээр бий болох /ойрхон/ тул зүүн 

баруун эргэлтүүдийг тооцож 6 эгнээтэй байдлаар төлөвлөсөн.  

“Тусгай замын автобусны сүлжээний чиглэл, коридоруудын хэрэгжүүлэх 
дараалал”   

 
Тусгай замын автобусны дэд бүтцийн инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг 

боловсруулах ажлын даалгаврыг УТС-ийн зураг төслийг боловсруулах ажлын 

даалгавартай нэгтгэн ажлын даалгаврын цар хүрээнд өөрчлөлт орж дахин боловсруулж 

байна. 

Хүрсэн үр дүн: “Төсөл хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө”, “Тусгай замын автобусны 

сүлжээний чиглэл, коридоруудын хэрэгжүүлэх дараалал”, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 

бүтэц зохион байгуулалт тодорхой болсон. Мөн Зөвлөхийн ажлын даалгаврыг нэгтгэн 

зарлах болсон. 

 

Тусгагдсан зорилт: 3.2.4 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэвтэрсэн хот, суурин газрын 

ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид гэр, сургуулийн хооронд нийтийн тээврээр 

үнэгүй зорчдог болно. 

Хэрэгжүүлэ
х дараалал 

Авто зам, гудамж, талбайн нэршил 
Авто 

замын 
урт, /км/ 

1 дүгээр үе 
шат 

Коридор 1А: 
“Чингис хаан” олон улсын нисэх онгоцны буудал, Наадамчдын зам, 
Яармагийн гүүр, Чингисийн өргөн чөлөө, Сүхбаатарын талбай; 

14.9 

2 дугаар үе 
шат 

Коридор 1Б: 
Сүхбаатарын талбай, Их сургуулийн гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Ногоон 
нуурын гудамж, Алтайн гудамж, Чингэлтэйн өргөн чөлөө, “7-н буудал”-ын 
автобусны эцсийн зогсоол; 

7.8 

Коридор 2: 
Саппорогийн уулзвар, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө, Энэбишийн өргөн чөлөө, 
Их тойруу, Намьянжугийн гудамж, Их хүрээ гудамж, “Дүнжингарав” олон 
улсын худалдааны төвийн уулзвар; 

10 

Нийт 32.7 
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Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: Хууль тогтоомжид холбогдох өөрчлөлтийг 

оруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах. 

Газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар 

“Хүүхдийн болон ажилчдын автобусыг бүртгэх, авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр 

эгнээгээр зорчуулах, улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх журам” батлагдсан. Уг 

журмын дагуу хүүхдийн автобусны зөвшөөрлийг олгож байна. 

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сурагчдын зорчилтын судалгааг авахад web 

програм ашиглан, нийт 96 сургуулийн хамран сурах тойргийн 31730 сурагчдын судалгааг 

цугларсан мэдээллийн хүрээнд нэгтгэж боловсруулсан.  

Судалгаанд хамрагдсан сурагчдын 85.8% нь сургуульдаа ирж очихдоо нийтийн 

тээврийн хэрэгслээр, 10% нь алхаж, бусад нь хувийн унаагаар хүргүүлж байна. Мөн  

үйлчлүүлдэг ба дунджаар 3.9 км зайнаас сургуульдаа ирж очдог байна.  

Тус судалгааны тоон мэдээллийг боловсруулахад зарим тоон үзүүлэлт нь 

байхгүйгээс сурагчийн хаанаас хаа хүрэх нь тодорхойлох боломжгүй байна.  

Жишээ нь: Сурагчийн гэрээсээ гарсан байрлалын кординат нь 47.916241371293 

байгаа ба тус кординатыг Google KMZ файлруу хуулахад уртраг өргөрөгийн огтолцлын 

кординат байх шаардлагатай тул байршлыг тогтоох боломжгүй байна.  

Мөн сурагчдын сургуулиас гэр хүртэлх зайн тоон мэдээлэл нь дараах байдалтай 

гарч байна. Үүнд: 

Сурагчдын судалгааны харагдах байдал 

Судалгааны мэдээллээс хамгийн хол зайнаас хичээлдээ явж байгаа сурагчид 30-

108 км-ийн зайнаас хичээлдээ ирж очдог байхаар харагдаж байгаа нь мэдээлэл 

цуглуулах явцад алдаа гарсан болох нь тодорхой байна. Иймд дээрх судалгааны 

мэдээллийг үндэслэн сурагчдын автобусны чиглэлийн төлөвлөлтийг боловсруулах 

боломжгүй байгаа тул холбогдох байгууллагуудад хандсан.  

Хүүхэд хамгаалал арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд гурван ээлжээр 

хичээллэж буй сургуулийн сурагчдыг тээвэрлэх арга хэмжээний үр дүнд үндэслэн 

цаашид үйлчлэх шаардлагатай 107, 65, 44, Амгалан цогцолбор сургуулиудын автобусны 

чиглэлүүдийн мэдээллийг нэгтгэн холбогдох төлөвлөлтийг боловсруулсны дагуу зардлын 

тооцоог хийн Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч - Нийслэлийн 

Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаад 2/699 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. 
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Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаагийн санаачилгаар хэрэгжүүлсэн 

“Хүүхэд хамгаалал” хэсэгчилсэн арга хэмжээний үеэр Нийслэлийн Цагдаагийн алба 

болон Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран ерөнхий боловсролын III ээлжээр 

хичээлэлдэг нийт 7 сургуульд 10 аж ахуйн нэгжийн 13 чиглэлд 13 тээврийн хэрэгслийг 

ажиллуулахаар төлөвлөн 02 дугаар сарын 05-наас 14-ний өдрийг дуустал хугацаанд 

үйлчилсэн. Дээрх өдрүүдэд давхардсан тоогоор нийт 56 автобус ажиллаж 1431 сурагчийг 

тээвэрлэсэн.  

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын гурван ээлжээр хичээллэдэг 107, 65, 44, 

Амгалан цогцолбор сургуулиудын сурагчдыг тарах цагт нь үнэ төлбөргүй тээвэрлэх 

зардлын тооцов. Уг тусгай үйлчилгээг үзүүлэхэд тухайн хичээлийн жилд 1.9 орчим 

тэрбум төгрөг шаардлагатай  тооцоо гарч байна. 

НИТХ-ын 2012 оны 1/14 дүгээр тогтоол, газрын даргын 2017 оны А/83 дугаар 

тушаалын хүрээнд энэ онд 29 байгууллагын 63 тээврийн хэрэгсэлд хүүхдийн автобусны 

зөвшөөрөл олгосон. 

Хүрсэн үр дүн: Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын анхан шатны 

судалгааны материалтай болсон. 

 

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. 

 “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 2017 онд хүргүүлсэн. 

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

хэрэгцээг хангасан тээвэрлэлт хийх нөхцлийг төлөвлөлтийн хүрээнд хангасан. 
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1.2 МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН 

ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: 

Тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ: 6.1 Зам, тээврийн салбарын эрх зүйн орчинг 

боловсронгуй болгох.   

- Автомашины жишиг нормд тусгуулах санал болон нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

тээврийн хэрэгслийн шатахуун зарцуулалтын судалгааг гарган 02 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн 2/232 тоот албан бичгээр Зам тээврийн хөгжлийн яам; 

- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 07 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журамд”-д нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулан 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 4/196 тоот 

албан бичгээр; 

- Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хориглох тухай”  62 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 05 дугаар сарын 04-

ний өдрийн 1/584 тоот албан бичгээр; 

- “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-ыг Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах саналаа 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/609 тоот албан 

бичгээр; 

- Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмийн төсөлд тусгах саналаа 05 дугаар сарын 25-

ны өдрийн /691 тоот албан бичгээр; 

-  Автотээврийн салбарт төрөөс баримтлах бодлого болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах саналаа 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 2/1207 тоот 

албан бичгээр; 

- “Авто үйлчилгээ-Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2010 стандартад нэмэлт 

өөрчлөлт оруулж тусгах саналаа 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 4/1438 тоот албан 

бичгээр тус тус хүргүүлж ажилласан.   

 

Хүрсэн үр дүн: Холбогдох байгууллагуудад саналаа тухай бүр хүргүүлэн ажилласан. 

 

Тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ: 6.5 Худалдааг хөнгөвчлөх тээвэр, логистикийн төв 

байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх. /ЗГҮАХ-т бичигдсэн/ 
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1.3 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН 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 ложистикийн төв” байгуулна. /ЗГҮАХ-т бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.13 Нийтийн тээврийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх мастер 

төлөвлөгөө шинээр боловсруулна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 321 дүгээр 

тогтоолоор “Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлого” батлагдсан.   

Үүнтэй уялдуулан газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/88 

дугаар тушаалаар “Нийтийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр шинээр 

боловсруулах тухай” ажлын хэсэг байгуулагдан 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор 

дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж танилцуулахаар ажиллаж байна. 

Хүрсэн үр дүн: “Нийтийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр шинээр байгуулах 

тухай” ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.14 Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн ложистикийн төвийн шинэ 

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

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.15 Авто замын ачааллыг 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 2017 оны 

жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийхэд 13 байгууллага буюу 65 хувь 

нь ашигтай тайлагнан, 7 байгууллага буюу 35 хувь нь 13,3 сая төгрөгөөс 2,6 тэрбум 

төгрөгийн алдагдалтай ажилласан үзүүлэлттэй байна.  

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын өр төлбөрийн хэмжээ 2016 онд  65,1 тэрбум төгрөг 

байсан бол 2017 онд 71,4 тэрбум төгрөгт хүрч 6,3 тэрбум төгрөг буюу 9,6 хувиар өссөн 

байна.  

 Мөн шугамын орлого 2016 онд 45,7 тэрбум төгрөг байсан бол 2017 онд 50,5 тэрбум 

төгрөгт хүрч 9,6 хувиар нэмэгдсэн. Нөхөн олговор 2016 онд 31,7 тэрбум төгрөг байсан 

бол 2017 онд 30,5 тэрбум төгрөг болж 3,7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагууд 2017 онд нийт 3891130:46:30 машин цаг ажиллан, нийт зардлыг 

127,4 тэрбум төгрөгөөр тооцон орлого, зардлын зөрүү санхүүжилтэд нийслэлийн төсвөөс 

53,7 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. 

b.  Тус газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд “Их болон дунд багтаамжийн 

автобус, троллейбусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудтай төсвийн жилийн санхүүжилтийн гэрээ байгуулж, тухайн жилийн 
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батлагдсан төсвийн хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулж, төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцан ажиллана” гэж тусгагдсан. Их болон дунд 

багтаамжийн автобусаар үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хийсэн 03 

дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилтийн 

гэрээ”-ний төслийг хэлэлцэж, санал авахаар танилцуулсан ба уг гэрээний төсөлд 

нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон Хууль, 

эрх зүйн хэлтсээс холбогдох саналыг авч, тусган  04 дүгээр сард нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай санхүүжилтийн гэрээ байгуулав. 

Мөн хөндлөнгийн хяналтын үүрэг гүйцэтгэгч “Сити Баз Консалтинг” ХХК-тай 

санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан болно. 

c.   Их болон дунд багтаамжийн автобусаар үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудтай хийх тогтвортой гэрээний төслийг боловсруулан 08 дугаар сарын 10-

ны өдрийн 1/1057 тоот албан бичгээр шинэчилсэн гэрээний төсөлд санал авахаар 

нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 19 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлсэн 

бөгөөд  Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан сонсох ажиллагааг 08 

дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан. Гэрээний төслийг эцэслэн боловсруулж 

дахин санал авахаар 19 аж  ахуйн нэгж, байгууллагуудад 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

1/1316 тоот албан бичгээр хүргүүлэн, саналыг бичгээр авч, тусган захиргааны зөвлөлийн 

11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралд танилцуулав. 

 Захиргааны зөвлөлийн хурлаас нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 19 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудтай урт хугацааны тогтвортой гэрээг 12 дугаар сарын 25-ны дотор 

байгуулах тухай шийдвэрлэсэн. Тус гэрээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

мөрдөхөөр болсон. 

d. Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциаци /Дэлхийн банк/ Монгол Улсын Нийслэл 

Улаанбаатар хот /Нийслэл хот/-ын хооронд байгуулсан “Харилцан ойлголцлын санамж 

бичиг”-ийн хүрээнд “Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн салбарын тогтвортой 

санхүүгийн стратегийг боловсруулах нь” сэдвээр 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр судалгааны 

багаас тус газарт танилцуулга хийж харилцан санал солилцсон. 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 

болон хөндлөнгийн хяналтын үүрэг гүйцэтгэгч “Сити Баз Консалтинг” ХХК-тай 

санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан. 

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

иргэдийн эрэлтэд нийцсэн шинэ чиглэл бий болгоно. 

Тухайн тайлант хугацаанд иргэдийн зорчих эрэлт, санал хүсэлтэд үндэслэн 2 чиглэлийг 

шинээр нээсэн.  

❖ Ч:36 “Гачуурт-Зайсан” чиглэлийн замналыг богиносгож Хан-Уул дүүргийн 11 

дүгээр хорооны иргэдийн Зайсангаас зүүн тийш зорчих эрэлтийг хангаж, үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Ч:65 “Зайсан-Офицеруудын ордон” чиглэлийг 

шинээр нээж тус газрын даргын 2018 оны А/51 дүгээр тушаалаар баталгаажуулсан 

болно.  

❖ Сүхбаатар дүүргийн 7,8 дугаар хорооны иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтэд 

үндэслэн Ч:66 "Зайсан-Цэцэг төв-11-р хороолол" чиглэлийг шинээр нээж газрын даргын 

2018 оны А/70 дугаар тушаалаар баталгаажуулж, мөрдүүлэн ажиллаж байна. 
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Хүрсэн үр дүн: Иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан шинээр 2 чиглэл нээсэн болно.  

 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.18 Нийтийн тээврийн хэрэгслийг байгальд ээлтэй технологид 

шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, эко автобус, троллейбусны хэрэглээг 

нэмэгдүүлнэ. 

✓  “Автотээврийн тухай” хууль, “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих 

ерөнхий шаардлага” MNS4598:2011, “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба 

үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5012:2011 улсын стандартуудын 

шаардлагыг хангаж, техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж тэнцсэн тул Авто тээврийн 

хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан байгалийн шатдаг хийгээр (CNG) 

ажилладаг тэжээлийн системтэй нийт 68 автобусаар паркийн нөхөн хангалт хийгдээд 

байна.  

 

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч Эрдэм транс ХХК нь байгалийн шахсан хий 

(CNG)-гээр   ажилладаг тэжээлийн системтэй 6 автобусаар 02 дугаар сарын 07-ны 

өдрөөс Ч:18Б “3.4-Р ХОРООЛОЛ –ТЭЦ 3-ЦЭЦЭГ ТӨВ”, Ч:53 “ЯАРМАГ-МУБИС” 

чиглэлүүдэд туршилтын журмаар нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж эхэлсэн. 

Эрдэм транс ХХК-ийн CNG автобуснууд 

 

✓  “Юу би Метан” ХХК-ийн Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 

баригдсан 60 м²*3 ширхэг хүчин чадал бүхий нийтийн тээврийн автобусыг байгалийн 

хийгээр цэнэглэх станцын зориулалттай барилга, байгууламжид Засгийн газрын 69, 72 

дугаар тогтоол, шийдвэрийн дагуу байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 

Дээрх барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалагалт хийж 

барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ,дүгнэлт өгсний үндсэн дээр  барилга 

байгууламийг барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, 

хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 

2018/146 дугаар барилга байгууламийг ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлт 

гарсан. 

✓ Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч “Эрдэм транс” ХХК-иас ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу Нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн автобус болон 

БНСУлсад үйлдвэрлэгдсэн Hyundai Universe маркийн автобусны техникийн үзүүлэлтийн 

харьцуулсан судалгааг хийж Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын 
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хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүү, “Эрдэм транс” ХХК-д 2018 оны 02 дугаар 

сарын 13-ны өдрийн 2/233 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. 

✓ БНСУ-ын Засгийн газраас авах 500 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн 

хүрээнд 1000 ширхэг байгалийн шахсан хийн хөдөлгүүртэй автобус авах санал өгсөн. 

Танилцуулагдсан төслийн хүрээнд нэмэлт тодруулга мэдээлэл ирүүлэхийг хүссэн тул 

шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэж өгсөн. 

✓ Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, 

Хий хангамжийн инженерийн нийгэмлэгийн хамтарсан даралтат сав, шугам хоолой, хийн 

тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах эрх олгох сургалтад нийтийн тээврийн үйлчилгээ 

эрхлэгч 6 аж ахуйн нэгжийн 56 жолооч хамрагдаж хийн хөдөлгүүртэй автобус жолоодох 

эрхтэй болсон.  

✓  “Улаанбаатар хотын нөхцөлд тохируулсан дизелийн тортогийн шүүр (DPF)-ийг 

нэмэлтээр тоноглож дизель автобуснаас ялгарах (PM) хөө тортогжилтыг бууруулах 

төсөл”-ийн явцтай танилцах үйл ажиллагааг 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Зорчигч 

тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т зохион байгуулж нийт 13 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

удирдлага болон төлөөллүүд оролцсон.                

Хүрсэн үр дүн: Байгальд ээлтэй нийтийн тээврийн хэрэгслүүдээр парк шинэчлэлтийн 

хүрээнд нөхөн хангалт хийгдсэн. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 56 жолооч хийн 

хөдөлгүүртэй автобус жолоодох эрхтэй болов. Бүртгэлийн санд бүртгэлтэй 55 тээврийн 

хэрэгсэл байгалийн шатдаг хийгээр ажилладаг болно.  

Тусгагдсан зорилт: 2.5.19 Эрэлтэд нийцсэн нийтийн тээврийн ухаалаг системийг 

боловсронгуй болгоно. 

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны буудлуудад байршуулсан цахим 

мэдээллийн дэлгэцээр нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг иргэдэд 

хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар төсөл хэрэгжүүлэгч Улаанбаатар смарт карт 

болон JCD ХХК-тай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд техник хангамжийн шаардлагатай 

тоног төхөрөөмжүүдийг суурилуулан програм хангамжийг хөгжүүлэн ажиллаж байна.  

✓ Улаанбаатар смарт карт ХХК нь цахим төлбөрийн карт цэнэглэх цэгийг иргэд, 

зорчигчдод ойртуулах, хүртээмж, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүсэлт гарган 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/187 тушаалаар “U-money үйлчилгээний 

цэгийн байршил тогтоох тухай” 124 байршлыг батлуулсан бөгөөд 2018 оны 10 дугаар 

сарын 17-ны А/266 “U-money үйлчилгээний цэгийн байршлыг шинэчлэн тогтоох тухай” 

тушаалуудыг батлуулсан. Өнөөдрийн байдлаар нийтийн тээврийн 45 зогсоолд 

байгууламжийг байршуулж, “Хүннү молл” их дэлгүүр, 5 шар, Офицерүүдийн ордны 

автобусны зогсоол дээр “Umoney” үйчилгээний туршилтын цэгийг нээж лед дэлгэцээр 

дамжуулан ойртон ирж байгаа автобусны мэдээллийг түгээх ажлыг эхлүүлээд байна. 
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✓ Нийтийн тээврийн цахим картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Мобиком 

компанитай хамтран мобикомын дугаар автобусны карт, candy карт багтсан орчин үеийн 

шинэлэг дэвшилтэт технологид суурилсан “Бүгдийг багтаасан NFC сим карт” Имарт, 

Скайтел, Тэнгис кинотеатр, Номин их дэлгүүртэй хамтран “Епойнт”, “Илүү хэрэглээтэй 

Номин бонус карт”-уудыг нэвтрүүлсэн. 

✓ Үйлчилгээний цагийн хуваарь мөрдүүлэхтэй холбоотой холбогдох журмын 

хэрэгжилт хангагдахгүй, нийтийн тээврийн үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг бодитоор 

тооцох нөхцөл бүрдэхгүй зэрэг үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор иргэдээс ирэх 

санал гомдол ихсэж байгаа тул тус газрын Захиргааны зөвлөлийн 03 дугаар  сарын 28-

ны өдрийн хурлаар Зогсоол хоорондын зарцуулах хугацааны хязгаарыг мөрдөж ажиллах 

шийдвэр гаргаж, 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлүүлсэн. 

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүдийн зогсоол хооронд зарцуулах 

хугацааг Удирдлага мэдээлэл, цахим төлбөрийн системийн “Tbox” програм хангамжаас 

гарч буй тоон мэдээлэлд тулгуурлан нэгтгэж, чиглэл тус бүрээр тус газраас тогтоосон 

юм. Тухайн ажлыг эхлүүлсэнтэй холбоотой нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудын ашиглалтын албаны холбогдох албан тушаалтнуудад системээр 

илэрч байгаа зөрчлүүдийн талаар мэдээлэл, сургалтыг Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай 

хамтран зохион байгуулсан.  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлт, 

саналыг үндэслэн тус газрын Захиргааны зөвлөлийн 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 

хурлаар хэлэлцэн нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн зогсоол хооронд зарцуулах хугацааг 

60 минутаар тогтоосон гудамж замын бүсчлэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 2018 оны 06 

дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдүүлж эхлэх, тогтоосон хугацаанаас хэтэрсэн цагийг 

нэмэхгүйгээр шийдвэрлэсэн. 

Мөн Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газартай хамтран “Улаанбаатар Смарт 

Карт” ХХК-ний Удирдлага мэдээлийн болон цахим төлбөрийн системийн програм 

хангамжийн тоон мэдээллийг ARCGIS програмаар хэрхэн боловсруулах талаар санал 

солилцон ажиллаж байна.  

Хүрсэн үр дүн:  

- Автобусны 3 зогсоол дээр “Umoney” үйчилгээний туршилтын цэг нээн лед 

дэлгэцээр автобусны мэдээлэл гарч байна. 
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- Нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн зогсоол хооронд зарцуулах хугацааг 60 минутаар 

тогтоосон болно. 

Тусгагдсан зорилт: 2.5.20. Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр 

хэрэгжүүлнэ. 

✓ “Улаанбаатар хотод олон улсын жишигт нийцсэн такси үйлчилгээг нэвтрүүлэх” 

нээлттэй хэлэлцүүлгийг 02 дугаар сарын 26–ны өдөр Улаанбаатар хотын Хөгжлийн 

корпорациас зохион байгуулж, газрын орлогч дарга, холбогдох хэлтсийн дарга, 

мэрэгжилтнүүд оролцсон. 

✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/193 дугаар захирамжаар Нийслэл 

Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэх нөхцөл, боломжийг сайжруулах, 

холбогдох стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах 

үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. 

✓ Дэлхийн томоохон хотуудын такси үйлчилгээг судлах, Улаанбаатар хотын такси 

үйлчилгээг сайжруулах, Такси үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах судалгаа хийх ажлын 

хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдан Улаанбаатар хотын Хөгжлийн корпорацийн холбогдох 

ажилтнуудтай уулзаж, такси үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын 

талаар мэдээлэл өгч, хамтран ажилласан.  

✓ Такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын жолооч нарт хийн түлшээр 

ажилладаг болон бусад төрлийн хөдөлгүүрийн засвар, замын хөдөлгөөний соёл, дэг 

журам, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг сайжруулах сургалтыг холбогдох мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтад 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

190 жолооч хамрагдав. 

Хүрсэн үр дүн: Нийслэлийн Засаг даргын А/193 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. 

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

Төмөр зам буюу Рейлбусыг хот доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй уялдуулах 

талаар төлөвлөлтийн санал боловсруулан 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн 

Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүүд  

танилцуулсан.  

Мөн Төмөр замын терминалыг нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолтой 

уялдуулах талаар санал боловсруулж “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-т 09 дүгээр сарын 

26-ны өдөр 2/1223 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. 
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Рейлбустай уялдах нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолын төлөвлөлт 

 
 
Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн зогсоолыг төмөр замын авто вокзалтай уялдуулах 
нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн санал боловсруулагдсан. 
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1.4 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН 

ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын баруун, зүүн хэсэгт ачаа, тээврийн 

нэгдсэн ложистикийн төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулж, зүүн хэсгийн ложистикийн төв 

барих ажлыг эхлүүлнэ. /ЗГҮАХ бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Хотын дэд бүтцийн норм, нормативын баримт бичгийн төсөлд 

холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудад саналаа хүргүүлнэ. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/389 дугаар захирамжаар “Хотын дэд бүтцийн 

норм нормативын баримт бичгийг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулах талаар 

санал боловсруулах” ажлын хэсэгт хотын норм норматив дүрмийг орчин үеийн 

шаардлага, дэвшилтэд техник, технологи нутагшуулах, шинэчлэн сайжруулах талаар 

санал боловсруулж хүргүүлсэн.  

Хүрсэн үр дүн: Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудад санал хүргүүлсэн. 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө шинээр 

боловсруулж батлуулна. /НЗД-ын ҮАХ бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Тусгай замын автобус /BRT/-ны шугамын ажлын зураг төслийг 

боловсруулна. /НЗД-ын ҮАХ бичигдсэн/ 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн тээврийн аж ахуйн нэгжтэй урт хугацааны тогтвортой 

гэрээг байгуулж, бие даасан санхүүгийн чадавхыг нэмэгдүүлнэ. /НЗД-ын ҮАХ бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн зорчигч тээвэрт парк шинэчлэлтийн ажлыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж, тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. /НЗД-ын 

ҮАХ бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн тээврийн эцсийн зогсоолын зорчигч, тээвэрчдэд 

зориулсан үйлчилгээний цогцолборуудад засвар хийнэ. 

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газартай хамтран энэ оны 06 дугаар сард “Улиастай, 

Шархад, Дэнжийн 1000, Нисэх, Баянхошуу” гэсэн автобусны эцсийн 5 зогсоолын барилга 

байгууламжийг ашиглуулах гэрээ байгуулан “Зорчигч Тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т 

хүлээлгэн өгсөн болно. 

 Дээрх ашиглагч байгууллагаас нийтийн тээврийн үйлчилгээний эцсийн 

зогсоолуудын барилга байгууламжийн засварын ажлын төсвийн төслийг  “Барилгын 

хөгжлийн төв”-өөр хянуулж, магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулан тус газарт ирүүлсэн.  

Зорчигч, тээвэрчдэд зориулсан үйлчилгээний цогцолборуудын засварын 300.0 сая 

төгрөгний төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тендерийг нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газраас зарлаж, нээсэн болно. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 

холбогдох мэргэжилтнүүд тендерт шалгарсан компаниудтай гурвалсан гэрээ байгуулж,  
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11 дүгээр сарын 12-ноос эхлэн засварын ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Шархад, 

Нисэхийн автобусны эцсийн зогсоолын завсарын ажил бүрэн дууссан. Гүйцэтгэлийн 

дундаж 70 хувь. 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж буй жолооч, шалгагч нарын 

амрах байр, цайны газар, бүртгэл хяналтын байр, нийтийн бие засах газрыг зориулалтын 

дагуу ашиглах нөхцөл бүрдсэн болно.  

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Хотын захын суурьшлын бүсүүдэд нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний дундын зогсоолуудыг стандартын дагуу тохижуулна. 

 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх дундын зогсоолуудын саналыг дүүргүүд 

болон НИТХ-ын Төлөөлөгчдөөс авч нэгтгэн эрэмбэлж, нийслэлийн Автозамын хөгжлийн 

газар, Газрын алба, Замын цагдаагийн албатай хамтран газар дээр нь ажиллаж, 14 

зогсоолыг шинээр байгуулж, комисст хүлээлгэн өгсөн.  

Үүнд: Гачууртын автозамын урд, хойд; Оргил худалдааны төв; Товчооны зам урд, 
хойд; 6 буудал Оргил (урд, хойд); Говь-2 (Эрчим хүчний гудамж урд, хойд); Хаан банкны 
буудал (Дамбадаржаа урд, хойд); 626-р худаг; Шинэ зогсоол (Дэнжийн мянгын гудамж 
урд, хойд); Дэлгэр хотхон (Үйлдвэрийн гудамж хойд). 

 
Баянзүрх дүүрэг, Гачууртын автозам 15-ын зогсоол 

Мөн “Жи Си Дико Монголиа“ ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу 2018 онд нийт 50 

дундын зогсоолын тохижилтыг хийж дуусгаад байна. 

Хан-Уул дүүрэг, “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар” зогсоол 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨМНӨ НЬ ДАРАА НЬ 
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Мөн иргэдээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн, иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр зорилгоор Их Монгол хорооллын зүүн талд; "Ривер гарден 

1"; Дарь-Эхийн гудамжинд шинээр нэмэгдсэн “Хас зах” автобусны зогсоолуудыг шинээр 

нэмсэн.   

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний дундын 14 зогсоолын карма, 3 зогсоол 

шинээр нээж, дундын 50 зогсоолуудын тохижилт хийгдсэн. 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн тээврийн дизель автобусанд утааны тортог шүүгч 

DPF, түүнийг цэвэрлэх тоног, төхөөрөмжийг суурилуулан байнгын үйлчилгээ хийнэ. 

Нийтийн тээврийн дизель автобусанд утааны тортог шүүгч DPF төхөөрөмж 

суурилуулахтай холбоотой бэлтгэл ажлын хүрээнд доорх ажлууд хийгдсэн. Үүнд: 

1. Тус газрын холбогдох албан тушаалтнууд Япон Улсын Олон Улсын Хамтын 

Ажиллагааны "ЖАЙКА" байгууллагын төлөөлөгчид, төслийг хэрэгжүүлэгч нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын хамтарсан уулзалтыг энэ онд нийт 13 удаа 

зохион байгуулсан.  

2. Япон Улсын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны "ЖАЙКА" байгууллагын 

төлөөлөгчидтэй тортогжилтыг шүүгч DPF төхөөрөмжийн тухай болон суурилуулах ач 

холбогдлын талаар “Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ, “Сутайн буянт” ХХК-ийн  

удирдлагуудад танилцуулга хийж, засварын үйлчилгээний байртай танилцсан.  

3.  “Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын нэгдүгээр баазын их багтаамжийн 8, 

гуравдугаар баазын их багтаамжийн 8, “Сутайн буянт” ХХК-ийн их багтаамжийн 8 буюу 

нийт 24 тээврийн хэрэгсэлд хөө тортогжилтыг шүүгч DPF төхөөрөмжийг суурилуулсан. 

DPF шүүлтүүр суурилуулснаас хойш 24 автобусанд суурилуулсан утааны тортог 

шүүгч DPF,  түүнийг цэвэрлэх тоног, төхөөрөмжүүд нь хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд 

судалгааны дүнгээр автобуснаас ялгарах хөө тортогжилт (PM)-ийг 98% хүртэл бууруулж 

байгаа ба нийт 259.483 кг хөө тортогжилт шүүсэн байна. 

Хөө тортогжилтыг шүүгч DPF -ийн туршилтын үр дүн   

Аж ахуйн нэгжийн 
нэр 

Т/х 
тоо 

7  сар 
(кг) 

8 сар (кг) 9 сар (кг) 10 сар (кг) 11 сар (кг) Дүн (кг) 

Зорчигч тээврийн 
нэгтгэл ОНӨААТҮҮ 

8 15.484 33.138 30.246 14.253 13.475 93.1 

Зорчигч  тээвэр гурав 
ОНӨААТҮГ 

8 -  17.949 25.109 12.81 7.702 55.868 

Сутайн буянт ХХК 8 - 15.798 25.776 8.270 11.354 49.844 

Нийт (кг) 24 66.885 81.131 35.333 198.833 35.038 259.483 

 

4. “Ногоон технологи, эрчим хүчний хэмнэлт-2018” үзэсгэлэнд DPF төхөөрөмж 

суурилуулж туршилт явуулсан 1-144 грааш дугаартай автобусыг оролцуулж  иргэд олон 

нийтэд утааны тортог шүүгч уг төхөөрөмжийг сурталчилсан. 

5. БНСУ-ын “Эй Эм Эм Жи” ХХК компанитай хамтран  DPF шүүлтүүр суурилуулан 

туршилт хийх ажлын хүрээнд “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ийн 1 дүгээр баазын 

3 автобусанд хөө тортогжилт шүүгч DPF шүүлтүүрийг суурилуулсан. 
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Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 27 ширхэг их багтаамжийн автобусанд 

тортогжилтыг шүүгч DPF төхөөрөмжийн суурилуулсан.  

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний авто тээврийн 

хэрэгсэлд байгалийн шатдаг хий нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. /НЗД-ын ҮАХ бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд динамик цагийн хуваарийг 

ашиглаж эхэлнэ. 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын шугамын цаг, рейсийн 

нэгдсэн даалгаврыг програмчилж гар ажиллагааг эрс багасган механик алдаа гарах 

эрсдэлгүй “ДИНАМИК ГРАФИК” –ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

✓ “Улаанбатар смарт карт” ХХК-ний програм хангамжинд цугларсан тоон 

мэдээлэлд  /www.tbox.uscc.mn/ үндэслэн их, дунд багтаамж, троллейбусны 88 чиглэлд 

зорилтод зорчигчийн тоо болон 1 тээврийн хэрэгсэл өдөрт тээх зорчигчийн тоог нэгтгэн 

гаргасан.  

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний онцлог,  цагийн хуваарийг чиглэл бүрийн 

автобус хоорондын интервалыг чиглэлийн онцлог зорчигч урсгалын хэмжээнээс 

хамруулж өдрийн болон оргил ачааллын үед тохируулж боловсруулах нь чухал үзүүлэлт 

юм. Иймд динамик графикийг хувилбар 3 /Жишиг интервал/ -аар тооцон 

боловсруулахад: 

- Нийт 88 чиглэлээс хот орчим болон дунд оврын автобусны бусад 70 чиглэлд 

графикийг зорилтод зорчигчийн тоонд үндэслэн боловсруулахад өдөрт ажиллах 

тээврийн хэрэгслийн тоо 12.4 хувиар буюу 107 -оор нэмэгдэх, ажиллах цаг 4.4 хувиар 

буюу 550 гаруй цагаар, рейс 7.7 хувиар буюу 540 өөр тус тус  буурах,  40 гаруй чиглэлд 

эргэлтийн хугацаа (3-38 мин) хасагдах, 27 чиглэлд (2-21 мин) нэмэгдэхээр үзүүлэлттэй 

байна. 

✓   Динамик графикийн туршилтыг бүх чиглэлд эхлүүлэх боломжгүй тул 

шаардлагатай цөөн чиглэлд эхлүүлэхээр болж энэ онд 8 чиглэлд туршилт хийсэн. Үүнд: 

- 07 дугаар сард Ч:11 "Хужирбулан-Офицеруудын ордон", Ч:18а "3, 4 хороолол-Ард 

кино театр-ТЭЦ 3", Ч:18б "3, 4 хороолол-ТЭЦ 3-Цэцэг төв" чиглэлүүдэд  

- 10 дугаар сард Ч:16 "Баруун салаа-Далангийн зам-10-р хороолол", Ч:30б "Жанжин 

клуб - Дамдинсүрэнгийн гудамж- МУБИС - Ард кино театр",  Ч:39 "Сансар - 3,4 хороолол" 

чиглэлүүд, 

- 11 дүгээр сард Ч:19а "Монелийн 43 - Офицеруудын ордон - Сансар"  /зүүн тойрог/, 

Ч:51 "3,4 хороолол - МУИС - Дүнжингарав  худалдааны төв" чиглэлүүд. 

Хүрсэн үр дүн: Үйлчилгээнд ажиллах тээврийн хэрэгслийн зарцуулах хугацааг замын 

хөдөлгөөний эрчимтэй уялдуулан цаг /өдөр/, улирал бүрээр нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний чиглэлийн эргэлтийн хугацааг тооцсноор нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

батлагдсан цагийн хуваарийн дагуу явах нөхцөл бүрдсэн. 

 
Тусгагдсан арга хэмжээ: Такси үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж 

ажиллана. /НЗД-ын ҮАХ бичигдсэн/ 

 

http://www.tbox.uscc.mn/
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Тусгагдсан арга хэмжээ: Төмөр замын үйлчилгээтэй нийтийн тээврийг уялдуулах 

зорилгоор “Улаанбаатар Төмөр зам” ХНН-тэй хамтран ажиллана. /НЗД-ын ҮАХ 

бичигдсэн/ 

 

Тусгагдсан арга хэмжээ: Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 

нийтийн тээврээр сургуульд ирэх, буцах зорчилттой холбоотой судалгааг хийж цахим 

мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ-т бичигдсэн/ 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ:ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН  

2.1 ТОГТООЛ, 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 тусгагдсан нийслэлийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр 

авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хяналтанд авч, биелэлтийг 

https://www.Lmonitoring.ub.gov.mn/ програмаар тухай бүр тайлагнан ажилласан. 

 

Дээд газрын  тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах. 

1.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг 

даргын 2018 оны "Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай" 03 дугаар албан 

даалгаврын хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 10 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 1/1264, 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/1504 тоот албан бичгүүдийн 

хавсралтаар; 

 

2.  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 01 

дүгээр сарын 31-ний өдрийн 1/176, 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/296, 03 дугаар сарын 

23-ны өдрийн 1/368, 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/554, 05 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн 1/723, 07 дугаар сарын 03-ны 1/883, 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1/1002, 09 

дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/1135, 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/1246, 11 дүгээр 

сарын 01-ний өдрийн 1/1372, 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/1484 тоот албан 

бичгүүдийн хавсралтаар; 

 

3.  Нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудын хэрэгжилтийг 03 дугаар сарын 20-ны 

өдөр, 06 дугаар сарын 20-ны өдөр, 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр 

http://www.Lmonotoring.ub.gov.mn/ веб хаягаар програмд; 

 

4.   Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн 23 удаа хуралдсан бөгөөд 

хэрэгжилтийг тухай бүр байгууллагын удирдлагад танилцуулан www.ulaanbaatar.mn 

сайтад тус тус байршуулан ажиллав. 

 

Хүрсэн үр дүн: Тогтоол шийдвэр, удирдлагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын дагуу үнэлэн Нийслэлийн Засаг даргын 

2017 оны А/335 дугаар захирамжийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан хугацаанд 

тайлагнан холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлэн ажиллалаа. 

https://www.lmonitoring.ub.gov.mn/
http://www.lmonotoring.ub.gov.mn/
http://www.lmonotoring.ub.gov.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
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2.2 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ТУХАЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗАРЛАСАН 

ЗОРИЛТОТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

2.2.1 Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын 

хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын холбогдолтой мэдээлэл: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/86 дугаар захирамжаар батлагдсан “Иргэдийн 

оролцоотой – Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд тус газрын чиг үүрэгт хамааралтай 2 ажил тусгагдсан. Үүнд: 

a. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах болзолт уралдааныг 

зохион байгуулах. 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах ажлын хүрээнд хийгдэх 

“Болзолт уралдаан”-ы удирдамжийг 10 дугаар сарын 16-ны өдөр нийслэлийн Засаг 

даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч баталж, 10 дугаар 

сарын 22-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн хооронд нийтийн зорчигч тээврийн 

үйлчилгээний үндсэн болон хот орчмын чиглэлийн 18, таксийн үйлчилгээ эрхлэгч 10 аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулан зохион байгуулахаар төлөвлөсөн болно. 

   

Болзолт уралдааны хүрээнд 10 дугаар сарын 26-ны 

өдөр 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 394 ажилтан 

6436 м2 талбайд цэвэрлэгээ хийн, цэвэрлэгээнд тус 

газрын  албан хаагчид хяналт тавин ажилласан.  

    Мөн 11 дүгээр сарын 22, 12 дугаар сарын 11-ний 

өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээний 18 эцсийн 

зогсоол орчим тус газрын 25 албан хаагч, ажлын 

хэсгийн 12 гишүүдтэй хамтарч 6 үзүүлэлтээр шалгалт 

хийсэн. Шалгалтаар 57 чиглэлийн 551 тээврийн 

хэрэгслийн гадна дотно цэвэрлэгээ, өнгө үзэмж, 

суудлын бүрээсний бүрэн бүтэн байдал,чиглэлийн 

хаягийг журмын дагуу байрлуулсан байдал, 

жирэмсэн болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

зориулсан суудалтай эсэх зэргийг шалгаж 724 зөрчил 

илрүүллээ.  

     Болзолт уралдааны дүнг 12 дугаар сарын 21-ний өдөр “Улаанбаатар чуулга”-д зохион 

байгуулж салбарын шилдгүүдээ шалгарууллаа. 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас: 

- Тэргүүн байр - “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГазар, 

- Хоёрдугаар байр - “Сутайн буянт” ХХКомпани, 

- Гуравдугаар байр -“Мяралзаа” ХХКомпани, 

- Тусгай байр - “Эс Энд Эй”, “Эрдэм транс” ХХКомпаниуд. 

Такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас: 
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- Тэргүүн байр - “ВИП такси сервис” ХХК ,  

- Хоёрдугаар байр - “ТЭБЭ сервис” ХХКомпани тус тус шалгарсан болно. 

b. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй авто үйлчилгээний байгууллагуудад 

“Тохирлын үнэлгээ” хийх хөндлөнгийн байгууллагатай гэрээ байгуулан хяналт тавьж 

ажиллах 

2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 4/133, 4/134 тоот албан бичгүүдээр НЗДТГ, 

НЗАА-нд тохирлын үнэлгээ хийх итгэмжлэгдсэн байгууллагатай хамтран ажиллах 

гэрээний төслийг хүргүүлсэн боловч итгэмжлэгдсэн байгууллага байхгүй гэсэн хариу 

ирүүлсэн. 

Тохирлын үнэлгээ хийх ажлыг эхлүүлэх талаар ЗТХЯ, СХЗГ, АТҮТ болон холбогдох 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөллүүдтэй 05 дугаар сарын 30-ны өдөр уулзалт, 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал, мэдээлэл солилцсон.  

"Тохирлын үнэлгээ"-ний талаар  чиглэл хүссэн 4/752 тоот албан бичгийг ЗТХЯ-ны 

АТБХЗГ-т хүргүүлэн, автотээврийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд баталгаажуулалт 

хийх ажлыг итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагаар гүйцэтгүүлэх зөвлөмжийг 

ирүүлээд байна. 

Хүрсэн үр дүн: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тухай бүр нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газарт тайлагнан ажиллав. 

2.2.2 Байгууллагаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын хүрээнд хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээлэл: 

 

Нийслэлийн Тээврийн газрын 

даргын 2018 оны А/16 дугаар 

тушаалаар энэ оныг “Иргэдийн 

оролцоотой–Тээвэрлэлтийн 

нөхцөлийг сайжруулах жил” 

болгон зарлаж, ажлын хэсэг 

байгуулагдан, төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

✓ Тээврийн салбарын 

үйлчилгээний чанар соёлыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх зорилгоор нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 1258 тээврийн хэрэгсэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаарх санал 

хүсэлт авах мэдээлэл бүхий зурагт хуудсыг байршуулсан. 

✓ Иргэдийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн нэг загварын мэдээллээр 

хангах, харааны бэрхшээлтэй иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн хаяг болон 

гарааш дугаарыг нэг загварт оруулж, газрын даргын 2018 оны А/52, А/53  дугаар 

тушаалуудаар баталж, хэрэгжүүлэн ажиллав. 
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✓ Иргэдийн санал хүсэлт болон тус газрын судалгаа, шинжилгээний дүнд 

үндэслэн: 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хот орчмын болон алслагдсан 13 чиглэл / Ч:2, Ч:9, 

Ч:7, Ч:13, Ч:14, Ч:15, Ч:57, Ч:28, Ч:32, Ч:38, Ч:41, Ч:2, ХО:2/ -ийн өглөөний эх авалтыг 8-

15 минутаар урагшлуулан хөдлөхөөр графикийн зохицуулалт,  

- Иргэдийн зорчин явах эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж ХО:10 буюу Эмээлтийн чиглэлд 

дунд оврыг автобус үйлчилж байсныг их багтаамжийн автобусаар үйчлэх,  

- Иргэдийн эрэлт хэрэгцээг ханган оройн оргил ачааллын үе буюу 17:00-21:00 цагт 

ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог ХО:5 Налайх, Ч:56 Буянт ухаа, Ч:13, Ч:44, ХО:2 

чиглэлүүдэд нэмэгдүүлэх зохицуулалтыг хийсэн. 

Мөн 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс нийтийн тээврийн үйлчилгээний оргил цаг, 

ачаалал ихтэй ихтэй зогсоолуудын ачаалалыг бууруулах чиглэлээр дараах ажлуудыг 

эхлүүлээд байна.  

- Өглөөний оргил ачааллын цагаар дараах богино эргэлтийн чиглэлүүдэд өглөөний  

7:10, 7:25 цагуудад тус бүр нэг автобус явахаар, 

 “Саппоро-МУБИС” 

 “25 дугаар эмийн сан-Зүүн 4 зам” 

 “5 богд-МУБИС” 

 “7 буудал-МУБИС” 

 “Монгол кино үйлдвэр-МУБИС” 

 “Саппоро-3,4 дүгээр хороолол-Гандан-МУБИС” 

 “3 дугаар эмнэлэг-Баруун 4 зам-Чингэлтэй дүүрэг-МУБИС” 

 “Хархорин-Гурвалжингийн гүүр-Зайсан”   

- Оройн оргил ачааллын 18:20 цагт  дараах богино эргэлтийн чиглэлүүдэд  тус бүр 

нэг автобус явахаар, 

 “Ард кино театр-120 мянгат-Яармаг” 

 “Ард кино театр-ЭТӨЧ-5 шар” 

 “Цэцэг төв-Хүнсний 1 дэлгүүр-7 буудал” 

 “Төв цэнгэлдэх-Зүүн 4 зам” 

 “Баянгол зочид буудал-Нисэх” 

 “Элба-Дэнжийн 1000” 

 “Бөмбөгөр-Алтай хотхон-БММЗ” 

 “Өргөө амаржих газар-Офицеруудын ордон” 
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 “МУБИС /зүүн/-МУИС-3.4-р хороолол-Өнөр хороолол-5 шар 4 дүгээр дэлгүүр-

Сэлх” 

Дээрх зохицуулалтаар оргил ачааллын үед нийт 17 цэгээс 25 тээврийн хэрэгсэл 

өглөө, орой  нэмж үйлчилгээнд ажилласан. 

✓ 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. 

-  Колл Про ХХК-ийн байгууллагын дотоод харилцаа холбооны системийг салбарын 

хэмжээнд суурилуулж үйлчилгээг 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс ашиглалтад 

орууллаа. 

- Энэ онд нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар иргэдээс нийт 3436 санал, гомдол 

хүлээн авч  холбогдох хэлтэс, нэгжид шилжүүлэн иргэдэд хариу өгч ажиллалаа.   

Санал, гомдлыг төрлөөр ангилбал: 

 

Санал, гомдлын барагдуулалтыг төрлөөр ангилбал: 
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✓ “Иргэдийн оролцоотой тээвэрлэлтийн нөхцөлийг сайжруулах” жилийн хүрээнд 

зорчигч таны өгөх үнэлгээ буюу иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг байгууллагын 

цахим /www.transport.ub.gov.mn/ болон фэйсбүүк хаягаар тогтмол авч байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ онд өссөн дүнгээр нийт 193 иргэн хамрагдан дараах үнэлгээг өгсөн болно. Үүнд: 

Судалгааны асуулт 
Үнэлгээ /хувь/ 

Сайн Дунд Муу 

Автобусны өнгө үзэмж 24,5% 40,6% 34,9% 

Жолооч нарын зан харилцаа 22,9% 42,4% 34,9% 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарь мөрдөлт, 
маршрутаараа явдаг эсэх 

20,3% 33,3% 46.4% 

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн дотор, гадна цэвэрлэгээ 15,6% 32,3% 52,1% 

 

Энэ судалгаанаас харахад дийлэнх иргэд Автобусны өнгө үзэмж, жолооч нарын зан 

харилцаанд дунд үнэлгээ, нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарь мөрдөлт, 

маршрутаараа явдаг эсэх, Нийтийн тээврийн хэрэгслийн дотор, гадна цэвэрлэгээнд муу 

гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.  

✓ Нийтийн тээврийн жолооч нарт хууль эрх 

зүйн мэдлэг олгох, замын хөдөлгөөний дүрэм 

шинэчилэгдсэн зэрэгтэй холбогдуулан жолооч нарын 

гарын авлагыг боловсруулан жолооч нарт хүргэсэн 

болно. 

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж 

ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд түвшин тогтоох 

шалгалт явуулах ажлын хүрээнд: 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 

оны А/70 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэгт нийт 8 байгууллагын нэр бүхий 16 албан хаагч 

батлагдсан.  

Дээрх ажлын хэсэг нь батлагдсан удирдамжийн 
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дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээний хотын доторх болон хот орчмын чиглэлд их, дунд 

багтаамжийн автобус, троллейбусаар үйлчилгээ эрхлэгч нийт 21 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрэм, 

журмын хүрээнд  түвшин тогтоох шалгалтыг 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 19-ний 

өдрийн хугацаанд зохион байгуулж, нийт 22 шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэсэн. Үүнд: 

- “Материаллаг бааз”-ыг 11 шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэхэд 81 хувь,  

- “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар байдал”-ыг 11 үзүүлэлтээр дүгнэхэд 89 

хувь. 

Нийтийн тээврийн салбарт зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт 

дундажаар 85 хувь буюу “Хангалттай” дүгнэгдсэн.  Мөн “Бүрэн хангалттай” дүгнэгдсэн 6 

аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээс 

“БАТЛАМЖ” олгон урамшуулсан болно. 

Түвшин тогтоох шалгалтын тайлан, үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 

саналыг хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн 12 дугаар 

хуралдаанаар хэлэлцүүлж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

дээшлүүлэх, гэрээт байгууллагуудын гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хууль, 

тогтоомж, стандартыг мөрдүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, мэргэжлийн 

байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр “ЗӨВЛӨМЖ” гарч, хэрэгжилтийг 

хангуулан ажиллав. 

Хүрсэн үр дүн:“Иргэдийн оролцоотой – Тээвэрлэлтийн нөхцөлийг сайжруулах жил”-ийн 

хүрээнд төлөвлөсөн ажлуудаа амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан. 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

 

3.1 БАЙГУУЛЛАГЫН 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: 

3.1.1. Судалгаа, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд: 

1) Зорчигч урсгалын судалгааны ажил:  

Шинээр нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүрсэн болон өөрчлөлт орсон чиглэлүүдэд 

сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж,  дүгнэлт гарган танилцуулах ажлын хүрээнд: 

➢ ШҮ:1 “5 шар - Ботаник” чиглэлээр зорчигч 51 иргэнээс 03 дугаар сарын 22-ны 

өдөр сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан бөгөөд иргэдийн хувьд тухайн чиглэлд маш 

сэтгэл ханамжтай байсан. Цаашид тухайн чиглэлийг тогтмол явуулж хэвшүүлэх талаар 

санал хүсэлт ихээр гаргасан.                                                             

➢ Ч:62 чиглэлд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан 

бөгөөд эрэлтийн судалгаанаас харахад иргэд шинэ болон хуучин төлөвлөлтөд ойролцоо 

тооны сэтгэл ханамжтай байгаа нь харагдсан. 

➢ Ч:41, Ч:46 чиглэлүүдэд аж ахуйн нэгж, байгууллага солигдсонтой холбогдуулан 

сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, “Сутайн буянт” ХХК, “НЧБ” ХХК-тай уулзалт хийж, 

үйлчилгээний талаар болон сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгдсэн дүнг танилцуулсан.                                                                                                      

➢ Ч:27 чиглэлд зорчигч иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авахад иргэд тухайн 

чиглэлийн үйлчилгээг сайжруулж, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган шинээр өөр 

чиглэл нэмэх хүсэлт гаргасан. 

Хүрсэн үр дүн: Иргэдийн санал хүсэлтэд үндэслэн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
сүлжээ төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нөхцөл бүрдэж, судалгааны дагуу үр дүнтэй 
ажил зохион байгуулах боломжтой болсон. 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс эрэлтийн 

судалгааг хийж, дүгнэлт санал боловсруулах ажлын хүрээнд: 

➢ Ч:41 Баруун салаа-Их тойруу-Халдвартын эмнэлэг" чиглэлд судалгаа хийж  тус 

чиглэлийн гаралтын тоо 10 байгаа хэдий ч 11, 14, 18 гаралттай чиглэлүүдтэй ойролцоо 

орлого олж байгаа тул автобус хоорондын интервалыг багасгаж гаралтын тоог 2-оор 

нэмэгдүүлж хоорондын интервалыг 8-9 минут болгож хүлээгдлийн хугацааг багасгах 

санал. 

➢ Ч:27 “Вокзал-Бөмбөгөр-Өвөр согоот” чиглэлд зорчигч урсгал болон эрэлтийн 

судалгааг хийсэн. Тус чиглэлийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний динамик графикаар 

үүсгэн туршилт хийж үзэхэд тухайн чиглэлд нийт 12 тээврийн хэрэгсэл шаардлагатай 

гэсэн үр дүнд хүрсэн. Одоо байгаа тээврийн хэрэгслээс 2 хасагдаж, эргэлтийн хугацаа 

хасагдсан байна. 

➢ Ч:62 "Алтан овоо 42-р гудамж /СХД 26-р хороо/-Саппоро-10-р хороолол" 

чиглэлийн замналд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан харьцуулсан судалгаа болон 

зорчигчдоос эрэлтийн судалгаа авсан.  
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Тус чиглэлд өөрчлөлт орсоны өмнөх үеийг өөрчлөлт орсоны дараах мөн үетэй 

харьцуулахад ажлын 1 өдрийн дундаж зорчигчийн тоо өмнөх сараас 4,5 хувиар буурсан 

бол амралтын өдөр өмнөх сараас 11,1 хувиар буурсан байна.  

Мөн тус чиглэлд хийгдсэн эрэлтийн судалгаанаас харахад иргэд шинэ болон хуучин 

төлөвлөлтөд ойролцоо тооны сэтгэл ханамжтай байна. 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэх нөхцөл боломж 

бүрдсэн. 

Нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн зорчигч урсгалын төлөв байдлыг тогтоохоор 

шаардлагатай чиглэлүүдэд зорчигч урсгалын судалгааг хийж, дүгнэлт гарган 

танилцуулах ажлын хүрээнд: 

➢ ХО:5 “Налайх-Зүүн 4 зам-МУБИС” чиглэлийн цагийн хуваарийн мөрдөлт, ажлын 

гүйцэтгэл, зорчигч урсгалын судалгаанд үндэслэн чиглэлийн замналд өөрчлөлт оруулж 

Токиогийн гудамжаар оруулахгүйгээр хүнсний 64 дүгээр дэлгүүрээр буцаан эргүүлэхээр 

шийдвэрлэсэн.  

➢ Хермес худалдааны төвийн автобусны зогсоолоор Ч:6 "Толгойт-Нарны зам-

Ботаник" чиглэлийг дайран өнгөрүүлэхээр судалгаа хийхэд 25-р эмийн сангийн 

зогсоолоор нийт зорчигчийн 10 орчим хувь нь үйлчлүүлж байгаа тул чиглэлд өөрчлөлт 

оруулах боломжгүй байна.  

➢ Ч62 "Алтан-Овоо-Саппоро-10-р хороолол" чиглэлд зорчигч урсгалын 

судалгаанаас харахад зорчигч урсгал харьцангуй тогтвортой байна. 

➢ Баянхошуунд амьдардаг иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, гомдлын дагуу 

“Жанцан дэлгүүр”, “112-ын буудал” зогсоолууд дээр өглөө оргил ачааллын 06 цаг 40 

минутаас 08 цаг 40 минут хүртэлх хугацаанд ажиглалтын аргаар судалгаа хийхэд 

Баянхошуунаас хотын төв рүү зорчих зорчигчдын ачааллыг Ч:20А “Баянхошуу - 

Геологийн төв лаборатори”, Ч:41 “Баруун салаа – Халдварт”, Ч:43 “Баянхошуу - ТЭЦ3”, 

Ч:48 ”Зүүн салаа – МУБИС” зэрэг чиглэлүүд хангалттай даах хэмжээнд байна гэсэн 

дүгнэлтэд хүрсэн. 

 

Хүрсэн үр дүн: Судалгааны дүнд үндэслэн сүлжээ төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох 

боломж бүрдсэн. 

 

Динамик график боловсруулахад шаардлагатай зорчигчийн тоон мэдээллийг чиглэл 

тус бүрээр гаргаж санал боловсруулах ажлын хүрээнд: 

➢ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүдийн зорчигч урсгалын судалгааг 

чиглэл тус бүрээр хийсэн. 

➢ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний Ч:1, Ч:7, Ч:24А, Ч:27, Ч:36, Ч:38, Ч:41, Ч:45, Ч:46, 

Ч:57 чиглэлүүдийг динамик графикаар үүсгэн, зорилтод зорчигчийн тоо болон тээврийн 

хэрэгслийн тоог харьцуулсан судалгааг 2 төрлөөр гаргасан. Мөн автобус хоорондын 

интервалыг өөрчилж, харьцуулсан судалгаа хийсэн 

Динамик графикийн хүрээнд зохицуулалт хийх боломжтой 4 хувилбар болох 

тээврийн хэрэгсэл тус бүрээр  зорчих зорилтот зорчигчийн тоо, хамгийн их, хамгийн бага 

эргэлтийн хугацааны залруулгын хувь, жишиг интервал, ажиллах тээврийн хэргслийн 

тоонд үндэслэн боловсруулах боломжтой үзүүлэлтүүдийг гаргасан.  
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Үүнээс зорилтод зорчигчийн тоонд үндэслэн нийт 71  чиглэлд графикийг 

боловсруулахад өдөрт ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоо 12.4 хувиар өссөн, ажиллах цаг  

4.7 хувиар, рейс 7.7 хувиар буурсан үзүүлэлт гарсан болно. 

Хүрсэн үр дүн:  Нийтийн тээврээр үйлчлүүлж буй зорчигчдын ачаалал, автозамын 

нөхцөл байдалд тулгуурлан ажиллах нийтийн тээврийн хэрэгслийн тоо, цагийн хуваарийг 

бодитой тогтоох боломж бүрдсэн. 

 

Улаанбаатар хотын хүн амын суурьшлын статистик тоог хороо дүүргээр нэгтгэн 

авч жил бүр шинэчлэн боловсруулж бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, харьцуулсан 

дүгнэлт гаргаж судалгааны дүнд үндэслэн цаашид хийгдэх арга хэмжээний санал 

гаргах ажлын хүрээнд: 

➢ Улаанбаатар хотын хүн амын статистик тоог авч нэгтгэн өмнөх онуудтай 

харьцуулан цаашид төлөвлөлтөд шаардагдах материалыг үүсгэн архивласан. 

Архивласан материалын тоон мэдээллийг төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа судалгаанд өдөр 

тутам ашиглаж байна.  

Хүрсэн үр дүн: Хүн амын статистик тоон үзүүлэлтэд үндэслэн цаашид гаралт 

нэмэгдүүлэх шаардалагтай чиглэлүүд, шинэ суурьшлын бүсүүдийн нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн тоо, төлөвлөлт тодорхойлогдох нөхцөл бүрдсэн. 

 

3.1.2. Төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд:  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар 

чиглэл өөрчлөх, нээх, хаах талаар холбогдох судалгаа хийж, төлөвлөлтийн санал 

боловсруулж танилцуулан ажилласан. 

➢ Тайлант хугацаанд иргэдийн зорчих эрэлтэд үндэслэн нийт 10 чиглэлд өөрчлөлт 

оруулж, 2 чиглэлийг шинээр нээн, 2 чиглэлийг богиносгосон. 

Шинээр нээсэн 2 чиглэл: 

1. Ч:65 “Зайсан-Офицеруудын ордон”, 

2. Ч:66 "Зайсан-Цэцэг төв-11-р хороолол". 

Богиносгосон 2 чиглэл:  

1. Ч:36 “Гачуурт-Офицеруудын ордон-Зайсан” чиглэлийн зорчигч урсгалын 

судалгаа болон бусад холбогдох судалгааг хийж чиглэлийн замналыг богиносгож 2 

чиглэл болгон хуваах төлөвлөлтийн санал боловсруулж, газрын даргын 2018 оны А/51 

дугаар тушаалаар баталгаажуулсан.  

Уг чиглэлийг богиносгосноор Гачууртын суурьшлын цэгийн иргэдэд хүрэх нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэж, хүлээгдлийн хугацааг бууруулж чадсан.  

2. Ч:8 “Хайлааст-Зайсан” чиглэлийг богиносгох төлөвлөлтийн саналыг 

боловсруулж,  газрын 2018 оны А/47 дугаар тушаалаар баталгаажуулсан.  

Тус чиглэлийн Хайлаастаас хотын төв хүртэлх эрэлт дийлэнхи буюу 56 орчим 

хувийг эзэлж байсан тул чиглэлийн замналыг Цэцэг төв хүртэл богиносгох шалтгаан 

болсон. 
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Нийтийн тээврийн үйлчилгээний дараах чиглэлүүдэд өөрчлөлт оруулсан. 

1. Ч:62 "Алтан овооны 42-р гудамж-Саппоро-10 дугаар хороолол" чиглэл. 

Тус чиглэл нь Энхтайваны өргөн чөлөөгөөр Толгойт Алтан овооны 42 дугаар гудамж 

хүрдэг байсан бөгөөд чиглэлийн замналд өөрчлөлт оруулан Толгойтын авто замаар 

явуулдаг болсноор Алтан овоо орчмын 65 дугаар сургуулийн сурагчид нийтийн тээврийн 

автобусаар сургуульдаа хүрэх боломжтой болсон. Чиглэлийн өөрчлөлтөд орсон үр 

дүнгийн судалгаанаас үзэхэд сурагчдын зорчилтын хувь 12%-иар нэмэгдсэн тооцоолол 

гарсан. 

2. ХО:8 "Найрамдал зуслан-Саппоро-3 дугаар эмнэлэг" чиглэл. 

Шинээр хийгдсэн авто зам орчмын иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүрээгүй 

байсан бөгөөд тус чиглэлд өөрчлөлт оруулснаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ авах 

нөхцөл бүрдсэн. Мөн зорчилтод зарцуулах хугацааг багасгасан.  

3. ХО:5 “Налайх-Зүүн 4 зам-МУБИС” чиглэл. 

Тус чиглэлийн зорчилтын хугацааг багасгах, МУБИС-ын зогсоолоос Налайх хүртэл 

зорчих иргэдийн эрэлтийг хангах зорилгоор чиглэлийн замналд өөрчлөлт оруулсан. 

4. Ч:63 “Хан хиллс хотхон-Ривер гарден-Баянмонгол хороолол-МУБИС-Ард кино 

театр” чиглэл. 

5. Ч:64 "Цагаан даваа-Офицеруудын ордон" чиглэл. 

Цагаан даваа орчмын иргэд офицеруудын ордоноос Баянзүрх дүүрэг, Халдварт 

хүрэх эрэлттэй байсан тул чиглэлийн замналыг Халдварт хүртэл сунгасан. 

6. Ч:56 "120 мянгат-Буянт Ухаа 2 хороолол" чиглэл. 

7. Ч:11 “Хужирбулан-Офицеруудын ордон” чиглэл. 

8. ХО:9 “Био комбинат-Сонсголон-5 шар” чиглэл. 

9. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо 335 дугаар гарам Мал бүхий иргэдэд 

нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүргэхээр ХО: Жаргалант тосгон-Хархорин чиглэлийг 

сунган гаралтын тоог 1-р нэмэгдүүлсэн. 

10. Ч:46 “Улаанчулуут – Их наран – Вокзал” чиглэлүүдэд газрын даргын тушаалын 

дагуу тус тус өөрчлөлт оруулсан болно. 

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн. 

3.1.3. График төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд: 

 
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын шугамын цаг, рейсийн нэгдсэн 

даалгаврыг сар бүр боловсруулан холбогдох алба хэлтэс, "Улаанбаатар Смарт карт" 

ХХК-д цаасан хэлбэрээр батлуулан өгч ажилласан. Тайлант хугацаанд  45  удаа нэгдсэн 

даалгаварт өөрчлөлт орсон байна.                        
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Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
нэгдсэн даалгавар, гүйцэтгэлийн нэгтгэл 

 
 

Хүрсэн үр дүн: Иргэдийн санал хүсэлтийн мөрөөр зохих судалгаа хийж график 

боловсруулснаар иргэдэд хүрэх үйлчилгээний хүрээмж нэмэгдсэн. 

 

3.1.4. Эдийн засаг судалгааны хүрээнд: 

1. Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 2018 оны А/59 дүгээр тушаалаар нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2018 оны ашиг/алдагдал/-

ийн хэмжээг тодорхойлох үүрэг бүхий  ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

Уг ажлын хүрээнд хийгдсэн тооцоо судалгааны дүнд мэдээ, тайлан ирүүлсэн 

нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд эхний хагас жилийн 

байдлаар 53.2 тэрбум төгрөгийн орлого олж, 57.6 тэрбум төгрөгийн зардалтай ажиллан 

салбарын хэмжээнд 4.4 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай, 07 дугаар сард 1.7 тэрбум 

төгрөгийн алдагдал хүлээсэн ба 08 сараас 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хүлээгдэж 

буй гүйцэтгэлээр 4,9 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээх тооцоо гарсан.  

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын зардлыг өсгөж байгаа хэд хэдэн хүчин зүйл байгаа 

нь санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл, насжилтаар хасагдсан тээврийн хэрэгслийг 

үндсэн хөрөнгөөс хасч үйл ажиллагааны бус бусад зардал руу оруулах, тээврийн 

хэрэгслийн татвар болон даатгалын зардлууд нь бусад зардлын дүнг өсгөж байна.  

Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн салбарын ашиг /алдагдал/-ийн хэмжээ урьдчилан 

гарсан. Нийслэлийн 2019 оны төсөвт 7.7 тэрбум төгрөгийг тусгуулсан болно. 

2.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүд нийт машин цагийн зардлын дунджаар 

30-35 хувийг шугамын орлогоос нөхдөг. Жишээ болгон 2018 оны 05 дугаар сарын ажлын 

гүйцэтгэлд тулгуурлан чиглэл бүрийн шугамын орлого, зардлын харьцааг авч үзэн 

шугамын орлогын хуваарилалтыг төвлөрүүлсэн орлогоор хуваарилж байх санал гарган, 

09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр 10 дугаар 

Төсөөлөл 

төлөвлөлтөөр 
Даалгавар Гүйцэтгэл

1 сар 88 937 674 12624:06:30 8193:57:00 7494,5 4855,5 26679 208568,5 394179:31:00 351460:46:00 351453:14:30 22 9

2 сар 88 937 674 12624:06:30 8193:57:00 7494,5 4855,5 23971 187223,0 356678:00:00 315472:32:00 315182:44:30 19 9

3 сар 88 937 674 12624:06:30 8193:57:00 7494,5 4855,5 26417 205940,0 389181:38:00 346978:16:30 347088:05:00 21 10

4 сар 88 937 674 12625:43:30 8194:19:30 7473,0 4840,5 26473 200498,0 380013:03:00 338881:46:30 338801:12:30 21 9

5 сар 88 937 674 12625:43:30 8194:19:30 7473,0 4840,5 26943 210603,0 399177:24:00 355616:48:00 355599:18:00 23 8

6 сар 88 937 674 12625:43:30 8194:19:30 7473,0 4840,5 24562 190118,0 375015:10:00 322260:29:00 311810:13:30 20 10

7 сар 88 875 631 11792:25:30 7588:31:00 7088,5 4574,0 24389 189687,5 321947:14:00 316754:52:30 305488:46:00 19 12

8 сар 88 878 631 11792:25:30 7591:33:00 7021,5 4546,5 25651 202386,0 339266:58:00 337949:32:00 329125:11:13 23 8

9 сар 89 949 685 12729:20:30 8281:15:30 7688,0 4994,0 25625 202640,0 375015:10:00 335741:27:30 323033:09:00 20 10

10 сар 89 943 676 12639:10:00 8198:34:30 7607,0 4931,0 27097 214205,0 399177:24:00 356304:24:00 343578:37:30 23 8

11 сар 89 938 674 12650:06:30 8207:02:30 7621,5 4930,5 25572 201132,0 380013:03:00 334892:39:30 20 10

рейс
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сарын 01-ний өдрөөс эхлэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад төвлөрүүлсэн шугамын 

орлогоор орлогыг хуваарилдаг болсон.  

Хүрсэн үр дүн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирж буй мэдээ, тайланд зөрүү 

үүсэхгүй, орлого төвлөрүүлэлт болон цахим төлбөрийн системийн бүртгэлийн хяналт 

сайжрах нөхцөл бүрдсэн.  

3. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн 

байдлын тайлан, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт болон бусад холбогдох мэдээлэлд 

үндэслэн салбарын хэмжээнд орлого, зардлын шинжилгээ хийн машин цагийн зардалд 

нөлөөлж буй нэмэгдсэн зардлуудыг судлан үзэж машин цагийн зардлыг шинэчлэн 

тогтоох төслийн саналыг боловсруулан танилцуулж орлого нэмэгдүүлэх хэд хэдэн 

саналыг гарган танилцуулсан.  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлого нь зорчигчоос 81 хувь хамаарч байгаа ба 

үлдсэн 19 хувь нь бусад хүчин зүйлсээс буюу замын түгжрэл, хөлс төлөлт, суудлын 

автомашины тоо, хүн амын өөрчлөлт гэх мэт дотоод хүчин зүйлүүд, татварын орчин, 

хууль эрх зүйн орчин, валютын ханш зэрэг гадаад хүчин зүйлүүд мөн нөлөөлж байна. 

 Энэхүү хамаарлыг орлого болон зорчигчийн өсөлтийн хувиар хамааруулан авч үзсэн. 

 
Нийтийн тээврийн салбарын 2017 оны орлогын бүтэц 

 
Мөн орлогыг нэмэгдүүлэх, бүрэн төвлөрүүлэх талаарх дараах саналуудыг гаргасан. 

 

Шугамын 
орлого; 37%

Орлого, 
зардлын зөрүү; 

40%

Нөхөн олговор; 
23%
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Орлого нэмэгдүүлэх боломж 

Д/д Хувилбарууд Сард Жилд 
2018 оны 
6-12 сард 

1 Хот орчмын чиглэл бүрт нэг тариф мөрдөх 118,4 1,420.1 828,3 

2 Дамжин суухад зөрүү төлбөрийг тооцдог болох 24.8 411.8 238.0 

3 
Троллейбусны тарифыг үндсэн чиглэлийн тарифтай ижил 
тогтоож мөрдөх (500 төгрөг болгох) 

78.4 941.4 548.8 

4 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хөлс төлөлтөнд хяналт 
тавьж буй шалгагч нарын эрх зүйн орчинг сайжруулж, 
онлайн камерын хэрэглээг нэмэгдүүлж, хяналтыг 
сайжруулснаар шугамын орлого 20 хүртэл хувиар 
нэмэгдэх боломжтой. 

880.0 10 560.0 6160.0 

Дүн 1101.6 2773.30 7775.1 

5 
Нийслэлийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний үндсэн тарифыг 
нэмэгдүүлэх (600 төгрөг болгох) 

652.2 7,051.5 4,565.3 

6 
Иргэдэд түргэн шуурхай, чанартай үйлчлэх үүднээс карт борлуулах, цэнэглэх цэгийг олшруулах, 
хүртээмжтэй болгох, ажиллах цагийн хуваарийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн 
хуваарьтай уялдуулах. 

7 
Иргэдийн нийтийн тээврээр зорчих зорчилтыг нэмэгдүүлэх, эрэлтийг өсгөх үүднээс сарын 
хугацаатай картын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх. 

8 
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэл бүр дээр сонгон шалгаруулалт явуулж, сонгогдсон аж 
ахуйн нэгж байгууллага тухайн чиглэлд үйлчилгээ үзүүлэх.  

 
Хүрсэн үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлого, зардалд нөлөөлөгч гадаад 

болон дотоод хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж, цаашид орлогыг нэмэгдүүлэх талаарх санал 

гарсан.  

3.1.5. Техник, технологи, иновацийн ажлын хүрээнд: 

➢ Монгол Улсын Засгийн газрын “Нийслэлийн нийтийн тээвэрт байгаль орчинд 

ээлтэй, цахилгаан автобус нэвтрүүлэх туршилт хийх тухай” 2018 оны 122 дугаар 

тогтоолоор “Монгол машин индустрал” ХХКомпани нийтийн зорчигч тээврийн 

үйлчилгээнд ашиглах “МОН-30Ц” загварын их багтаамжийн 2 ширхэг цахилгаан 

автобусыг үйлдвэрлэж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгосон. 

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 317 дугаар 

тушаалаар уг тээврийн хэрэгслүүдийг хүлээн авах, нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 

нэвтрүүлэх талаар туршилт, судалгааны ажил хийх техникийн комиссууд байгуулагдан 

ажиллаж эхлээд байна.  

Тус автобус нь 34 хүний суудалтай, хамгийн дээд хурд нь 69км/цаг, явах зай нь 250 

км/цаг бүхий цахилгаан автобус. Энэ автобус нь жилд 6 сая төгрөгийн эрчим хүч 

хэрэглэх төдийгүй өдөрт 3-5 цаг цэнэглээд 160-200 км явах хүчин чадалтай юм. 

➢ Япон улсын Токио хотод дизель хөдөлгүүр бүхий тээврийн хэрэгслийг 

зохицуулсан журам хэрэгжүүлсэн талаар танилцуулах семинарыг 10 дугаар сарын 16-ны 

өдөр зохион байгуулагдсан зохион байгуулсан. 

 Зам, тээврийн хөгжлийн Яамны Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 

газрын Тээвэр зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга Г.Гантулга “Автотээврийн 

хэрэгслээс үүдэлтэй агаар орчны бохирдлыг бууруулах талаар төрөөс баримталж буй 

бодлого”-ын талаар, Токио хотын Байгаль орчны газрын  тасгийн дарга Орихара Такаэки 

“Токио хотод хэрэгжүүлсэн дизелийн журмын талаар”, мөн JICA-ийн төслийн 

мэргэжилтэн Сато Ацүши “Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх автотээврийн хэрэгслээс 
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үүдэлтэй агаар орчны бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 

анхаарах асуудлын талаар” тус тус танилцуулсан.  

➢ “Эй Би Би” группээс нийтийн тээврийн хэрэглээнд том оврын цахилгаан автобус 

хэрэглэх төслийг 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан.  

Тус танилцуулгад хүлэмжийн хий, хорт хаягдлыг бууруулах, агаарын бохирдолтой 

тэмцэх гол аргын нэг, ирээдүйн чиг хандлага - гарцаагүй цахилгаан машин, цахилгаан 

тээвэр ба CO2 ялгарлын хэмжээ 0% байна. Дэвшилтэт технологи ашиглан цахилгаан 

автобусыг өндөр хүчдэл ашиглан цэнэглэх ба нэг (150кВт) цэнэглэгч станц 3 цахилгаан 

автобусыг зэрэг  цэнэглэх боломжтой бөгөөд 4-6 цагийн хугацаа зарцуулах болно. 

➢ Улсын хэмжээнд инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, 

инновацийн түншлэлийг өргөжүүлэх зорилготой “Монголын Инновацийн 7 хоног-2008” 

арга хэмжээ 05 дугаар сарын 07-13-ны өдрүүдэд, “Инновацийн үзэсгэлэн-2018” арга 

хэмжээ 05 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулагдан, тээврийн 

салбарт  шинээр нэвтэрсэн дэвшилтэт технологи, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

сурталчилсан. 

Хүрсэн үр дүн: Өндөр хөгжилтэй орнуудын инновацийн үйл ажиллагаа, арга 

туршлагатай танилцах, судлах, Монгол орны нөхцөлд тохируулан байгаль орчинд ээлтэй 

тээврийн шинэ төрөл нэвтрүүлэх боломжтой танилцсан. 

3.1.6. Нийтийн тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний хүрээнд: 

Энэ онд нийтийн тээврийн бүртгэлийн санд үндсэн чиглэлийн 19 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 1207, туслах шугамын 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 14, буухиа 

үйлчилгээний 1 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 10, такси үйлчилгээний 10 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын 628 тээврийн хэрэгсэл тус тус бүртгэлтэй байна. Морь барьдаг, Монкара 

компаниуд нь Эрдэм транс компанитай нэгдэж тээврийн хэрэглүүдийг нь шилжүүлэн 

бүртгэсэн. 

 

д/д Үйлчилгээний төрөл 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 

1 Үндсэн чиглэл 1273 1233 1212 1207 

2 Туслах шугам 153 34 17 14 

3 Буухиа үйлчилгээ 196 15 93 10 

4 Такси үйлчилгээ 593 510 566 628 

5 Ажилчдын автобус   48 90 

6 Хүүхдийн автобус   18 63 

Нийт 2215 1792 1954 2012 
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Графикаар харуулбал: 

 
 

Хүрсэн үр дүн: Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал үндсэн чиглэлийн тээврийн 

хэрэгслийн тоо 0,5 хувь, туслах шугам 18 хувь, буухиа 90 хувиар буурсан, такси 

үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн тоо 19 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 

3.1.7. 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 2005 онд үйлдвэрлэгдсэн үндсэн чиглэлийн их 

багтаамжийн 169, дунд, бага багтаамжийн 4 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 

2007 онд үйлдвэрлэгдсэн таксийн 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 13 тээврийн 

хэрэгслүүдийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнээс чөлөөлсөн. 

Насжилтаар хасагдсан тээврийн хэрэгслийн тоог өмнөх онуудтай харьцуулбал: 

№ 
Ү.төрөл 

Үйлд.он 

2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 

2001 2002 2003 2004 2005 

1.  Үндсэн чиглэл 38 15 67 116 169 

2.  Туслах шугам 68 59 0 9 4 

3.  Буухиа үйлчилгээ 82 92 0 4 1 

4.  Такси үйлчилгээ 85 32 18 31 13 

Нийт 273 198 85 160 187 

 

Хүрсэн үр дүн: Бүртгэлийн сангаас 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр тасалбар 

болгон 187 тээврийн хэрэгсэл насжилтаар хасагдсан байна. 

 

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

чиглэлийн өдөр тутмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулж, зохицуулалт, 
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бүртгэл хяналтын жигд ажиллагааг хангах, үйлчилгээний мэдээ мэдээллийг нэгтгэж 

танилцуулах,  мэдээллийн бодит байдлыг хангахад хяналт тавих чиглэлээр: 

- Үндсэн болон хот орчмын 87 чиглэлд 21 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 937 угсраа, 

их, дунд багтаамжийн автобус, троллейбусаар өдөр тутмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг 

үзүүлж ажиллалаа.  

Нийт 282477 тээврийн хэрэгсэл ажиллахаас 281819 тээврийн хэрэгсэл буюу 

гүйцэтгэл 99.8%, өдөр бүрийн цагийн гүйцэтгэлээр 3712776:43 цаг ажиллахаас 

3592511:40 цаг ажиллаж 96.8%, 2212661.5 рейс гүйцэтгэхээс 1844320.5 рейс ажиллаж 

83.4%-ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. 

- Туслах чиглэлд 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт 4157 тээврийн хэрэгсэл 

56879:55 цагийн даалгавартай ажиллахаас 4419 тээврийн хэрэгсэл 55995:03 цаг буюу 

98.4%-ийн гүйцэтгэлтэй, 203 147 000 төгрөгний орлоготой ажилласан. 

- Такси үйлчилгээний 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 13221 тээврийн хэрэгсэл, 

407027 цаг ажиллаж, 692482770 төгрөгийн орлоготой, нийт 330 удаа мэдээ өгөхөөс 197 

удаа мэдээ өгсөн. 

- Буухиа үйлчилгээний чиглэлд 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт 12610 тээврийн 

хэрэгсэл 101648:00 цаг ажиллахаас 11856 тээврийн хэрэгсэл 94608:00 цаг буюу 93.1 

хувийн гүйцэтгэлтэй 605 337 400 төгрөгийн орлоготой ажилласан. 

3.1.9. Зам тээврийн осол, зөрчил: 

Зам тээврийн осол зөрчил 121, гэмтэж бэртсэн 82, эмнэлэгт хэвтсэн 13, нас барсан 

4 мэдээллийг Замын цагдаагийн албанаас ирүүлсэн.  

 
Урд оны мөн үетэй харьцуулбал осол зөрчлийн тоо 61, гэмтсэн хүний тоо 34, 

эмнэлэгт хэвтсэн хүний тоо 14-өөр тус тус буурч, нас барсан хүний тоо 3-аар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

 

3.1.10. Ачаа тээврийн чиглэлээр: 

 Нийслэлийн ачаа тээврийн талаар баримтлах бодлогын хүрээнд НИТХТ-ийн 2014 

оны 102 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны 

автомашиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох журам”-ыг 

хэрэгжүүлэн, ачаа тээвэрлэлттэй холбоотой бусад дүрэм, журмуудад санал өгөх, ачаа 
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эргэлт болон тээвэрлэлтийн тоон мэдээ гаргахад шаардлагатай судалгааг хийж, 

мэдээллийн санг баяжуулан ажилласан. 

✓ Ачааны авто машиныг Улаанбаатар хотын хориглосон гудамж замуудын 

хөдөлгөөнд оролцуулах “Түр” зөвшөөрлийг 12 дугаар сарын 01-ны байдлаар нийт 4896 

тээврийн хэрэгсэлд, үүнээс “В” ангиллын 773, “С” ангиллын 3569, “СЕ” ангиллын 554 

тээврийн хэрэгсэлд тус тус олгосон.  

“Түр” зөвшөөрлийн мэдээ: 

 

Хориглосон гудамж, замуудад “ТҮР” зөвшөөрөл авч хөдөлгөөнд оролцсон 
тээврийн хэрэгслийн тоо, тээсэн ачааны төрлийн судалгаа 

д/д Ачааны төрөл 
Ачааны 

автомашины тоо 

1 Хүнсний өргөн хэрэглээний бараа 1497 

2 Барилгын материал 1827 

3 Аж үйлдвэрийн өргөн хэрэглээний бараа 322 

4 Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн 326 

5 Бусад 230 

6 Техникийн бараа, машин тоног төхөөрөмж 211 

7 Аюултай ачаа 119 

8 Түргэн гэмтэх, эмзэг хүнсний бараа 318 

9 Хөдөө аж ахуйн бараа 36 

10 Электрон бараа 10 

Нийт 4,896 

 

✓ Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн 

хязгаарлалттайгаар оролцуулах “В”, “С”, “СЕ” түр зөвшөөрлийн загварыг 2018 онд 

батлуулж хэвлүүлсэн. 

✓  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа тээвэрлэх “ЕС” зөвшөөрлийг ачаа тээвэрлэгч 

аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд Төрийн Үйлчилгээний Цахим /ТҮЦ/ машинаар олгож 

байна.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа тээвэрлэлт хийх “ЕС” зөвшөөрлийг 12 дугаар 

сарын 01-ний байдлаар нийт 26149 тээврийн хэрэгсэлд олгосон бөгөөд үүнээс В 

ангиллын 13289, С ангиллын 11092, СЕ ангиллын 1768 тээврийн хэрэгсэл авсан байна.  

 

Д/д Эзэмшигч Хүлээн авсан Олгосон Хувь Орлого 

B ангилал 

1 Байгууллага 760 760 100.0% 92,097,000 

2 Иргэн 13 13 100.0% 333,000 

Ангиллын дүн 773 773 100.0% 92,430,000 

C ангилал 

3 Байгууллага 3478 3478 100.0% 447,525,000 

4 Иргэн 91 91 100.0% 5,289,000 

Ангиллын дүн 3569 3569 100.0% 452,814,000 

CE ангилал 

5 Байгууллага 527 527 100.0% 74,038,000 

6 Иргэн 27 27 100.0% 1,370,000 

Ангиллын дүн 554 554 100.0% 75,408,000 

Нийт дүн 4896 4896 100.0% 620,652,000 
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"ЕС" зөвшөөрөл авсан автомашины тоог өмнөх онуудтай харьцуулсан харьцаа: 

 
 

Хүрсэн үр дүн: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа тээвэрлэлт эрхэлж буй ачааны 

автомашинд “ЕС”  болон “ТҮР” зөвшөөрөл өссөн дүнгээр нийт 31,045 тээврийн хэрэгсэлд 

олгосон бөгөөд үүнээс В ангиллын 14,062, С-14,661, СЕ-2,322 тээврийн хэрэгсэлд тус тус 

олгож 955,282,000 төгрөгийг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөө 111,0 хувьтай байна. 

 

✓ “Тусгайлсан  зөвшөөрөл”-ийг АТХУБайцаагчийн гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн 

өдөр тутмын өргөн хэрэглээний сүү, талх тээвэрлэдэг 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

стандартын шаардлага хангасан 198 тээврийн хэрэгсэлд олгож ажиллалаа. 

Д/д Аж ахуй нэгж, иргэн Тээврийн хэрэгслийн тоо 

1 ТАЛХ ЧИХЭР ХК 51 

2 АТАР ӨРГӨӨ ХХК 17 

3 СҮҮ ХК 55 

4 АПУ ДЕЙРИ ХХК 27 

5 ХАТАН ЖҮРЖ ХХК 3 

6 ХААН СҮҮ ХХК 6 

7 ӨГӨӨЖ ХХК 10 

8 ДОЙЧЭ БЕЙКЕРИ ХХК 9 

9 ҮНДСЭН ХҮНС ХХК 6 

10 ЮУ БИ КЭК ХХК 1 

11 АПУ ДЭЙРИ ХХК 13 

Нийт 198 

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

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

нийслэлийн замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа  ачааны автомашинуудад холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан чиглэлээр: 
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Нийслэлд тээвэрлэгдэж буй ачааны автомашиныг төрлөөр ангилбал: 

 

 
Нийслэлд тээвэрлэгдэж буй ачааны автомашиныг даацаар ангилбал: 

 
 

Нийслэлийн замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ачааны автомашинуудад  

холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах ажлын 

хүрээнд НИТХТ-ийн баталсан 102 дугаар тогтоолын дагуу Монгол улсын “Автотээврийн 

тухай”, “Зөрчлийн тухай” хууль, “Авто замын тухай”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай” хууль болон эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан дүрэм, журам,  

Монгол улсын стандартын хэрэгжилт, биелэлтийн байдалд хяналт, шалгалт хийж 

илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, гарч буй шалтгаан нөхцлийг тогтоох, эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор 2018 оны 03 дугаар 

сарын 26-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хүртэл, 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 

11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд хамтарсан хяналт шалгалтыг 2 удаа зохион 

байгуулсан.  

Шалгалтад нийт 527 тээврийн хэрэгсэл хамрагдсанаас нийт 209 зөрчлийг илрүүлж, 

Зөрчлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсгийн 14.5.17, 14.5.20 дах 

заалтуудыг үндэслэн дээрх зөрчлүүдэд нийт 21 340 000 төгрөгийн торгууль, шийтгэврийн 
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арга хэмжээ ногдуулсан. Шалгалтанд нийт 527 тээврийн хэрэгсэл хамрагдан, 209 

зөрчлийг илрүүлж арга хэмжээ тооцсон. 

Хүрсэн үр дүн: Ачаа тээврийн хэрэгсэл иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэгдсэн 

мэдээллийн санд бүртгэгдсэн. 

3.1.12. Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох, мэдээллийн сангийн програмыг 

шинээр хөгжүүлэх, нэгдсэн бүртгэлтэй болох ажлын хүрээнд: 

✓ Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 90 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Авто 

үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам", "Тээврийн хэрэгслийн техникийн 

үйлчилгээ, засвар хийх журам"-уудыг хэрэгжүүлэн 12 дугаар сарын 01-ний байдлаар 

нийт 71 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын  үйл ажиллагаанд ангилал тогтоож гэрээ 

байгуулан ажилласан.  

Үүнээс А ангилал-2, В ангилал- 35, С ангилал-34  байна. 

№ ДҮҮРЭГ 

АВТО ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИД Төрөл 

НИЙТ ААНБ ИРГЭН А В С 

1 БАЯНГОЛ 12 11 1 0 5 7 

2 ХАН-УУЛ 13 9 4 1 5 7 

3 СОНГИНОХАЙРХАН 11 8 3 0 3 8 

4 ЧИНГЭЛТЭЙ 4 0 4 0 4 0 

5 СҮХБААТАР 16 10 6 1 9 6 

6 БАЯНЗҮРХ 15 8 7 0 9 6 

НИЙТ 71 46 25 2 35 34 

 

✓ Газрын даргын 2017 оны А/92 дугаар тушаалаар “ЕС” зөвшөөрлийн хяналт, 

удирдлагын системийн програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлт НТГ17/01 болон "Авто 

үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн мэдээллийн сангийн програм хангамж нийлүүлэх", НТГ 

17/02 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах  үнэлгээний 

хороо байгуулагдан 3 удаа хуралдаж, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.  

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр "ЕС" зөвшөөрлийн хяналт, удирдлагын 

системийн програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлт болон  "Авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн 

нэгдсэн мэдээллийн сан"-гийн програм хангамж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний 

гэрээг "Аствишн" ХХК-тай байгуулсан боловч дээрх 2 програмын зардал одоогоор 

шийдэгдээгүй байна. 

Хүрсэн үр дүн:  

- Энэ онд авто үйлчилгээ эрхэлж буй нийт 71  иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад ангилал тогтоосон.  

- Нийслэлийн замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ачааны автомашинуудад  

холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулав. 

- "ЕС" зөвшөөрлийн хяналт, удирдлагын системийн програм хангамжийн нэмэлт 

хөгжүүлэлт болон  "Авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн мэдээллийн сан"-гийн програм 

хангамж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулагдсан.  
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3.1.13. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний салбарт сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 

захиргааны хяналтыг сайжруулах чиглэлээр хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж 

буй талаар: 

Энэ онд Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчид нийт 61 хуулийн этгээд, 122  

иргэн, 47802 тээврийн хэрэгслийг тус тус шалгаж, нийт 1276 зөрчил илрүүлэн, 50.2 сая 

төгрөгийн шийтгэл ногдуулж, “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангах тухай” 412 заалт 

бүхий 173 албан шаардлага хүргүүлэн ажиллав. 

Зөрчил арилгалт 96,2 хувь, үйл ажиллагааны 207 дүгнэлт, 91 зөвлөмжийг холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүлэн, нийтийн тээврийн 3, сургуулийн 3 байгууллага, 3 иргэний үйл 

ажиллагааг тус тус зогсоосон болно. 

 

Зөрчлийн ангилал: Зөрчлийн тухай хуулийг үндэслэн нийт 1276 зөрчилд арга хэмжээ 

тооцсон. 

 

Энэ онд нийт төлөвлөгөөт шалгалтыг 9 удаа, төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 3 удаа, 

гүйцэтгэлийн шалгалтыг 8 удаа, тандалт судалгааг 2 удаа, зөвлөн туслах үйлчилгээг 1 

удаа, нийт 23 удаа нийтийн тээврийн үйлчилгээ, ачаа тээвэр, авто үйлчилгээ эрхлэгч 

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад үзүүлсэн болно. 

 

3.1.14. Тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын инженер техникийн ажилчид 

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

a) Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, ШУТИСургуулийн Механик, тээврийн 

сургуультай хамтран “Хийн түлшээр ажилладаг тэжээлийн системтэй эко автобусны 

техник үйлчилгээ, засвар”, “Хийн түлшний тухай ойлголт” сургалтыг 10 дугаар сарын 18-

ны өдөр зохион байгуулсан.   

Уг сургалтад хийн түлшээр ажилладаг тээврийн хэрэгсэл бүхий нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч 6 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 23 инженер, техникийн ажилтан 

хамрагдсан. 

b) Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн 

батлагдсан Замын хөдөлгөөний  дүрмийг нийтийн тээвэр, такси үйлчилгээний жолооч 

нарт судлуулах, сурталчилан таниулах, жолооч нарын замын хөдөлгөөний эрх зүйн 

мэдлэгийг сайжруулах, шаардлагатай мэдлэг, мэдээллээр хангах, улмаар зам тээврийн 
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осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль, дүрмийг чанд дагаж мөрдөн хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх чиглэлээр  удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу 09 дүгээр сарын 

27-ноос 10 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл сургалт зохион байгуулсан. 

Уг сургалтад нийтийн тээврийн үйлчилгээний 19 аж ахуйн нэгжийн 1367 жолооч, 

такси үйлчилгээний 3 аж ахуйн нэгжийн 70 жолооч хамрагдсан байна. 

c) Тамхигүй Улаанбаатар хөтөлбөр, Эрүүл залуус аяны хүрээнд Нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар, Наркологийн эмнэлэгтэй хамтран  нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 

аж ахуйн нэгжүүдийн жолооч нарт архи, тамхи, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт бодисын 

эрүүл мэндэд нөлөөлөх хор уршиг, дам тамхидалт, гэр бүлийн боловсрол, үнэ цэнэ, 

үйлчилгээний ажилтны соёл, харилцаа хандлага сэдвээр сургалт зохион байгуулав.  

Тус сургалт нь 2018 оны 05 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд батлагдсан удирдамж, 

хуваарь, хөтөлбөрийн дагуу 6 удаагийн давталттай явагдсан бөгөөд 16 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 270 орчим  жолооч сургалтад хамрагдлаа.  

d) Замын цагдаагийн албатай хамтран нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын жолооч нарт батлагдсан хуваарийн дагуу 05 дугаар сарын 04-

ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх 

зохицуулагч д/ч Б.Анар, 05 дугаар сарын 22-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн Замын 

цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх зохицуулагч а/х А.Батхуяг нар “Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн  хууль, дүрмийг чанд дагаж мөрдөн, 

осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зам тээврийн осол хэргийн шалтгаан, нөхцөл, хууль 

тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, зөрчлийн оноо тооцох журам, Замын 

хөдөлгөөний өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар”, тус газрын сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн Ц.Базаррагчаа “хөдөлгөөнд соёлтой оролцох, замын хөдөлгөөний нөхцөл 

байдлыг зөв үнэлэх, замын нөхцөлд хөдөлгөөний хурдыг зөв тохируулах, жолоочийн бие, 

сэтгэл зүйн онцлог, түүнтэй уялдуулан аюулгүй жолоодох арга барилд суралцах зэрэг 

замын хөдөлгөөнд аюулгүй, соёлтой оролцох тухай” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийлээ. 

e) Сүхбаатар дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 05 дугаар сарын 18-ны 

өдөр Вип такси сервис ХХК-ний  20 гаруй жолоочид Сүхбаатар дүүргийн замын 

цагдаагийн хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх зохицуулагч цагдаагийн дэслэгч Б.Анар 

“Монгол улсын замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал”, Зөрчлийн тухай хууль, тогтоомжийн 

талаар тайлбарлан таниулж, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явууллаа. 

f) Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын төвтэй хамтран 

05 дугаар сарын 17-ны өдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, жолооч нарт ажлын 

байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал 

унтраах тактик, галын аюулын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, болзошгүй гамшгийн 

аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах аврах мэдлэг, дадлыг олгох 

зорилгоор сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтад нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 20 аж ахуйн нэгж байгууллагын 167 

жолооч хамрагдсан ба цаашид энэ чиглэлээр илүү олон албан хаагчдыг хамруулахаар 

төлөвлөж байна 

g) Тус газраас санаачлан нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар, нийслэлийн 

Онцгой байдлын газар, Автотээврийн Үндэсний төв, Монголын Хог Хаягдлыг Дахин 

Боловсруулах Үндэсний Холбоо, Монголын авто их биеийн засвар эрхлэгчдийн холбоо 
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болон Атиконсалтинг компаниудтай хамтран авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл 

ажиллагаа эрхлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа. Сургалт  05 дугаар сарын 02-ны өдөр 

Хан-уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд зохион байгуулсан ба 

сургалтад Хан-уул дүүргийн 47 авто үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэд оролцсон юм 

h) Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 

дээшлүүлэх, эрүүл, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын байран дахь 

эрсдэлийг бууруулах зорилгоор холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдэд тусгагдсан 

шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Баян-хүрээ” сургалтын төвтэй хамтран 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх  

сургалтыг 03 дугаар сарын 05 наас- 09 ны хооронд зохион байгуулж, нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч 9 аж ахуйн нэгж байгууллагын 10 ажилтныг хамруулж, сертификат 

олголоо. 

i) Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх  хэлтсээс 

ирүүлсэн албан мэдэгдлийн  дагуу Нийслэлийн тээврийн газраас автобусанд 

байршуулсан хяналтын камеруудын ашиглалтыг сайжруулах, нийтийн тээврийн 

хэрэгсэлд үйлдэгдэж буй халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар 

нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын IT инженер, Дотоод 

хяналт шалгалт,  хэсгийн дарга, шалгах механик  нарт 03 дугаар сарын 16-нны өдөр 

зохион байгуулж, нийт 28 гаруй ажилтан албан хаагчид  сургалтад хамрагдсан. 

j) Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэсгийн  дарга  нарт 02 дугаар сарын 08-

нд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, эрх зүйн 

баримт бичгүүдийн талаар шаардлагатай мэдлэг, мэдээллээр хангах,  хууль, дүрмийг 

чанд дагаж мөрдөн осол, аюулгүй ажиллах хэм хэмжээг төлөвшүүлэх зорилгоор сургалт 

зохион байгууллаа. Сургалтад нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 18 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 22 орчим хэсгийн дарга батлагдсан удирдамж, хуваарь, хөтөлбөрийн дагуу 

хамрагдав. 

Мөн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалтын төвд 14 хоног 

тутам “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын суурь ойлголтууд” сэдвээр сургалт явуулж, 

нийт 17 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 250 гаруй жолооч хамрагдсан. 

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

сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хөдөлгөөний аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанар 

соёлыг сайжруулах, иргэдэд тав тухтай үйлчилгээг хүргэн ажиллах зорилгоор 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж хэвшээд 

байна. 

 

3.1.15. Хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх шаардлагатай маргаантай 

асуудлуудад байгууллагын төлөөллийг хэрэгжүүлэн ажилласан талаар: 

 

А. 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 
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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 7 шатны шүүх дамжин хэлэлцэгдэж “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар 65.1.1, 65.1.7”-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгч 

Тэнүүн-Огоо болон Тэнүүн-Огоо 3-р бааз ХХК-ууд тус газарт холбогдох нэхэмжлэлтэй 

иргэний хэргийг хэрэгсэхгүй болгон, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 01 дүгээр 

сарын 12-ны өдөр хэргийг хянан нэхэмжлэгчийн зарим шаардлагыг хангаж 

шийдвэрлэсэн.  

Ингэснээр 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын А/353 

дугаар захирамжаар Тэнүүн-Огоо ХХК-ийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлсэн болно. 

2. 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 

Г.Даваасүрэнд хуваарилагдсан болно. 

3. Тус газрын нэхэмжлэлтэй Үндэсний аудитын газрын нийслэлийн Аудитын газар, 

нийслэлийн Аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудиторт холбогдох нийслэлийн Аудитын 

газрын дарга, Тэргүүлэх аудиторын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/20 дугаар 

тушаалаар батлагдсан нийслэлийн Тээврийн газрын 2013-2015 оны зарим үйл 

ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит /НАГ-АХ/2016/ГА-II-02/ГА/-ын 

тайлангийн 2.4.3 дахь заалтыг илт хууль бус болохыг тогтоолгох нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзсан бөгөөд түүнд 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 

өдөр гомдол гарган 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Давж заалдах шатны шүүх хурлаар 

Анхан шатны шүүх рүү буцааж шийдвэрлэсэн боловч хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаа 

дуусгавар болсон болно. 

 

4.  Иргэн Г.Даваадуламын нэхэмжлэлтэй тус газарт холбогдох ажилд эргүүлэн 

тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс гаргуулах, нийгмийн болон эрүүл 

мэндийн дэвтэрт нөхөн бичилт хийхийг даалгах тухай нэхэмжлэлийн шаардлагатай 

иргэний хэрэг 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн 

анхан шатны шүүхээр хэлэлцэгдсэн.  
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Уг хэргийг тус шүүхийн шүүгч Ц.Алтанцэцэг хянаж үзээд нэхэмжлэгчийн 

нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн бөгөөд 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан бөгөөд 05 дугаар сарын 28-ны 

өдөр оролцож тус шүүх Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 

шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн. 

Дээрх шийдвэрүүдийг тус газраас эс зөвшөөрч Улсын дээд шүүх буюу хяналтын 

журмаар гомдол гаргасан бөгөөд хэргийг 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр хуралдаж анхан 

болон давж заалдах шатны шийдвэрүүдийг хэвээр үлдээж нэхэмжлэгч Г.Даваадуламын 

нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн болно.  

5.  Иргэн С.Нямдоржийн нэхэмжлэлтэй нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны 

хэрэгт хариуцагчийг төлөөлөн 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр оролцсон бөгөөд 

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр нэхэмжлэгчийн 

нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж улмаар тус газраас Захиргааны хэргийн давж заалдах 

шатны шүүхэд гомдол гаргасан. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх 09 

дүгээр сарын 20-ны өдөр анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хянан үзэж Нийслэл дэх 

захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.  

Дээрх шийдвэрүүдийг тус газраас эс зөвшөөрч Улсын дээд шүүх буюу хяналтын 

журмаар гомдол гаргасан бөгөөд хэргийг 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр хуралдаж анхан 

болон давж заалдах шатны шийдвэрүүдийг хэвээр үлдээж нэхэмжлэгч С.Нямдоржийн 

нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн болно.  

6. Нийслэлийн Тээврийн газрын нэхэмжлэлтэй иргэн Б.Тогтох буюу Нуман цагаан 

ХХК-д холбогдох Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Нарангийн 

голын автобусны эцсийн зогсоолд байрлах “Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж 

байгаа жолооч шалгагч нарын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цайны цагаар 

хооллох, бие засах, түр амрах” зориулалттай барилгыг хариуцагчийн хууль бус 

эзэмшлээс чөлөөлүүлэх, “Нуман цагаан” ХХК-ийн гүйцэтгэх Б.Тогтохын хууль бусаар 

цахилгаан ашигласны төлбөр 10.605.071 төгрөг гаргуулах нэхэмжлэлийн шаардлага 

бүхий иргэний хэрэгт нэхэмжлэгчийг төлөөлөн оролцож байгаа бөгөөд шүүх хурал 4 удаа 

хойшилж, шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа болно.  

7.  Иргэн Ц.Мөнхбатын нэхэмжлэлтэй тус газарт холбогдох “Нийслэлийн Тээврийн 

газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн Ц.Мөнхбатыг ажлаас халах тухай 

Б/99 тоот захиргааны актыг хүчингүй болгуулах, нийслэлийн Тээврийн газрын 

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн даргын ажилд эргүүлэн томилох, ажилгүй 

байсан хугацааны цалинг нөхөн гаргуулах тухай” захиргааны хэрэгт хариуцагчийг 

төлөөлөн оролцож байгаа бөгөөд хариу тайлбар, нотлох баримт гаргуулах ажиллагаа 

хийгдэж одоогоор урьдчилсан хэлэлцүүлэг зарлагдаагүй, шүүх хуралдаан товлогдоогүй 

байгаа болно. 

 В. Нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлөн ажилласан талаар: 

1. Иргэн Х.Галмандахын тус газарт гаргасан зохиогчийн эрх зөрчигдсөн талаарх 

гомдолтой танилцаад “Нийтийн зорчигч тээврийн ажил үйлчилгээг зах зээлийн нөхцөлд 

тохируулан хэрэгжүүлэх оновчтой менежмент, зохистой хувилбар” судалгааны бүтээлийн 

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2-д 

заасан онцгой эрхийг тус газар нь зөрчөөгүй тайлбарыг Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн 
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газрын Оюуны өмчийн хяналтын газарт гаргасан бөгөөд одоогоор мэдээлэл ирээгүй 

болно. 

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 анхан болон давж заалдах шатны 

шүүхэд төлөөлөн оролцож, 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр Захиргааны хэргийн 

хяналтын шатны шүүх буюу Улсын дээд шүүхэд гомдлын дагуу төлөөлөн оролцож 

нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн болно.  

Хүрсэн үр дүн: Хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх шаардлагатай 

маргаантай 1 нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай шийдвэр гарсан болно. 

 

3.1.16. 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”, 2018 оны 04 дүгээр сард “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилтийн 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. 

Үндсэн чиглэлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, туслах болон буухиа чиглэл, такси 

үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гэрээний үүргийн биелэлтийг сар бүрийн  

5-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд дүгнэж байна.  

1. Үндсэн чиглэлийн аж ажуйн нэгж, байгууллагуудаас гэрээ дүгнүүлээгүй болон 

хангалтгүй дүгнүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага байхгүй болно. Гэрээгээр хүлээсэн 

үүргээ биелүүлж ажиллаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад торгууль тавьж ажилласан.  

Сар 

Торгууль ногдуулсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын 

тоо 
Мөнгөн дүн 

/төгрөг/ 

1 сард 4 1.955.866 

2 сард 13 9.450.133 

3 сард 13 8.203.933 

4 сард 17 9.966.933 

5 сард 14 4.090.865 

6 сард 10 3.451.533 

7 сард 14 4.649.060 

8 сард 13 5.131.000 

9 сард 15 8.643.580 

10 сард 16 8.612.650 

11 сард 18 14.046.560 

Нийт мөнгөн дүн 78.202.113 

2. Туслах үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэдэг 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас "Өндөр 

буянт трейд"  ХХК бүртгэлийн санд хөдлөх бүрэлдэхүүнгүй болсон тул 10 дугаар сарын 
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15-ны өдрөөр тасалбар болгон гэрээ цуцлах мэдэгдлийг 1/1208 тоот албан бичгээр 

хүргүүлсэн.  

Туслах чиглэлийн 4 аж ахуйн нэгж, байгууллага эрхлэн гүйцэтгэж байна. 

3. Буухиа үйлчилгээний 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас Хөлөг налайх 

ХХКомпани гэрээгээ цаг тухайд нь дүгнүүлж, Бичил аян эздийн хоршооны гэрээ 05 

дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болж дууссан тул НЗД-ын 2017 оны А/431 дүгээр 

захирамжийн дагуу үүрэг тус бүрээр дүгнэж, "Хангалтгүй" үнэлэгдсэнээр цаашид сунгах 

боломжгүй болсон. 

4. Такси үйлчилгээний гэрээтэй 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас тайлант 

хугацаанд гэрээ дүгнүүлээгүй 5  аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. Эдгээр аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудтай гэрээний 3.2–д заасан үүргээ биелүүлэхгүй байгаа тул гэрээ цуцлах 

нөхцөл бүрдсэн. Тухайн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр захиргааны зөвлөлийн 11 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн хуралд танилцуулж, хурлын шийдвэрийн дагуу Миллон доллар, 

Намдэмүн сервис ХХК-уудын гэрээг цуцлах, Си Ай Эм Эн Ай, Мөнх такси, УБТТС ХХК-

уудад сануулах мэдэгдлийг албан тоотоор хүргүүлсэн болно. 

Такси үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэж буй 9 аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээний үүргээ 

биелүүлэн ажиллаж байна. 

5. Улаанбаатар Смарт Карт ХХКомпанитай 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр  

байгуулсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, хяналт, төлбөр хураалтыг 

гүйцэтгүүлэх” 16/001 тоот гэрээний үүргийн биелэлтийг 2016 оноос хойш дүгнээгүй.  

Гэрээний үүргийг дүгнэх аргачлалыг боловсруулахаар ажлын хэсгийг 2017 оны А/36 

тоот тушаалаар баталж, гэрээ дүгнэх аргачлалыг боловсруулахаар 3 удаа хуралдсан 

боловч шийдтэй ажил хийгдээгүй тул энэ оны  09 дүгээр сард гэрээ дүгнэх аргачлалыг 

боловсруулж, тус компанитай 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хамтарсан уулзалт хийн гэрээ 

дүгнэх аргачлалыг баталж, 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 2 байгууллагын удирдлагууд 

баталгаажуулсан болно.  

Төсөл хэрэгжүүлэгч Улаанбаатар смарт карт ХХК-ийн гэрээг 12 дугаар сарын 05-

ны өдөр дүгнэсэн бөгөөд ТУЗөвлөлийн хуралд танилцуулсан болно. 

Гэрээ байгуулсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, цуцалсан байдал:  

✓ Морьбарьдаг компани 2018 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 18/28 дугаар, 

05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/17 дугаар албан бичгээр 1-16/13 тоот дугаартай гэрээг 

05 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгож дуусгах хүсэлтүүд ирүүлсэн тул тус 

газрын Захиргааны зөвлөлийн 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн  хурлаар хэлэлцэн дээрх 

гэрээний  5.2.1-д “Энэ гэрээний 2.7 дахь заалтын дагуу сунгагдсан байгаа тохиолдолд 

үүрэг гүйцэтгүүлэгч талаас гэрээг дуусгавар болгохоор шийдвэрлэж бичгээр 

мэдэгдсэн байх” гэж заасныг  үндэслэн гэрээг 05 дугаар сарын 04-ний өдрөөр тасалбар 

болгон цуцалсан. 

Морьбарьдаг ХХКомпаний гэрээ цуцалж байгаатай холбоотой тухайн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрхлэн гүйцэтгэж байсан “ХО:3 Городок–Дүнжингарав худалдааны 

төв, ХО:5 Налайх–Зүүн 4 зам–Дүнжингарав худалдааны төв” гэсэн чиглэлүүдийг 

Эрдэмтранс ХХКомпанид шилжүүлэн ажиллуулах  тухай шийдвэрийг 05 дугаар сарын 

03-ны өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаас гаргасан тул 05 дугаар сарын 04-ний өдөр 
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“Нийтийн тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх” 1-16/04 тоот гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулсан. 

✓ Монкара компани 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 84 дүгээр, 

05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 95 дугаар албан бичгээр 1-16/09 тоот дугаартай гэрээг 05 

дугаар сарын 31 -ний өдрөөр тасалбар болгож цуцлах хүсэлтүүдийг тус газрын 

Захиргааны зөвлөлийн  05 дугаар сарын 24-ний өдрийн  хурлаар хэлэлцээд дээрх 

гэрээний  5.2.1-д “Энэ гэрээний 2.7 дахь заалтын дагуу сунгагдсан байгаа тохиолдолд 

үүрэг гүйцэтгүүлэгч талаас гэрээг дуусгавар болгохоор шийдвэрлэж бичгээр мэдэгдсэн 

байх”,  5.2.2-д “Тээвэрлэгч гэрээний зорилгыг биелүүлэх боломжгүй болсон гэж өөрөө 

бичгээр хүсэлт ирүүлсэн эсхүл Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт 

гарсан” гэж заасныг үндэслэн гэрээг 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон 

цуцалсан. 

Монкара ХХКомпаний гэрээ цуцалж байгаатай холбоотой тухайн ААНБ-ын эрхлэн 

гүйцэтгэж байсан “Ч:17 Баруун 4 зам – Нарны зам /их тойрог/, Ч:17Б Баруун 4 зам – 

Нарны зам – Зүүн 4 зам –Их тойруу /их тойрог/, Ч:55 Зайсан-Дэнжийн 1000-ЗГАБ-

Согоотын гудамж” гэсэн чиглэлүүдийг Эрдэмтранс ХХКомпанид шилжүүлэн 

ажиллуулах  тухай шийдвэрийг 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн Захиргааны зөвлөлийн 

хурлаас гарсан тул 05 дугаар сарын 28-ны өдөр “Нийтийн тээврийн үйлчилгээг 

гүйцэтгүүлэх” 1-16/04 тоот гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулав. 

✓ НЧБ ХХКомпаний эрхлэн гүйцэтгэж байгаа“Ч:46 Улаанчулуут-Их наран-Вокзал” 

чиглэлд үйлчилгээний чанар, шаардлагатай холбоотой гомдол санал их ирж байгаа тул 

тухайн чиглэлийг туршилтын хугацаагаар Сутайнбуянт ХХКомпанид шилжүүлэн 

ажиллуулах тухай шийдвэрийг Захиргааны зөвлөлийн хурлын 05 дугаар сарын 03-

ны өдрийн хурлаас гаргасан тул 05 дугаар сарын 10-ны өдөр гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулж, дээрх 2 байгууллагын чиглэлүүдийг сольж ажиллуулсан.  

✓ Такси дуудлагын үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэх гэрээний шинэчилсэн төслийг 

Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу 07 дугаар сарын 26-ны өдөр такси дуудлагын 

үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэж буй 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сонгох ажиллагааг 

хийсэн. Такси дуудлагын эрхлэн гүйцэтгэж буй 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас 

Цахилгаан холбоо ТӨХК гэрээ байгуулан ажиллах боломжгүй тухай мэдэгдсэн. Иймд 

Билэгт Дөлгөөн, УБТТС ХХК-уудтай такси дуудлагын гэрээг шинэчлэн байгуулсан болно. 

 Мөн Зип такси ХХК тус газарт 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр ‘Zip User, Zip Provider’ 

аппликейгнуудыг ашиглан такси дуудлагын үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн. Уг 

хүсэлтийг газрын даргын 2017 оны А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан Ажлын хэсгийн 

хурлаар оруулсан. Ажлын хэсэг нь захиргааны зөвлөлийн 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 

хуралд танилцуулсан бөгөөд зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу уг компанитай 11 

дүгээр сарын 30-ны өдөр такси дуудлагын үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. 

✓ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 73 

дугаар тогтоолоор Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГазар шинээр байгуулагдсантай 

холбогдуулан нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэх гэрээг 08 дугаар сарын 23-

ны өдөр байгуулсан. 
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Нийтийн тээврийн үйлчилгээний цаг үеийн зохицуулалтын хүрээнд хийгдэж буй 

чиглэл, замналын өөрчлөлт болон баяр ёслолын өдрүүдийн зохион байгуулалт, арга 

хэмжээтэй холбоотойгоор тухай бүрт гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байна. 

Гэрээ байгуулсан, цуцалсан байдал: 

д/д Төрөл 
2018 оны 

эхэнд 
Гэрээ 

цуцалсан 
Шинээр гэрээ 
байгуулсан 

2018 оны жилийн 
эцсийн байдлаар 

1 Үндсэн чиглэл 21 3 1 19 

2 Туслах чиглэл 5 1 0 4 

3 Буухиа чиглэл 2 1 0 1 

4 Такси 11 2 0 9 

5 Такси дуудлага 3 1 1 3 

Нийт 42 8 2 36 

 

✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй урт хугацааны 

тогтвортой гэрээ байгуулах гэрээний төслийг боловсруулан 08 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн 1/1057 тоот албан бичгээр шинэчилсэн гэрээний төсөлд санал авахаар нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 19 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлсэн.  

 Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан сонсох ажиллагааг 08 дугаар 

сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд гэрээний төслийг эцэслэн боловсруулж 

дахин санал авахаар 19 аж  ахуйн нэгж, байгууллагуудад 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

1/1316 тоот албан бичгээр хүргүүлэн, саналыг бичгээр авч, тусган захиргааны зөвлөлийн 

11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралд танилцуулсан. 

Захиргааны зөвлөлийн хурлаас нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 19 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудтай урт хугацааны тогтвортой гэрээг 12 дугаар сарын 25-ны дотор 

байгуулах тухай шийдвэрлэсэн. Тус гэрээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

мөрдөхөөр болсон. 

Хүрсэн үр дүн: Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 

гэрээний дагуу тухай бүр хариуцлага тооцон ажиллаж хэвшсэн. 

 

3.1.17. Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийн техникийн үзлэг, оношилгоог 

зохион байгуулсан ажлын хүрээнд: 

Хаврын техникийн үзлэг, оношилгоо: 

Газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/18 дугаар тушаалын 

дагуу нийтийн тээврийн салбарын хаврын техникийн үзлэг, оношилгоог 03 дугаар сарын 

12-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд үндсэн чиглэлийн 1057, 

туслах чиглэлийн 10, буухиа чиглэлийн 71, такси үйлчилгээний 474, ажилчдын автобус 

43 буюу нийт 1655 тээврийн хэрэгсэлд техникийн үзлэг,оношилгоо хийж дүгнэлт 

гаргасан. 

Үзлэгт хамрагдсан тээврийн хэрэгслүүдээс эхний үзлэгээр өнгө үзэмжээр  164, 

тоормосны үзүүлэлтээр 229, жолооны механизм 30, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл 147, утааны 

үзүүлэлтээр 91 буюу нийт 315 тээврийн хэрэгсэл эхний үзлэгээр тэнцээгүй байна.    

Эхний үзлэгээр их багтаамжийн 214 автобус, бага багтаамжийн 35 автобус, такси 

үйлчилгээний 58, Ажилчдын автобус 8, буюу нийт 315 тээврийн хэрэгсэл тэнцээгүй 

үзүүлэлттэй байна. 
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Хаврын техникийн үзлэг, оношилгооны дүн мэдээ: 
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1 Үндсэн 21 1135 1060 2 75 1057 99.7 1057 100 0 0 1 0.09 

2 Туслах 5 16 16 0 0 10 62.5 10 100 0 0 6 60 

3 Буухиа 2 92 92 0 0 71 77.1 71 100 0 0 21 29.6 

4 Такси 11 606 567 0 39 474 83.6 474 100 0 0 93 19.6 

5 
Ажилчд
ынавтоб

ус 
1 51 51 1 4 43 84.3 43 100 0 0 3 6.98 

Дүн 40 1900 1786 3 118 1655 92.6 1655 100 0 0 124 7.49 

 

Хүрсэн үр дүн: Хаврын техникийн үзлэгээр нийтийн зорчигч тээврийн бүртгэлийн санд 

бүртгэлтэй 1900 тээврийн хэрэгслээс үзлэгт орох шаардлагатай 1779 тээврийн хэрэгсэл, 

үүнээс 1655  тээврийн хэрэгсэл буюу 93,02 хувь нь хамрагдлаа. 

Намрын техникийн үзлэг, оношилгоо: 

Газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/68 дугаар тушаалын 

дагуу нийтийн тээврийн салбарын намрын техникийн үзлэг, оношилгоог 09 дүгээр сарын 

10-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр хүртэл ажиллахаар баталсан. Нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний аж ахуй нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн 11 

дүгээр сарын 17-ний өдрийг хүртэл сунгаж явуулсан. 

Нийт 1888 тээврийн хэрэгслээс намрын техникийн үзлэгт орох шаардлагатай 1882 

тээврийн хэрэгсэл үүнээс 1779 тээврийн хэрэгсэл буюу 94,5% нь хамрагдлаа. 

Үндсэн чиглэлийн 1166, туслах чиглэлийн 9, буухиа чиглэлийн 8, таксий 

үйлчилгээний 523, ажилчдын автобус 73 буюу нийт 1779 тээврийн хэрэгсэлд техникийн 

үзлэг,оношилгоо хийж дүгнэлт гаргасан байна. 

Үзлэгт хамрагдсан тээврийн хэрэгслүүдээс эхний үзлэгээр өнгө үзэмжээр  236, 

тоормосны үзүүлэлтээр 210, жолооны механизм 26, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл 194, утааны 

үзүүлэлтээр 169 буюу нийт 835 үзүүлэлтээр эхний үзлэгээр тэнцээгүй байна.   Дээрх 

үзүүлэлтийг тээврийн хэрэгслийн төрлөөр авч үзвэл эхний үзлэгээр их багтаамжийн 244 

автобус, бага багтаамжийн 5 автобус, такси үйлчилгээний 164, ажилчдын автобус 7 буюу 

нийт 420 тээврийн хэрэгсэл 835 үзүүлэлтээр тэнцээгүй байна.  

Өөрөөр хэлбэл нийт техникийн үзлэг, оношилгоонд хамрагдсан тээврийн 

хэрэгслийн 24 хувь нь эхний үзлэгт тэнцээгүй байна.  
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Намрын техникийн үзлэг, оношилогооны дүн мэдээ: 

№ 
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Хүрсэн үр дүн: Намрын техникийн үзлэгээр нийтийн зорчигч тээврийн бүртгэлийн санд 

бүртгэлтэй 1888 тээврийн хэрэгслээс үзлэгт орох шаардлагатай 1882 тээврийн хэрэгсэл 

үүнээс 1779 тээврийн хэрэгсэл буюу 94,5% нь хамрагдлаа. 

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 08 дугаар сарын 31-ний  өдрийн А/635 дугаар 

захирамжаар тус газрыг нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллах 

хэрэгжүүлэгч Агентлагийн статустайгаар бүтэц орон тооны хязгаарыг баталсан. 

Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 2017 оны А/42 дугаар тушаалаар бүтэц орон 

тоог шинэчлэн баталж Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс–25, Тээврийн 

төлөвлөлт, технологийн хэлтэс–11, Зорчигч тээврийн үйлчилгээний хэлтэс–12, Тээврийн 

логистикийн хэлтэс–8, Тээврийн хяналтын хэлтэс–29, Техникийн үзлэг, оношлогооны 

төв-4, гэрээт 1 ажилтан, нийт 90 орон тоотой баталсан. 
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Байгууллагын бүтэц, орон тоог гүйцэтгэлээр харуулбал: 

№ Ангилал 
Батлагдсан 

бүтцээр 
Гүйцэтгэлээр Зөрүү Тайлбар 

1 Удирдах албан тушаал 8 8 0 - 

2 
Гүйцэтгэх албан 
тушаал 

49 45 4 
Хүүхэд асрах чөлөөтэй 1, 

албан тушаал өөрчлөгдсөн 
2, ажлаас чөлөөлөгдсөн 1 

3 
Төрийн үйлчилгээний 
албан тушаал 

32 32 0 - 

4 Гэрээт ажилтан 1 1 0 - 

Нийт 90 86 4 - 

Газрын даргын 2018 оны А/27 дугаар “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах 

ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаалын дагуу тус хэлтсийн Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний мэргэжилтэн, Дотоод ажил, гадаад харилцаа, хуралдаан хариуцсан 

мэргэжилтэн, Архивын ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, 

04 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлуулсан. 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтыг 

шинэчлэн боловсруулахдаа НЗДТГ-аас 02 дугаар сарын 12-ны 10/531 дүгээр албан 

бичгээр ирсэн чиглэлийн дагуу боловсруулж батлуулсан болно. 

Мөн МУЗГ-ын 2018 оны 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 

дугаар албан даалгаврын дагуу төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод 

дүн шинжилгээ хийж, шинжилгээний дүнд тулгуурлан хэлтсүүдийн чиг үүргийн 

давхардал, хийдлийг арилгах, албан хаагчдын ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа 

холбоог сайжруулах, санал боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг газрын даргын 

2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/74 тоот тушаалаар байгуулав.  

Дээрх ажлын хэсэг нь Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 

даргын 2018 оны 213 дугаар  тушаалаар байгуулагдсан Дэд ажлын хэсгээс гаргасан 

аргачлал, удирдамж, зааврын дагуу ажлын байрны шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Ажлын 

хэсэг нь дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн болно. Үүнд: 

- “Баримт бичгийн судалгааны хүснэгт”-ийг байгууллагын хэлтэс тус бүрээр бөглөн, 

боловсруулалт хийхэд бэлтгэн, 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/1136 тоот албан бичгийн 

хавсралтаар НЗДТГазарт хүргүүлсэн. 

- Байгууллагын бүх ажилтнаар “Ажлын байрны шинжилгээний асуулга”-ыг бөглүүлж, 

шууд удирдах албан тушаалтнаар баталгаажуулсан. 

- Ажлын байрны шинжилгээний асуулга, баримт бичгийн судалгааны үр дүнг 

харьцуулан шинжилж боловсруулалт хийж,  тайланг 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр 

НЗДТГазарт хүргүүлсэн. 

3.2.2. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт: 

A. Төрийн жинхэнэ албан тушаалын 2 сул орон тоонд Төрийн албаны тухай хуулийн 

дагуу сонгон шалгаруулалт зарлуулах хүсэлтийг 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний 

өдрийн 1/340 дүгээр албан бичгээр Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар 

зөвлөлд хүргүүлсэн.  
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Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 04 дүгээр сарын 20-ны 

өдөр Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зарлан, шалгаруулалтаар хамгийн өндөр оноо 

авч шалгарсан Д.Мөнхсарнайг Салбарын сургалт хариуцсан мэргэжилтнээр 05 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн  Б/60 дугаар тушаалаар, Э.Энхзулыг Эдийн засаг судалгааны 

мэргэжилтнээр 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/58 дугаар тушаалаар тус тус томилов. 

Мөн Дотоод ажил, гадаад харилцаа, хуралдаан хариуцсан мэргэжилтний 1 сул орон 

тоо гарсан тул нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 05 дугаар сарын 

29-ний өдрийн 1/708 дугаар албан бичгээр иргэн Ц.Базаррагчааг нэр дэвшүүлсэн хүсэлт 

хүргүүлж, 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14/258 дугаар албан бичгээр тус албан тушаалд 

иргэн Ц.Базаррагчааг томилохыг зөвшөөрсөн тул 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/71, 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж 

Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 

14/384 дүгээр албан бичгийн дагуу Т.Оюунсүрэнг 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн Б/129 

дүгээр тушаалуудаар тус тус томилов. 

Байгууллагад 4 сул орон тоо гарсан тул Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу сонгон 

шалгаруулалт зохион байгуулах хүсэлтийг Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөлд 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/1522 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. 

B.  Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 дахь хэсэг, Улсын Их 

Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 

албан тушаалд томилох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 10, 14а-д заасны дагуу 

тус газрын зохион байгуулалтын нэгжийн дарга, орлогч даргын орон тоог төрийн жинхэнэ 

албан хаагчдаас албан тушаал дэвшүүлэх замаар нөхөх саналыг Нийслэл дэх төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлэв.  

Хүргүүлсэн саналын дагуу 04, 05 дугаар саруудад сонгон шалгаруулалт хийгдэж 

доорх төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг удирдах албан тушаалд томилов. 

 

д/д Нэр Томилогдсон албан тушаал 
Салбар зөвлөлийн 
тогтоолын огноо, 

дугаар 

Томилсон 
тушаалын 

огноо, дугаар 

1 Х.Булгаа Орлогч дарга 
2018.05.23 

№80 
2018.05.24 

Б/61 

2 Д.Галбадрах 
Тээврийн төлөвлөлт, 
технологийн хэлтсийн дарга 

2018.04.09 
№66 

2018.04.11 
Б/44 

3 Э.Баярт 
Зорчигч тээврийн үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 

2018.04.09 
№58 

2018.04.11 
Б/45 

4 Ц.Мягмар 
Тээврийн хяналтын хэлтсийн 
дарга 

2018.05.23 
№81 

2018.05.24 
Б/62 

5 Г. Баасан 
Тээвэр, логистикийн хэлтсийн 
дарга 

2018.05.23 
№83 

2018.05.24 
Б/63 

 

Мөн Орлогч дарга, Зорчигч тээврийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга нар өөрийн 

хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж мөн Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга 

ажлаас халагдаж удирдах албан тушаалтны сул орон тоо бий болсон тул төрийн 

жинхэнэ албан хаагчдаас албан тушаал дэвшүүлэх замаар нөхөх саналыг Нийслэл дэх 

төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/1130 тоот 

албан бичгээр хүргүүлж 11 дүгээр сард сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдав.  
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Сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан доорх төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг удирдах 

албан тушаалуудад томилов. 

д/д Нэр Томилогдсон албан тушаал 
Салбар зөвлөлийн 
тогтоолын огноо, 

дугаар 

Томилсон 
тушаалын 

огноо, дугаар 

1 Ц.Мягмар Орлогч дарга /ЗТҮХ, ТЛХ/ 
2018.11.06 

№99 
2018.11.06 

Б/132 

2 М.Мөнхбаяр 
Захиргааны удирдлага, 
санхүүгийн хэлтсийн дарга 

2018.11.06 
№100 

2018.11.06 
Б/133 

3 З.Цэвээндорж 
Тээврийн хяналтын хэлтсийн 
дарга 

2018.11.06 
№101 

2018.11.06 
Б/134 

4 Б.Эрдэнэболд 
Зорчигч тээврийн 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

2018.11.06 
№102 

2018.11.06 
Б/135 

 

3.2.3. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлын хүрээнд: 

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээллийг шинээр ашиглалтад 

орсон “Хүний нөөцийн систем”-д бүрэн тусгаж, тоон мэдээг 01 дүгээр сарын 26-ны 

өдрийн 1/157 дугаар албан бичгээр Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөлд 

хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн төрийн байгууллагуудад ашиглагддаг www.smartcity.mn 

www.edoc.ub.gov.mn  програмуудыг нэгтгэсэн www.erp.ulaanbaatar.mn програмыг 10 

дугаар сараас эхлэн ашиглалтад оруулсан бөгөөд энэхүү програмд нийт албан хаагчдын 

мэдээллийг оруулан ажиллаж байна. 

Төрийн захиргааны албан хаагчид 2017 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнүүлж төсвийн 

шууд захирагч болон нэгжийн менежерийн тусгасан саналыг үндэслэн зэрэг дэв, түүний 

нэмэгдэл олгуулах хүсэлтийг нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 

2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 1/221 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн боловч 

зэрэг дэв түүний нэмэгдэл олгуулах нийт 11 албан хаагчийн судалгааг хүргүүлсэн боловч 

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын дагуу энэ онд зэрэг дэвийн 

нэмэгдэл олгохгүй шийдвэрээр саналыг буцаасан болно.  

2017 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн гэрээний үнэлгээг үндэслэн төрийн 

захиргааны 7 албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 2 албан хаагчдын цалингийн шатлалыг 

нэмэгдүүлж, тус газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/23 дугаар 

тушаалаар баталгаажуулсан. Мөн төрийн захиргааны албан хаагчид төрийн алба хаасан 

хугацааны нэмэгдэл олгох журмын дагуу газрын даргын 2018 оны Б/27 дугаар тушаалаар 

6 албан хаагчдад ажилласан жилийн нэмэгдэл олгосон. 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээг 53 албан хаагчтай мөн 

шинээр томилогдсон төрийн үйлчилгээний 6 албан хаагчтай хөдөлмөрийн гэрээ 

байгуулсан. 

Эхий хагас  жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, ур чадварыг үнэлж холбогдох дүрэм, 

журмын шаардлагыг хангасан 79 албан хаагчдад урамшуулал цалин олгосон. 

Жилийн  эцсийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой нийт 148 тушаал батлагдсан бөгөөд цалингүй чөлөөг 11 албан хаагч, 

цалинтай чөлөөг 25 албан хаагч, хүүхэд асрах чөлөөг 1 албан хаагчдад олгосон. Мөн нэг 

http://www.smartcity.mn/
http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
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удаагийн буцалтгүй тусламж, тэтгэмжийн 12 тушаал батлагдаж 1.700.000 төгрөг 

зарцуулагдсан байна. 

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

батлагдсан тушаалыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: 

 
 

3.2.4. Шагнал урамшуулалын талаар: 

Байгууллагын албан хаагчдыг Төрийн дээд одон медаль болон бусад шагналаар 

шагнуулахаар тодорхойлон холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Үүнд: 

 Орлогч дарга Г.Доржпаламыг “Автотээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр 

шагнуулахаар холбогдох материалыг 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/11 дүгээр албан 

бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд, 

 Тооцооны нягтлан бодогч Ө.Уранчимэгийг “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар 

шагнуулахаар холбогдох материалыг 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/307 дугаар албан 

бичгээр, мөн Алтан гадас одонгоор шагнуулахаар тодорхойлж 11 дүгээр сарын 16-ны 

өдрийн 1/1450 дугаар албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт, 

 Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч Х.Нарангэрэлийг “Алтан гадас одон”-оор 

шагнуулахаар холбогдох материалыг 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/654 дүгээр албан 

бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд, 

 Бичиг хэргийн ажилтан Н.Гэрэлмааг Нийслэлийн архивын салбар үүсэн хөгжсөний 

60 жилийн ойг тохиолдуулан “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар шагнуулахаар 

тодорхойлж холбогдох материалыг 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1/1094 дүгээр албан 

бичгээр нийслэлийн Архивын газарт, 

 Тооцооны нягтлан бодогч Ө.Цэндмааг “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан тэмдэг”-ээр 

шагнуулахаар 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1/1433 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн 

Засаг даргын тамгын газарт, 

 Ахлах нягтлан бодогч Э.Эрдэнэтуяаг “Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан” 

шагналаар шагнуулахаар тодорхойлж 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 1/1434 дүгээр албан 

бичгээр холбогдох материалыг Сангийн яаманд, 
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 Төсөв хариуцсан эдийн засаг Х.Дөлгөөнбаярыг “Шилдэг залуу алтан медаль”-аар 

шагнуулахаар тодорхойлж 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр холбогдох газарт материалыг тус 

тус хүргүүлэв. 

 

Хүрсэн үр дүн: Энэ онд тус газраас Автотээврийн тэргүүний ажилтан–1, Банк 

санхүүгийн тэргүүний ажилтан –1, Жуух бичгээр – 5, Манлай тээвэрчин цол тэмдгээр–8, 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Өргөмжлөлөөр–1,  Шилдэг залуу алтан 

медалиар – 1 албан хаагч тус тус шагнагдсан болно.   

 

 3.2.5.Сургалтын талаар: 

 Энэ оны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох үүднээс хэлтэс, нэгжүүдээс санал авч 

2018 оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж газрын даргаар батлуулсан. Тус газрын 

албан хаагчид дараах сургалтуудад хамрагдсан болно. Үүнд: 

a) Дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас зохион байгуулсан сургалт. 

-  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 90 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх 

журам"-ын цахим санг хөтлөхтэй холбогдуулан НЗДТГ-аас зохион байгуулсан сургалтад 

02 дугаар сарын 13-ны өдөр Эрх зүйч Э.Энхтөр; 

-  Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газраас нийслэлийн шилэн тендер 

www.open.Ulaanbaatar.mn” системийн сургалт 02 дугаар сарын 02,  04 дүгээр сарын 20-

ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтад Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн 

Төсвийн эдийн засагч Х.Дөлгөөнбаяр, Зорчигч тээврийн үйлчилгээний хэлтсийн 

Компьютер, сүлжээний инженер Г.Амаржаргал нар; 

-  Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль 2017 оны 07 дугаар 

сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан хууль зөрчигчдөд хэрхэн 

хариуцлага тооцох, мэдээ тайлан, хавтаст хэрэг хэрхэг үүсгэх эрх, баримт бичгийн 

талаар Нийслэлийн Прокурорын газраас прокурор н.Мэндсайхан, н.Ганцэцэг нар 02 

дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтад байгууллагын нийт АХУБайцаагч 

нар; 

-  Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөрөнгө 

оруулалтаар 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ны өдөр хүртэл нийт 5 

өдрийн “Visum, Vissim” /тээврийн загварчлал/ програмын Сертификаттай сургалтад 

Тээврийн төлөвлөлт, технологийн хэлтсийн Судалгаа, шинжилгээний мэргэжилтэн 

О.Сугарцэцэг; 

-  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Удирдлагын Академи хамтран зохион 

байгуулсан “Удирдах арга барил” Сертификаттай сургалтад Тээврийн хяналтын 

хэлтсийн дарга Ц.Мягмар, Байгууллагын дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Н.Сандагмаа нар 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 8 удаа; 

-  “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 

үр дүнг тооцох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, сайжруулах аргачлал” сургалтад 

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн 

Д.Болортуяа; 

-  Гадаад харилцааны яамнаас 03 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан 

“Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах” 

http://www.open.ulaanbaatar.mn/
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сургалтад Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Дотоод ажил, гадаад харилцаа, 

хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюунгэрэл; 

-  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон AFA Aкадеми хамтран 04 дүгээр 

сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсан “Цагийн менежмент, Хүний нөөцийн хөгжил ба 

төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сургалтад Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Нямсүрэн; 

-  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Худалдан авах ажиллагааны А3” 

сургалтыг 04 дүгээр сарын 16, 17 өдөр зохион байгуулж Захиргааны удирдлага, 

санхүүгийн хэлтсийн Гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мандхай, Төсвийн эдийн засагч 

Х.Дөлгөөбаяр, Тээврийн төлөвлөлт, технологийн хэлтсийн Эдийн засаг, судалгааны 

мэргэжилтэн Э.Энхзул, Тээвэр, логистикийн хэлтсийн Авто үйлчилгээ, гэрээ хариуцсан 

мэргэжилтэн Б.Мөнхнаран, Тээврийн хяналтын хэлтсийн Автотээврийн хяналтын улсын 

байцаагч О.Сүхбаатар нар; 

-  Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас “Би хариуцлагатай аав, ээж” аяны 

хүрээнд Гэр бүлийн боловсрол олгох, эцэг эхийн зөвлөл байгуулах арга зүй өгөх 

сургалтыг 05 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулж Захиргааны удирдлага, 

санхүүгийн хэлтсийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Нямсүрэн; 

-  Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газраас 06 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион 

байгуулсан Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн албаны 

сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, удирдах ажилтны ёс зүй, 

манлайлал сэдэвт сургалтад байгууллагын дарга Д.Отгонбаатар, Захиргааны удирдлага, 

санхүүгийн хэлтсийн дарга нар; 

-  Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газраас 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион 

байгуулсан нийслэлийн төрийн байгууллагуудад шинээр нэвтрүүлж буй UBERP цахим 

програмыг нэвтрүүлэх сургалтад Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Нямсүрэн, Зорчигч тээврийн үйлчилгээний хэлтсийн Компьютер, 

сүлжээний инженер Г.Амаржаргал нар; 

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас зохион байгуулсан дохионы хэлмэрчийг 

шат дараатай сургах бэлтгэх сургалтад 11 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд Захиргааны 

удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Дотоод ажил, гадаад харилцаа, хуралдаан хариуцсан 

мэргэжилтэн Д.Мөнхсарнай; 

- Нийслэлийн Архивын газраас албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем /edoc/-ийн 

хэрэглээ, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг 

хариуцсан ажилтнуудыг мэргэшүүлж арга зүйгээр хангах нэгдсэн сургалтад 11 дүгээр 

сарын 21-ны өдөр Бичиг хэргийн ажилтан Н.Гэрэлмаа, ЗТҮХ-ийн компьютер сүлжээний 

инженер Х.Амаржаргал нар; 

- Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос зохион байгуулсан ҮЭ-ийн мэдлэгийн 

үндэс, ҮЭ-ийн сонгуульт ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтад 11 дүгээр сарын 23, 24-

ний өдрүүдэд мэргэжилтэн Б.Мөнхболд, тээвэр зохицуулагч С.Туул нар; 

-  Авилгатай тэмцэх газраас Нийтийн албаны албан тушаалтанд зориулсан авилгын 

эсрэг сургалтад 7 албан хаагч 10 дугаар сарын 26-ны өдөр, 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр 

4 албан хаагч тус тус хамрагдав. 

  



64 

 

b) Байгууллага дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан зохион байгуулсан сургалт. 

-  Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Эрх зүйч Э.Энхтөр 01 дүгээр сарын 22-

ны өдөр ТЗ-6 ба түүнээс дээш шатлалтай албан хаагч нарт ХАСАХОМ-ийн сургалт 

зохион байгуулж нийт 30 албан хаагч; 

-  Газрын даргын санаачилгаар нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа худалдан авах” сургалтын 03 дугаар сарын 

22-ны өдөр нийт 30 албан хаагч;  

-  Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Бичиг хэргийн ажилтан Н.Гэрэлмаа, 

Архивын ажилтан Б.Долгормаа нар 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Архив албан хэрэг 

хөтлөлт”-ийн сургалтыг зохион байгуулж шинээр томилогдсон 9 албан хаагч болон 

нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч Трансбус ХХК-ийн 2 ажилтан нар; 

-   “Ажилчдыг олон нийттэй харьцах зөв хандлага төрүүлэх” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 

04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Адидлаянь ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу тус газрын олон 

нийттэй харилцах ажилтан, ахлах мэргэжилтэн, удирдах албан тушаалтнуудад 3 

удаагийн шаталсан сургалт; 

-  Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмээр Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 

нар болон албан хаагчдад 10 дугаар сарын 09, 26-ны өдрүүдэд Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төвтэй хамтрсан сургалт; 

-  Нийслэлийн нутгийн зархиргааны байгууллагуудад шинээр ашиглагдаж буй UBERP 

системийн ашиглалтын  талаар компьютер сүлжээний инженер Х.Амаржаргал хэлтэс тус 

бүрт сургалт зохион байгуулсан болно. 

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын нийт албан хаагчид ажлын байрны чиг үүргийн дагуу 

байгууллага болон бусад газраас зохион байгуулсан сургалтанд тогтмол хамрагдсан 

болно. 

3.2.6.Газрын албан хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх ажлын 

хүрээнд: 

Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 3800 албан хаагчдад үзлэг зөвлөгөө, 

эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

-  "Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр"-ийн хүрээнд "Сайн чагнуур" өрхийн эрүүл мэндийн 

төвтэй хамтран элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан бөгөөд 

шинжилгээний хариуг үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 

Дархлаажуулалтын албатай хамтран нийт 35 албан хаагчдыг элэгний В вирусын эсрэг 

вакцинд, 

-  Сайн дурын дархлаажуулалтын хүрээнд байгууллагын 29 албан хаагчдад томуугийн 

вакцинд тус тус хамруулав. 

Мөн чихрийн шижин өвчний шинжилгээг нийт 78 албан хаагчдын дунд хийхэд 4 

албан хаагч чихрийн шижин өвчний эрт үеийн шинж илэрсэн ба цаашид авах арга 

хэмжээг  үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх талаар заавар зөвлөгөө өгч, нийт 63 албан 

хаагчдаас бие бялдрын түвшин тогтоох сорил авсан.  

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын нийт албан хаагчдын элэгний В, С вирус болон чихрийн 

шижин өвчний шинжилгээнд бүрэн  хамруулсан бөгөөд нийт 35 албан хаагчдыг элэгний В 

вирусын эсрэг вакцинжуулсан болно. 
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3.2.7.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  2018 оны 02 дугаар 

сарын 09-ны өдрийн 1/219 дүгээр албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Эрх бүхий албан тушаалтанд ХАСХОМ-1,  02 дугаар сарын 26-ны өдөр ХАСХОМ-

2 тайлангуудыг тайлагнасан болно. 

Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг боловсруулж, 

01 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлуулсан бөгөөд нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 

А/237 дугаар захирамжаар “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “2018 

оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлагдсаны дагуу тус газар нь  05 дугаар сард 

“Нийслэлийн Тээврийн газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г 

шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу газрын албан хаагчдийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, 

сайжруулах зорилго үүрэг бүхий ёс зүйн хороо болон түүний мөрдөх дүрмийн төслийн 

саналыг Авлигатай тэмцэх газраас 03 дугаар сарын 05-ны өдөр авч, Газрын даргын 03 

дугаар сарын 16-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар “Нийслэлийн Тээврийн газрын алба 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм” болон Ёс зүйн хэм хэмжээний зөрчлийг хүлээн авч, түүний 

үндэслэлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргах эрх бүхий байнгын, орон тооны бус Ёс зүйн 

хорооны бүрэлдэхүүн, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”-ыг тус тус батлуулсан болно.  

Нийслэлийн Тээврийн газар, Авилгатай тэмцэх газар, “Улаанбаатар смарт карт” 

ХХК авлигын эсрэг сурталчилгааг хэрэгжүүлэх “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-ийг 

11 сарын 29 өдөр байгуулсан.  

Санамж бичгийн хүрээнд нийслэлийн зорчигч тээврийн салбарт иргэд, олон нийтэд 

зориулсан авилгын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгаа хийх үүднээс нийтийн тээврийн үндсэн 

чиглэлийн автобуснуудад авилгын эсрэг зурагт хуудас, мэдээллийг байршуулах, U mon-

ey цахим карт дээр авилгын эсрэг сурталчилгааг хэвлүүлэх, буудал зарлагч цахим 

дэлгэцээр авлигыг мэдээлэл 18001969 дугаарын утсыг сурталчлах зэрэг ажлуудыг 

зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Хүрсэн үр дүн: Авлигын эсрэг сурталчилгааг хэрэгжүүлэх “Хамтын ажиллагааны санамж 

бичиг” байгуулсан. 

3.3 БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТ /KPI/-ЭЭР ҮНЭЛСЭН ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

“Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн шалгуур үзүүлэлтийг хангах ажлын хүрээнд 

нийтийн тээврийн автобусны хүлээгдлийн хугацаа 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

байдлаар 8,2 минут байна.  2017 оны хүлээгдлийн хугацаа мөн 8,2 минут байсан бөгөөд 

ижил түвшинд байна.  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр: “автобусны хүлээгдлийн хугацааг байгаа 

түвшингээс бууруулахгүй байх” зорилтыг хангаж ажилласан байна. 

Энэ онд  шинээр хийгдэх нийтийн тээврийн 50 зогсоолын жагсаалтыг  Жэй Си Дэко 

ХХК-тай хамтран гаргасан. Жэй Си Дэко Монголиа ХХК-аас  50 зогсоолын байршлын 
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барилга байгууламжийн угсралтыг 9 дүгээр сард хийхээр бэлтгэл хангаж байгаа тухай 

мэдэгдсэн болно.  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр: “Автобусны 20-оос доошгүй зогсоолыг шинээр 

байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ” зорилтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл хангагдсан байна. 

Улаанбаатар хотын “Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн шалгуур үзүүлэлтэд тусгах 

саналаа НЗДТГ-ын Бодого, төлөвлөлтийн хэлтэст цаасан болон цахим хэлбэрээр 

хүргүүлсэн.  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны шугамын гүйцэтгэл 01 дүгээр сарын 02-

ны өдрөөс 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар дундаж гүйцэтгэл 96,6 хувь байна. 

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1,3 минутаар илүү байна. 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр: ”автобусны шугамын гүйцэтгэлийг 90 хувиас доош 

бууруулахгүй ажиллана” зорилтын үнэлгээг хангаж ажилласан байна. /2017 оны 01 

сарын 01-ний өдрөөс 06 сарын 22-ний өдрийн байдлаар дундаж гүйцэтгэл 95,3 хувь 

байсан/ 

3.4 ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

МЭДЭЭЛЭЛ: 

Тайлант хугацаанд байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл 

гомдлыг ирсэн цаг тухайд нь хүлээн авч, 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 07-ны 

байдлаар нийт 666 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 649 өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн 

барагдуулж, 7 өргөдөл, гомдлыг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэн, 10 өргөдөл хугацаандаа 

шийдвэрлэх шатанд, биелэлт 97,5 хувийн биелэлттэй байна. Үүнээс: 

- Засгийн газрын 11-11 төвөөс 204 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 2 өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэх шатанд, 200 өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж, 2 өргөдөл, 

гомдлыг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэн, 98,0 хувийн биелэлттэй,  

- 1800 -1200  тусгай дугаарын утсанд 56 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 1 өргөдөл 

шийдвэрлэх шатанд,  55 өргөдлийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 98,2 хувийн биелэлттэй,  

- www.Ub 1200.mn цахим хуудсаар 35 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 1 өргөдөл 

шийдвэрлэх шатанд,  34 өргөдлийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 97,1 хувийн биелэлттэй, 

- Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 54 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 

1 өргөдөл, гомдлыг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэн, 52 өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь бүрэн 

барагдуулж, 1 өргөдөл шийдвэрлэх шатанд, 96.3 хувийн биелэлттэй, 

- Check My service аппликейшнээр 47 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 47 өргөдөл, 

гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж, 100,0 хувийн биелэлттэй, 

- Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас нийт 270 өргөдөл, гомдол ирснээс 5 

өргөдөл хугацаандаа шийдвэрлэх шатанд, 4 өргөдлийг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэн, 261 

өргөдлийг хугацаанд нь буюу 96,7 хувийг бүрэн барагдуулсан байна. 

  

http://www.smartcity.mn-ээр/
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Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлыг ангилбал: 

 

Хүрсэн үр дүн: Нийт шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлоос 412 буюу 63.3 хувийг иргэний 

талд шийдвэрлэсэн байна. 

B. Байгууллагад 12 дугаар сарын 07-ны байдлаар нийт 2737 албан бичиг ирснээс 

хариутай 1568  албан бичиг, хариугүй 1169 албан бичиг хүлээн авч газрын дарга болон 

холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, хүлээлгэн өгч хяналт тавьж  ажилласан.  

Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн 1433, хугацаа хэтэрч 

шийдвэрлэсэн 68, шийдвэрлээгүй 1, шийдвэрлэлтийн шатандаа 67, хугацаа дөхсөн 7, 

хугацаа сунгуулсан 13 албан бичиг байна.  

Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн байдал: 

 

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын хэмжээнд ирсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийн дүн 91.3 

хувь байна. 

C.  Байгууллагын архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх хүрээнд: 

Архивын 2017 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу Захиргааны удирдлага, 

санхүүгийн хэлтэс 236, Зорчигч тээврийн үйлчилгээний хэлтэс 53, Тээврийн төлөвлөлт, 

технологийн хэлтэс 14, Тээвэр логистикийн хэлтэс 48, Тээврийн хяналтын хэлтэс 39, 

Техникийн үзлэг, оношлогооны төв 6 буюу байнга, түр хадгалах нийт 396 хадгаламжийн 

нэгжээр тус тус нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. 

412 буюу 
63.3%

98 буюу 15.0%

142 буюу 
21.7% Иргэний талд 

шийдвэрлэсэн

Боломжгүй 
хариу өгсөн

Бусад 

1433

68 67 7 13 1
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2016 онд нийт 393 хадгаламжийн нэгжээр архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт 

хийсэн бол 2017 оны байдлаар нийт 6 хэлтсийн 396 цаасан суурьт хадгаламжийн 

нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн байна.  

  2017 оны нөхөн бүрдүүлэлтийг 2016 онтой харьцуулсан байдал: 

 

Байгууллагын 2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад: 

 - байнга хадгалах 55 хөтлөх хэрэг, 

 - 70 жил хадгалах 4 хөтлөх хэрэг,  

 -  түр хадгалах 113 хөтлөх хэрэг буюу нийт 172 хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг 

нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 

06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 02 дугаар хурлаар батлуулсан.   

Хүрсэн үр дүн: Энэ онд нийт 264 хадгаламжийн нэгжийг байгууллагын албан хаагч 

болон бусад байгууллагад ашиглуулсан байна. 

3.5  “НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ 

САН”-Д ТУХАЙ ЖИЛД ГАРГАХ ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, нийслэлийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, 

нийслэлийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, хуралдааны тэмдэглэлд 

тусгагдсан нийслэлийн Тээврийн салбар хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан заалтуудыг 
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хяналтанд авч, биелэлтийг https://www.Lmonitoring.ub.gov.mn/ програмаар тухай бүр 

тайлагнан ажиллаж байна. 

a) МУЗГ-ын 2017 оны 01 тоот “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах  тухай” 

албан даалгаврын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2018 оны төлөвлөгөөг газрын 

даргаар шинэчлэн батлуулсан. 

Хэрэгжилтийг 02 дугаар сарын 02-ний өдрийн 1/192, 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

1/381, 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/845, 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/1220,  12 

дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/1565 тоот албан бичгүүдийн хавсралтаар тус тус НЗДТГ-ын 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  

b) НИТХ-ын 2017 оны 10/14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Агаар, орчны бохирдлыг 

бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг 04 дүгээр сарын 13-ны 

өдрийн 1/459, 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/877, 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 

1/1548 тоот албан бичгийн хавсралтаар НЗДТГ болон ЗТХЯ-нд хүргүүлэв. 

c) Засгийн газрын 2018 оны 43 дугаар “Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах 

зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус 

газраас хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 8 ажил тусгагдсан. Хэрэгжилтийг 04 дүгээр сарын 16-

ны өдрийн 1/470, 05 дугаар сарын 18-ний өдрийн 1/661, 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 

1/887,  09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/1205, 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 1/1471 тоот 

албан бичгүүдийн хавсралтаар тус тус НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 

хүргүүлсэн.  

d) Засгийн газрын 2018 оны 32 дугаар тогтоолоор “2018 оныг Хариуцлагын жил” 

болгон зарласан бөгөөд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 38 аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1/338 тоот албан бичгийн хавсралтаар 

тогтоолыг хүргүүлж, тогтоолын 3,4 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил 

зохион байгуулж улирал тутамд тайлангаа ирүүлж байхыг мэдэгдсэн. 

e) НЗД-ын 2018 оны А/86 дугаар “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах 

жил”-ийн  2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах саналаа 01 

дүгээр сарын 12-ны өдөр НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

Батлагдсан төлөвлөгөөнд тус газрын чиг үүрэгт хамааралтай 2 ажил тусгагдан, 

хэрэгжилтийг 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/418, 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1/756, 

10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/1249, 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1/1531 тоот албан 

бичгийн хавсралтаар хүргүүлсэн.  

f) НЗД-ын 2017 оны А/918 дугаар захирамжаар батлагдсан хуваарийн дагуу тус 

газрын удирдах албан тушаалтнуудын хороодод ажилласан тайлан мэдээг 01 дүгээр 

сарын 31-ний өдрийн 1/176, 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/296, 03 дугаар сарын 23-ны 

өдрийн 1/368, Түлш борлуулдаг цэгүүдийн судалгааг 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 

1/394, 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/554, 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/723, 07 

дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/883, 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1/1002, 09 дүгээр 

сарын 03-ны өдрийн 1/1135, 11 дүгээр сарын 30-ны 1/1469 тоот албан бичгүүдийн 

хавсралтаар НЗДТГ-т тус тус хүргүүлсэн. 

Хүрсэн үр дүн: Тус газрын чиг үүрэгт хамааралтай тогтоол, шийдвэр, хуралдааны 

тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг http://www.Lmonotoring.ub.gov.mn/ 

веб хаягаар 03 дугаар сарын 20, 06 дугаар сарын 20, 09 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд 

програмд тогтмол оруулж тайлагнав. 

https://www.lmonitoring.ub.gov.mn/
http://www.lmonotoring.ub.gov.mn/
http://www.lmonotoring.ub.gov.mn/


70 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ:БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

4.1 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЯВЦЫН БОЛОН ЭЦСИЙН ДҮГНЭЛТ, 

ЗӨВЛӨМЖИД ҮНДЭСЛЭН ТУХАЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 

ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ: 

Нийслэлийн тээврийн газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд шалган, зааварласан 

ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх  ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг 2018 

оны эхний хагас жилийн байдлаар гарган 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/844 дүгээр 

албан бичгээр НЗДТГ-ын ХШҮХэлтэст хүргүүлсэн болно. 

▪ Захиргааны дотоод ажил, хяналт шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан албан 

хаагчдын үйл ажиллагааны чиг үүргийг бүрэн зааглаж, ажлын байрны тодорхойлолтыг 

шинэчлэн батлуулах. 

Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 2018 оны А/27 дугаар “Ажлын байрны 

тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаалын дагуу ЗУСХ-ийн 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн, Дотоод ажил, гадаад харилцаа, хуралдаан 

хариуцсан мэргэжилтэн, Архивын ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн 

боловсруулж, 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлуулсан. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 

мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулахдаа НЗДТГ-аас 

02 дугаар сарын 12-ны 10/531 дүгээр албан бичгээр ирсэн чиглэлийн дагуу боловсруулж 

батлуулсан болно. 

Мөн архивын ажилтны болон тээврийн төлөвлөлт технологийн хэлтсийн ажлын 

байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулсан.    

▪ Байгууллагын ёс зүйн хороог байгуулж үйл ажиллагааг хууль дүрмийн дагуу 

явуулж хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж ажиллах. 

Тус газрын албан хаагчдийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, сайжруулах зорилго 

үүрэг бүхий ёс зүйн хороо болон түүний мөрдөх дүрмийн төслийн саналыг Авлигатай 

тэмцэх газраас 03 дугаар сарын 05-ны өдөр авч, Газрын даргын 03 дугаар сарын 16-ны 

өдрийн А/20 дугаар тушаалаар “Нийслэлийн Тээврийн газрын алба хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм” болон Ёс зүйн хэм хэмжээний зөрчлийг хүлээн авч, түүний үндэслэлийг шалган 

тогтоож, дүгнэлт гаргах эрх бүхий байнгын, орон тооны бус Ёс зүйн хорооны 

бүрэлдэхүүн, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”-ыг тус тус батлуулсан болно.  

Тайлант хугацаанд Ёс зүйн хороогоор орсон албан хаагч байхгүй боловч 

шалтгаангүйгээр ажил тасалсан, хариуцаж байсан техник хэрэгслээ хүлээлгэж өгөлгүй 

явсан жолооч П.Мөнгөнбаганыг 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/48 дугаар тушаалаар 

ажлаас халсан. Мөн нийт 7 албан хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулсан. 

▪ “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар”-ын дагуу хөтлөх, баяжуулалт 

хийх, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай АТГ-н  бичиг болон 

албан хаагчдын хувийн хэрэгт өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагаас чөлөөлөгдсөн 

тушаалыг  хийх. 

Хувийн хэрэгт баяжуулалт хийх, ТАХ-ын анкет шинэчлэх хугацааны хуваарийг 

хэлтэс, нэгжүүдэд гарган батлуулж  анкет шинэчлэх ажлыг хийж байна. 

Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлгийг Авилгатай тэмцэх газарт 

хянуулахаар хүргүүлж, холбогдох албан тушаалуудад томилон ажилласан байна. 
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ХАС-ын урьдчилсан мэдүүлэг өгсөн албан тушаалнуудын жагсаалт: 

№ 
Эцэг/эхийн 

нэр 
Нэр 

Мэдүүлгийг 
хүлээн 
авсан 
огноо 

Мэдүүлгийг 
хянуулахаар
хүргүүлсэн 

огноо 

Огноо 
Байгууллагын 

нэр 

1 Цэрэндондог Наранцэцэг 2018-01-03 2018-01-04 2018-01-22 

Зорчигч тээврийн 
үйлчилгээний 

хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн 

2 Жигмэд Бум-Эрдэнэ 2018-01-24 2018-01-25 2018-02-09 
Автотээврийн 

хяналтын  
Улсын байцаагч 

3 Баяраа Мөнхзул 2018-05-22 2018-05-23 2018-05-28 
Автотээврийн 

хяналтын  
Улсын байцаагч 

4 Цэдэв Мягмар 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-19 Орлогч дарга 

5 Зина Цэвээндорж 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-29 

Тээврийн 
хяналтын 

хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч 

6 Батсайхан Эрдэнэболд 2018-08-24 2018-08-24 2018-08-27 

Зорчигч тээврийн 
үйлчилгээний 

хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч 

7 Мягмар Мөнхбаяр 2018-08-24 2018-08-24 2018-08-27 

Захиргааны 
удирдлага, 
санхүүгийн 

хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч 

 

Төрийн албан хаагчдын хувийн хэргийн нэмэгдэл хуудсыг тухай бүр баяжуулан 

хөтөлж, ажлын байрны тодорхойлолтыг хувийн хэрэгт хийж байна. 

4.2 БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

▪ 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. 

Жилийн эцсийн байдлаар телевизэд 72 удаагийн тодруулга ярилцлага, сонинд 8 

удаа, мэдээллийн сайтуудад 59 удаа, FM радиод 7 удаа, байгууллагын цахим 

хуудсуудад( Нийслэлийн тээврийн газар page, transport.ub.gov.mn web, Нийтийн тээвэр-

https://www.facebook.com/transport.ub.gov.mn/
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Public transport, АДМИН НТГ facebook) 68 удаа, нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн Төвд 5 

удаа хэвлэлийн бага хурал, нийт 219 удаа мэдээлэл өгсөн болно.  

сар Телевиз Сонин Сайт 
FM, 

радио 

Нийслэлийн 
Хэвлэл 

мэдээллийн 
Төв 

Байгууллагын 
цахим хуудас 

Нийт 
(сараар) 

1 сар 3  2 1  3 9 

2 сар 7  3 1 1 8 20 

3 сар 5 1 2 1  3 12 

4 сар 1  2 1  6 10 

5 сар 3  8  1 12 24 

6 сар 7  17   5 29 

7 сар 8  3 1  7 19 

8 сар 19 2 6 1 1 4 33 

9 сар 4 2 7  1 8 22 

10 сар 5 1 5 1 1 8 21 

11 сар 10 2 4   4 20 

нийт 72 8 59 7 5 68 219 

 

Нэгдүгээр сарын мэдээ:  

“Эрс хүйтрэлтэй холбогдуулан ямар арга хэмжээг авч байгаа тухай”, “Халаасны 

хулгайнаас хэрхэн сэргийлэх талаар”, “Нийтийн тээврийн хэрэгслийн утааг хэрхэн 

бууруулах талаар”, “Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 

албаны дарга Т.Гантөмөр нийслэлийн тээврийн салбарын үйл ажиллагаатай танилцсан 

тухай”, “Сар шинийн баярыг угтсан нийтийн тээврийн үйлчилгээний зохицуулалтын 

тухай”; 

Хоёрдугаар сарын мэдээ:  

“Сар шинийн баярыг угтсан нийтийн тээврийн үйлчилгээний зохицуулалтын тухай” 

Монгол HD, Eagle, TV9 телевиз, МҮОНРТелевизийн (шууд эфир 11.20 цагаас), “Нийтийн 

тээврээр зорчигчдод уриалах нь”, “Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээвэр үнэгүй 

үйлчлэх тухай”, Нийслэлийн Хэвлэл Мэдээллийн төвд “Сар шинийн баярын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний тухай” хэвлэлийн бага хурал, “Сар шинийн баярыг угтан 

ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн тухай”, “2017 оны нийтийн тээврийн 

салбарын инфографик мэдээлэл”, “Сар шинийн баярыг угтан нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч ААНБ-уудын дунд их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан тухай”, “2017 оны 

салбарын тэргүүний ажилтнуудаа шалгаруулсан тухай”, “Сар шинийн баярын өдрүүдэд 

нийтийн тээвэр үнэгүй үйлчлэх тухай”, “Мөнгөн Улаанбаатар цасны баярын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн тухай”, “Явуулын оношлогоог ажиллуулж байгаа 

тухай”, “Онцгой байдлын үзлэг зохион байгуулсан тухай”; 

Гуравдугаар сарын мэдээ: 

“EC зөвшөөрөл олгох журам ба тус журамд хэрхэн хяналт тавьдаг тухай”, “Нийтийн 

тээврийн үйчилгээний стандарт, тээврийн хэрэгслийн тоо, парк шинэчлэлт, акталсан 

автобусны талаар” Eagle телевиз (шууд нэвтрүүлэг), “Энхтайвны өргөн чөлөөний 1-р 

эгнээг чөлөөтэй зорчуулах хяналт шалгалтыг хийж байгаа тухай”, “Энхтайвны өргөн 

чөлөөний 1-р эгнээг чөлөөтэй зорчуулах хяналт шалгалтыг хийж байгаа тухай”, “Нийтийн 

тээврийн хэрэгслийн хаягжилтийг нэг стандартад оруулах тухай”, “Нийтийн тээврийн 
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чанар, соёлын талаар”, “Нийслэлийн нийтийн тээврийн жолооч Г.Дунгаамаа нийслэлийн 

шилдэг 8 эмэгтэйн нэгээр шалгарсан тухай”, “Гамшгийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

дадлага сургуулийн тухай”; 

Дөрөвдүгээр сарын мэдээ:  

“Нийслэлийн Тээврийн газартай гэрээ байгуулаагүй хууль бус тээвэрлэлт хийж буй 

бага оврын автобуснуудад хяналт хэрхэн тавьдаг талаар”, “Ажилчдын болон хүүхдийн 

автобусны 1-р эгнээгээр зорчих 2018 оны А/28 шинэчлэгдсэн журам, хэрэгжилтэд хэрхэн 

хяналт тавьж буй тухай”, “Ч:62 чиглэл өөрчлөгдсөн тухай”, “Зорчигчдын хөлс төлөлтөд 

хяналт шалгалт явуулж байгаа тухай”, “Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын 

ажил 8 цагт эхлэхтэй холбогдуулан нийтийн тээврийн цагийн хуваарьт өөрчлөлт 

оруулсан тухай”, "Их цэвэрлэгээний 90 минут"-д Нийслэлийн Тээврийн газар, нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцсон тухай”, “2018 эхний 

улирлаар автобусны зогсоолд дүрэм зөрчсөн жолооч нарт торгууль оногдуулсан тухай”, 

“Монелийн авто зам засварын ажилтай холбогдуулан нийтийн тээврийн 3 чиглэлийн 

замнал түр хугацаанд өөрчлөгдөх тухай”; 

Тавдугаар сарын мэдээ:  

“Хууль бус тээвэрлэлт хийж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд хяналт, шалгалтыг 

хэрхэн явуулдаг талаар”, "Автомашингүй өдөр", "Улаанбаатар Марафон-2018" арга 

хэмжээний үеэр үйлчлэх нийтийн тээврийн төлөвлөлтийн талаар” Нийслэлийн Хэвлэл 

Мэдээллийн төвд 12 цагаас  хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан "Нийтийн тээврээр 

соёлтой үйлчлүүлцгээе" аяны тухай”, “Иргэдийн оролцоотой-Тээвэрлэлтийн нөхцөлийг 

сайжруулах жилийн хүрээнд нийтийн тээвэрт өгөх таны үнэлгээ” судалгаанд оролцохыг 

уриалсан тухай, “Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт явуулсан тухай, “2018 оны 1 дүгээр 

улирлын нийтийн тээврийн салбарын инфографик мэдээлэл”, “Шөнийн гэрэлт гудамж 

нээгдэхтэй холбогдуулан тус замаар үйлчилгээ үзүүлдэг Ч:29 чиглэлийн замналд түр 

хугацаанд өөрчлөлт орж байгаа тухай”, "Автомашингүй өдөр", "Улаанбаатар Марафон-

2018" арга хэмжээний үеэр үйлчлэх нийтийн тээврийн төлөвлөлт, “Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан, жолооч нарт сургалт зохион байгуулсан тухай, “БНСУ-ын Пүчонь хотын Хот 

байгуулалтын газар, Нийслэлийн Тээврийн газартай санамж бичиг байгуулсан тухай”, 

Парк шинэчлэлт, 2018 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хэдэн төгрөг төсөвлөгдсөн 

тухай”, "Ахмад залуу үеийн туршлага солилцох уулзалт", “Нийтийн тээврийн жолооч нар 

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байгаа 

тухай”, “ХО:8 “Найрамдал зуслан-Саппоро-3 дугаар эмнэлэг” чиглэлийн үйлчилгээ 06 

дугаар сарын 02-ны өдрөөс Толгойт, Орбитыг холбосон шинэ замаар явж эхлэх тухай”;  

Зургадугаар сарын мэдээ:  

Нийслэлийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 

түвшин тогтоох шалгалт явуулсан тухай, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус, 

троллейбусны цэвэрлэгээ өнгө үзэмж, техникийн бүрэн бүтэн байдалд нэгдсэн шалгалт 

хийж байгаа тухай”, “Байгууллагын удирдлагууд хороодод ажилласан тухай”, 

“Зуслангийн болон шөнийн тээврийн үйлчилгээ 06 дугаар сарын 15-наас эхлэх тухай”, 

Зуслангийн болон шөнийн тээврийн үйлчилгээ 6 дугаар сарын 15-наас эхлэх тухай”, 

“Такси үйлчилгээний стандарт болон НТГ-тай гэрээтэй хэдэн такси үйлчилгээнд явдаг 
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тухай”, “Зорчигчийн хөлс төлөлт болон шалгагчид хийж байгаа шалгалтын талаар”, 

“Иргэдийн хүсэлтийг үндэслэн 7 сарын 1-нээс зарим чиглэлийн замналд өөрчлөлт 

оруулж байгаа тухай”; 

Долдугаар сарын мэдээ: 

"Наадмын нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар", “Нийтийн 

тээврийн утааг бууруулах шүүлтүүрийн тухай”, “Нийтийн тээврийн утааг бууруулах 

шүүлтүүрийн тухай”, "7 сарын 4-ний өдрөөс орбитын зам засвартай холбогдуулан Ч:47, 

Ч:13 чиглэл өөрчлөгдөх тухай мэдээ", "Нийтийн тээврийн автобуснуудад утааны 

шүүлтүүр суурьлуулсан тухай", "Автотээврийн салбарын 93 жилийн ойн тухай”; 

Наймдугаар сарын мэдээ:  

“Нийтийн тээврийн хэрэгслийн утааг бууруулах төхөөрөмж суурилуулсан талаар,  

“Нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааг бууруулах төхөөрөмж суурилуулсан 

талаар”, “Автобусны шинэ буудлын талаар”, “Нийтийн тээврийн хэрэгслийн хяналт 

шалгалтын талаар”, “2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийг угтан тус газраас хийж буй 

ажлуудын тухай” нийслэлийн Хэвлэл мэдээллийн төвд “Хэвлэлийн бага хурал”, “Авто 

үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудыг бүртгэлжүүлж байгаа талаар”, “Нийтийн тээврийн хэрэгслийн утаанаас 

ялгарах тортгийн хэмжээг бууруулахаар ажиллаж байгаа тухай”, "Даншиг наадам-Хүрээ 

цам" наадмын нийтийн тээврийн үйлчилгээний тухай", “Хичээлийн шинэ жил эхэлж 

байгаатай холбогдуулан хяналт, шалгалт хийж байгаа тухай”; 

Есдүгээр сарын мэдээ:  

“09 сарын 22 буюу Автомашингүй өдрийн нийтийн тээврийн төлөвлөлт” сэдвээр 

нийслэлийн Хэвлэл мэдээллийн төвд “Хэвлэлийн бага хурал”, “Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээнд нийт хэдэн автобус явж байгаа болон хүлээгдлийн хугацаа, нийтийн 

тээврийн хяналтын төвийн үйл ажиллагааны талаар”, “Нийтийн тээврийн хэрэгслээс 

ялгарах утааг бууруулах төхөөрөмжийн талаар”, “Автобусны зогсоолгүй газар зогссон 

тохиолдолд ямар арга хэмжээ авдаг тухай”, “Нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааг 

бууруулах DPF төхөөрөмжийн талаар”,  "Ч:66 Шинэ чиглэл нээсэн тухай",  “Зорчигчийн 

хөлс төлөлтөд шалгалт хийсэн тухай”, “Хүүхдийн автобусанд шалгалт хийсэн тухай”, 

“Автозам засварын ажилтай холбогдуулан нийтийн тээврийн 5 чиглэлд түр хугацаанд 

өөрчлөлт оруулах тухай”, “Такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 

жолооч нарыг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтад 

хамруулсан тухай”, “Зуслангийн үйлчилгээг зогсоох тухай”; 

Аравдугаар сарын мэдээ:  

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах болзолт уралдаан 

зохион байгуулах талаар” нийслэлийн Хэвлэл мэдээллийн төвд “Хэвлэлийн бага хурал”, 

“Такси үйлчилгээний стандартын тухай”, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг 

сайжруулах болзолт уралдаан зохион байгуулах талаар”, “2018 онд шинээр хийгдсэн 

зогсоолуудын тухай”, “Нийтийн тээврийн зарим чиглэлийн эх авалтын цагийг 

урагшлуулах зохицуулалт хийсэн тухай”, “Нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааг 

бууруурлах төсөл хэрэгжиж байгаа талаар”, “Нийтийн тээврийн Ч:11, ХО:9 чиглэлийн 

замналыг сунгасан тухай”; 
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Арван нэгдүгээр сарын мэдээ:  

 “Нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааг бууруурлах шүүлтүүрийн талаар”, 

“Нийтийн тээврийн автобусны тоо, чиглэл, стандарт, шаардлагын тухай”, Нийтийн 

тээврийн автобусны тоо, нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааг бууруурлах 

шүүлтүүрийн талаар, “Замын хөдөлгөөний өнөөгийн байдал түгжрэлийг бууруулах арга 

зам” сэдэвт хэлэлцүүлэг”, “Шатахууны үнийн өсөлтөөс шалтгаалан шатахууны өр 

үүссэнээс болж нийтийн тээврийн үйлчилгээний ААНБ-ууд үйлчилгээгээ хэвийн үзүүлэх 

боломжгүй болсон талаар”, “Ирэх даваа гаригт буюу 11 сарын 26-нд нийтийн тээвэр 

хэвийн үйлчлэх тухай”, “Хууль бус тээврийн хэрэгслийн хяналт, шалгалтыг хэрхэн 

явуулдаг талаар”, “ЗТХЯ-ны газрын дарга С.Батболд тус газрын үйл ажиллагаатай 

танилцсан талаар”, “Хүнсний түргэн муудах, эмзэг, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх үйл 

ажиллагаанд хяналт, шалгалт явуулж байгаа тухай”, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 

эрхлэгч ААНБ-уудад анхаарулга өгөх тухай”, “Цаг агаарын онц аюултай үзэгдлээс 

урьдчилан сэргийлэх тухай ААНБ-дад анхааруулга хүргэх тухай” тус тус мэдээлэл өгсөн. 

 

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагааны болон  хэвлэл мэдээллийн ил тод 

байдлыг хангахад үүднээс хэвлэл, мэдээллийн байгууллага, вэб сайтуудад нийт 219 

удаа мэдээлэл өгч хамтран ажилласан. 
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▪  Нийслэлийн Тээврийн салбарын статистик мэдээлэл: 

 

Хүрсэн үр дүн:Статистик мэдээллийн улирал бүр гаргаснаар иргэдэд мэдээлэл үнэн 
зөв, бодитой хүрэх нөхцөл бүрдсэн. 
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▪  Бусад ажлын талаар: 

 

a) Гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг шалгах үзлэг шалгалтын хүрээнд: 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамжийн дагуу Нүүлгэн 

шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах алба болон нийтийн тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг шалгах үзлэг, сургалтыг 02 дугаар 

сарын 28-ны өдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээний “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” 

ОНӨААТҮГазарт зохион байгуулав. 

Үзлэгийг нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Дэд дарга, хурандаа А.Дашням 

удирдлагаар хангаж, бүрэлдэхүүнд нийслэлийн Онцгой комиссын нарийн бичгийн дарга, 

дэд хурандаа Д.Оюунбат, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан 

ахлах мэргэжилтэн, ахмад Э.Батбаяр нар Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах алба 

болон нийтийн тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гамшигтай тэмцэх 

бэлтгэл, бэлэн байдлыг шалгаж, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын үзлэгт нийтийн тээврийн 19 байгууллагын 124 

ажилтан, албан хаагч болон 6 автобус, 6 авто чирэгч хамрагдсан. 

 
Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах алба 

/2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр/ 
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Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын А/83 

дугаар захирамжийн дагуу 03 дугаар сарын 29-ний өдөр тус дүүргийн 11 хороог нүүлгэн 

шилжүүлэх дадлага сургуульд нийтийн тээврийн үйлчилгээний “Зорчигч тээврийн 

нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын 10 автобусыг оролцуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах алба 

/2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр/ 
 

Хүрсэн үр дүн: Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр 

зохицуулалтын алба нь нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит Бэлэн байдлын үзлэгийн 

нэгдсэн дүнгээр 90.36 буюу А үнэлэгдсэн байна. 

 

b) Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд: 

Газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/647 тоот тушаалын дагуу 

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага мэдээллийн болон цахим 

төлбөрийн систем нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл 

хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний зохион байгуулалт, бүртгэл хяналтын системийн 

ажиллагаатай 05 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 11-ний өдрүүдэд нийт 6 албан хаагч 

танилцаад ирлээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Томилолтын баг бүрэлдэхүүн БНСУ-ын Пучон хотын 

Дамжин суултын газрын дарга, мэргэжилтнүүдийн хамт 
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Уг айчлалын үр дүнд ухаалаг тээврийн системийн талаар БНСУ-ын Сөүл, Пүчонь 

хотуудтай хамтран ажиллах талаар санамж бичиг байгуулах, мэргэжилтэн солилцох, 

сургалтуудыг үе шаттайгаар, хамтарсан семинар зохион байгуулах зэрэг тодорхой арга 

хэмжээ авч ажиллахаар болсон. 

Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга Д.Отгонбаатар, орлогч дарга Г.Доржпалам, 

Х.Булгаа холбогдох албаны хүмүүс болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пүчонь 

хотын дарга Ким Ман Сү, Хот байгуулалтын газрын Ерөнхий захирал Сү, Ким Дун Ху, 

Тээврийн газрын захирал И Сон Пё тэргүүтэй 12 төлөөлөгчдийг 2018 оны 05 дугаар 

сарын 24-ний өдөр хүлээн авч уулзав.  

Нийслэлийн Тээврийн газраас Улаанбаатар болон Пүчонь хотын нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний ерөнхий үзүүлэлтүүд, өмнө нь гарч байсан нөхцөл байдал, хүндрэлүүд 

төстэй тул ухаалаг тээврийн систем, тээврийн төлөвлөлт, үйлчилгээний цагийн 

хуваарийн боловсруулалтын чиглэлээр мэргэжилтэн солилцох, нийтийн тээврийн 

төлөвлөлттэй холбоотой сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулах зэрэг тодорхой арга 

хэмжээ авч ажиллах, Ухаалаг тээврийн системийн талаар Пүчонь хоттой хамтран 

ажиллах, Улаанбаатар хотын тээврийн мэдээллийн удирдлагын төвийн үйл ажиллагааг 

сайжруулах талаар туршлага судлах, дэмжлэг авах, Улаанбаатар хотын тээврийн 

салбарын мастер төлөвлөгөө боловсруулах техник эдийн засгийн үндэслэлийн 

судалгаанд дэмжлэг авах, Зорчигч тээврийн дамжин суултын төв /терминал/ байгуулах 

зэрэг асуудлуудаар санал солилцлоо. 

Бусад гадаад томилолт, хамтын ажиллагаа: 

- Орлогч дарга Х.Булгаа  03 дугаар сарын 03-наас 14-ны хооронд АНУ-ын Денвер 

хотноо айлчлан, хотуудын цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар, байгаль 

орчин, нийтийн тээврийн чиглэлээр туршлага солилцох, дэмжлэг үзүүлэх талаар 

онцгойлон санал солилцсон. 

- Газрын дарга Д.Отгонбаатар 03 дугаар сарын 04-нөөс 10-ны хооронд Бүгд 

Найрамдах Казакстан Улсын Алматы, БНХАУ-ын И-Чанг хотуудад айлчилсан. 

Улаанбаатар хоттой ойролцоо тус хотуудад тусгай замын автобус хэрэгжсэн, 

амжилттай болон сул талуудыг судлан тусгай замын автобусын системийг нийслэл хотод 

амжилттай хэрэгжүүлэх боломж бүрдүүлэх талаар туршлага судалсан. 

- Орлогч дарга Х.Булгаа  09 дүгээр сарын 10-наас 14-ны хооронд Филиппин Улсын 

Манила хотод зохион байгуулагдсан Зам, тээврийн чуулга уулзалт буюу  “Ази, номхон 
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далайн орнуудын зам тээврийн салбарын ирээдүйд оруулах хөрөнгө оруулалт” сэдвийн 

хүрээнд болж өнгөрсөн “Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл болон тээврийн шинэ технологи”, 

“Тогтвортой хотын тээвэр”, Бүс нутгийн харилцан уялдаа”, “Санхүүгийн инноваци”, “Цаг 

уурын өөрчлөлт болон тээвэр”, “Төмөр замын тээвэр” 4 дэд хуралд хамрагдсан. 

- Орлогч дарга Х.Булгаа, зорчигч тээврийн сүлжээ төлөвлөлтийн мэргэжилтэн 

О.Хонгорзул нар 10 дугаар сарын 23-наас 11 дүгээр сарын 03-ны хооронд БНСУ-ын 

Сөүл хотод зохион байгуулагдсан “Хотын тээврийг төлөвлөгчид” сургалт семинарт 

оролцсон. 

- Тээврийн төлөвлөлт, технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Энхзул БНХАУ-ын  

Бээжин хотод зохион байгуулагдсан “Нүүрстөрөгчийн хийн ялгарал багатай хотын 

хөгжил” техник туслалцааны төслийн хүрээнд Нүүрстөрөгчийн хий бага ялгаруулдаг 

хотуудын техник технологийн шийдэл, смарт картыг ашиглан оновчтой төлөвлөлт, гэр 

хорооллын бүсийн тээврийн нөхцөлийг сайжруулснаар хот төлөвлөлт оновчтой болох 

боломжтойн талаар тус тус туршлага судалсан. 

Мөн тус газарт Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, ОХУ-ын МАЗ компани, БНСУлс, 

БНХАУ-ын төлөөлөгч нартай нийт 8 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулж, нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ, Эко автобус, троллейбус, хорт утаа шүүгч “DPF’’ төхөөрөмжийн 

талаар харилцан мэдээлэл, туршлага, санал солилцсон болно.  

Хүрсэн үр дүн: Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг нийслэлийн Тээврийн 

газар болон БНСУ-ын Пүчонь хот байгуулалтын газар хоорондын ухаалаг тээврийн 

системийг хөгжүүлэх, ашиглах талаар хамтран ажиллах, харилцан ойлголцлын “Санамж 

бичиг” байгууллав. 

c) Нийслэл болон байгууллагаас зохион байгуулсан олон нийтийн томоохон ажлуудад 

оролцсон байдал: 

 

-  Газрын даргын 2018 оны Б/34 

дүгээр тушаал “Ахмадуудыг хүлээн 

авч хүндэтгэл үзүүлэх тухай” –ын 

дагуу байгууллагын нийт 78 

ахмадуудыг 02 дугаар сарын 4-ний 

өдөр ахмадуудаа хүлээн авч 

хүндэтгэл үзүүлэв.  

 

 

-  Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн шуурхай 

зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу сар шинийн баярыг тохиолдуулан 

нийтийн тээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цэвэрлэгээнд шалгалт хийх хуваарийг 

гарган батлуулан, 02 дугаар сарын 10-ны өдөр тус хэлтсийн нийт албан хаагчид; 
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- “Мөнгөн Улаанбаатар” спорт 

наадмын хүрээнд 02 дугаар сарын 24-

ны өдөр 10 дахь жилдээ Хандгайтын 

Янзага зусланд зохион байгуулагдсан 

“Цасны баяр”-т тус байгууллагын нийт 

албан хаагчид; 

 

 

 

- Нийслэлийн хотын хэмжээнд 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан “Их 

цэвэрлэгээний 90 минут”-д хамт олноороо;  

 

 

-   “Улаанбаатар марафон-2018” олон улсын гүйлтийн тэмцээн 05 дугаар сарын 19-

ний өдөр зохион байгуулагдан, нийт 20 албан хаагчид тус тус хамрагдсан. 

-  Газрын даргын 2018 оны А/25 дугаар тушаалаар “Байгууллагын аварга 

шалгаруулах спортын 5 төрөлт тэмцээн”-ийг 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион 

байгуулж, тус хэлтсийн эмэгтэй баг сагсан бөмбөгөөр I байр, ширээний теннисний 

тэмцээнд багаараа II байр, шатарын тэмцээнд багаараа III байр тус тус эзэлж, хэлтсийн 

хамт олон идэвхи санаачлагатай оролцсон. 

 

-  “Ахмад залуу үеийн тээвэрчдийн 

туршлага солилцох” уулзалтад тус 

газрын даргаар ажиллаж байсан, 

техникийн шинжлэх ухааны Доктор 

Л.Түдэв “Оюуны шинжлэх ухааны 

тухай” сэдвээр, тус газрын орлогч 

даргаар ажиллаж байсан ШУТИС-ийн 

багш, Зөвлөх инженер Б.Гомбосүрэн 

“Автотээврийн салбарын өнгөрсөн, 

одоо, ирээдүйг дүйцүүлэх нь” сэдвээр, 

тус газарт эдийн засагчаар ажиллаж 

байсан Ж.Оюун “Эдийн засаг, санхүүгийн 
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ажлын туршлага, арга барилын тухай” сэдвээр тус тус байгууллагын ажилчдад ажил 

амьдралын туршлагаасаа болон цаашид анхаарах асуудлаар санаа бодлоо хуваалцаж, 

халуун яриа өрнүүлсэн юм. 

-  Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дунд 

жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг салбарын аварга шалгаруулах “Спортын 

тэмцээн”-ийг 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж, 

идэвхтэй оролцов.  

-  Олон улсын ахмадын баярыг тохиолдуулан байгууллагынхаа ахмад тээвэрчдийг 

09 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлсэн.  

Хүлээн авалтад нийт тус газрын 74 ахмад тээвэрчид болон нийслэлийн Тээврийн 

газрын удирдлагууд оролцсон юм. Хүлээн авалтад хүрэлцэн ирсэн нийслэлийн тээврийн 

салбарын үе үеийн ахмадууддаа салбарт хийж гүйцэтгэсэн онцлог үйл ажиллагаа, 

цаашид хийгдэх гол ажлыг товч танилцуулан, нийслэлийн тээврийн салбарын талаар 

санал бодлоо солилцсон. 

-  Нийслэлийн өдрийг угтан нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, 

байгууллагын дунд 10 дугаар сарын 26-ны өдөр их цэвэрлэгээ болон эцсийн зогсоолын U 

money карт борлуулах цэгүүдэд хяналт, шалгалтанд хэлтсийн хамт олон оролцов. 

-  Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах, аж ахуйн нэгж, 

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

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилго бүхий болзолт уралдааны хүрээнд тус хэлтсийн зарим 

албан хаагчид 11 дүгээр сарын 21, 12 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан 

шалгалтад тус тус оролцсон болно. 

Хүрсэн үр дүн: Байгууллагын хамт олон нийтийн ажилд идэвхи санаачлагатай 

оролцдог. 
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ:БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

5.1 ХОЛБОГДОХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ 

БУСАД БАЙГУУЛЛАГАТАЙ АЖЛЫН УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН 

АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

▪ Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/70 дугаар тушаалаар 

баталсан “Нийслэлийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 

ажиллагаанд түвшин тогтоох шалгалт явуулах тухай” удирдамжийн дагуу их болон дунд 

багтаамжийн автобусаар нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй 21 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Автотээврийн тухай”, “Төрийн 

хяналт шалгалтын тухай”, “Агаарын тухай” хуулиудын хэрэгжилт, холбогдох дүрэм, 

журам, улсын стандартын мөрдөлт, дотоод хяналтын тогтолцоонд хяналт шалгалт хийж, 

хэрэгжилтийг хангуулах, үнэлгээ өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдлийг 

бууруулах, арилгах, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор шалгалт хийсэн. Түвшин 

тогтоох шалгалтын шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд материаллаг баазтай холбоотой 

барилга, байгууламжыг Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд 

тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012:2011 стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг 

холбогдох байгууллагуудтай хамтарч шалгаж, зохих үнэгээг өгсөн болно.  

 Түвшин тогтоох шалгалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 04 дүгээр 

сарын 19-ний өдрийн хугацаанд буюу  ажлын 13 өдрийн хугацаанд, батлагдсан хуваарьт 

өдрүүдэд явуулсан.  

 Нийт 22 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж, “Материаллаг бааз”-ын хүрээнд дүгнэгдсэн 11 

шалгуур үзүүлэлт 81%, “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар байдал”-ын 11 үзүүлэлт 

89% буюу нийт 22 шалгуур үзүүлэлтийн дунджаар 84,4%-тай буюу нийтийн тээврийн 

салбарт зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт “В” /”Хангалттай”/ 

дүгнэгдсэн байна. 

 “Түвшин тогтоох шалгалт”-ын мөрөөр “Бүрэн хангалттай” дүгнэгдсэн 6 ААНБ-ын 

үйл ажиллагааг батламжилж, Хотын Ерөнхий менежерээс  “БАТЛАМЖ” олгон 

урамшуулж, шалгалтын явцад илэрсэн зарим зөрчил дутагдлыг арилгуулах хүрээнд 

“ЗӨВЛӨМЖ” гарган, хэрэгжилт үр дүнг тооцож ажиллахаар шийдвэрлэснийг 3/743 тоот 

албан бичгээр хүргүүлэн ажиллалаа. 

▪ Зам тээврийн хөгжлийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын 

Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Ашиглалтаас хасагдсан 

автомашины хаягдал судалгаа”-ны тайлангийн хэлэлцүүлэг, Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын яам, Байгаль орчин уур амьсгалын сан, Нийслэлийн Байгаль орчны газар 

хамтран зохион байгуулсан MRV-Оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалт, хэлэлцүүлэгт 

тус газрын холбогдох албан хаагчид оролцсон. 

▪ Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас томилсон “Экологбус” ХХК-иас нийлүүлж 

буй сургуулийн автобус хүлээн авах “Хөрөнгө хүлээн авах комисс”-т тус газрын 

холбогдох албан хаагч хамрагдсан. 

▪  “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн санг Нийслэлийн хот байгуулалтын 

дундын мэдээллийн сантай холбох” ажлын хүрээнд: 

✓ Нийтийн тээврийн чиглэл болон зогсоолын мэдээллийг урьдчилсан байдлаар 

оруулсан бөгөөд хэрэглэгчдэд зориулсан аппликейшн хэлбэрт шилжүүлэхээр 

ажиллаж байна.  
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✓ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоол, чиглэлийн талаарх мэдээллийг 

Нийслэлийн дундын мэдээллийн сангийн серверт байрлуулсан.  

✓ Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газартай хамтран “Улаанбаатар Смарт 

Карт” ХХК-ний Удирдлага мэдээлийн болон цахим төлбөрийн системийн програм 

хангамжийн тоон мэдээллийг ARCGIS програмаар хэрхэн боловсруулах талаар 

санал солилцсон  

▪ Нийслэлийн тээврийн салбарын стандартын нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлж,  

олон улсын ISO стандартыг нутагшуулах, судлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах ажлын хүрээнд: 

✓ Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Бодлого төлөвлөлтийн газар, стандарт, норм 

нормативын хэлтсийн мэргэжилтэнтэй уулзаж ISO стандартуудыг судалж 

нутагшуулах боломжтой үе шатыг судалсан.  

✓ Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны "Үндэсний стандартын улсан үзлэгийн 

арга зүйн заавар батлах тухай" А/182 тоот тушаалд заасан аргачлалын одоо 

ашиглагдаж байгаа стандартуудыг сонгон хэрэглэх, техникийн зохицуулалтаар 

ашиглах талаар стандартуудыг ангилан, уг тушаалын 1-6 дугаар хавсралтын дагуу 

нийт 112 стандартад улсын үзлэгийг хийсэн.  

Мөрдөгдөж байгаа 112 стандартыг эрх зүйн байдлыг нь харвал "сонгон хэрэглэх" 60 

стандартад шинжилгээний арга аргачлал, нэр томьёо, тодорхойлолтыг агуулсан Олон 

улсын стандарт (ISO), "заавал мөрдөх" 52 стандартад тус салбарын үйл ажиллагаа 

онцлогоос хамаарсан үндэсний стандарт (MNS) хамаарч байсан.  

✓ Авто тээврийн стандартчиллын техникийн хороо 2018-2019 оны стандартчиллын 

ажлын төлөвлөгөө, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд, салбарын мэргэжилтнүүд албан 

хаагчдын санал, туршлагад тулгуурлан 15 стандарт шинээр боловсруулахаар 

төлөвлөсөн бөгөөд эдгээрээс 8 стандарт нь Олон улсын (ISO), 7 стандарт нь 

Монгол улсын стандарт (MNS) болгон ангилаад байна. 

 

5.2 ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙН 

ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

✓ 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. 

-  Колл Про ХХК-ийн байгууллагын дотоод харилцаа холбооны системийг салбарын 

хэмжээнд суурилуулж үйлчилгээг 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс ашиглалтад 

орууллаа. 

-  Тайлант хугацаанд нийт 3436 санал, гомдол хүлээн авснаас жолоочийн зан 

харьцаатай холбоотой 513, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зөрчсөн 588, 

цагийн хуваарь баримтлаагүй 368, стандартын шаардлага хангаагүй 154, маршрут 

зөрчсөн 19, буудал дээр зогсоогүй 567, үнэ тарифтай холбоотой зөрчил 237, 

цэвэрлэгээтэй холбоотой 32, маршрут чиглэлтэй холбоотой 427, шугамын үйлчилгээтэй 

холбоотой 531 санал хүлээн авч холбогдох хэлтэст шилжүүлэн иргэдэд хариу мэдэгдсэн.  

Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар иргэдээс 23 талархал ирсэнийг тухайн 

аж ахуйн нэгж, байгууллага, жолооч нарт уламжлав.  
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Гомдлын барагдуулалтыг үзвэл: Торгосон-916, сануулсан-705, гомдол гаргагчийн 

буруу-293, байгууллага сахилгын арга хэмжээ авсан 565, мэдээлэл орон зайн зөвлөгөө 

өгсөн 264, хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэсэн 141, холбогдох 

боломжгүй-59, шугамын үйлчилгээтэй холбоотой 485, гомдол мэдээллийг харъяалалын 

дагуу шилжүүлсэн 2, цагдаад шилжүүлсэн-6, 100% барагдуулсан үзүүлэлттэй гарсан. 

 

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. 

▪ Байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын талаар: 

Нийслэлийн төсөвт тусгагдсан үндсэн үйл ажиллагааны болон туслах үйл 

ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1.033,9 сая төгрөгийн төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 

байдлаар үндсэн үйл ажиллагааны орлого 870,0 сая төгрөг, туслах үйл ажиллагааны 

орлого 163,9 сая төгрөгийг сар бүрийн хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэхээс 2018 оны 

хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр үндсэн үйл ажиллагааны нийт орлого 903,2 сая төгрөг 

төвлөрснөөс түр зөвшөөрлийн орлого 589.3 сая төгрөг, ТҮЦ машины орлого 312.0 сая 

төгрөг, зорчих тасалбар замын хуудасны орлого 1.9 сая төгрөг төвлөрч, туслах үйл 

ажиллагааны орлого нийт 142.6 сая төгрөг төвлөрснөөс оношилгооны орлого 90.3 сая 

төгрөг гэрээний торгуулийн орлого 52.3 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж  нийт төсвийн 

орлогын төлөвлөгөөг 101.2%-иар биелүүлснийг 2017 оны жилийн эцсийн дүнтэй  

харьцуулбал орлогын биелэлт 2.1%-иар өссөн байна. 

 

Үйл ажиллагааны орлогын харьцуулалт 
/мянган төгрөг/ 

Орлого 
2017 оны 

төлөвлөгөө 
2017 оны  
гүйцэтгэл 

хувь 
2018 оны 

төлөвлөгөө 
2018 оны 
гүйцэтгэл 

хувь 

Үндсэн үйл  
ажиллагааны орлого 

960,872.0 868,232.1 90.4 870,000.0 903,246.9 103.8 

1 
Замын 
хуудас,зорчих 
тасалбарын орлого 

4,000.0 3,485.5 87.1 3,500.0 1,881.6 53.8 

2 
Түр зөвшөөрлийн 
орлого 

480,436.0 542,390.0 112.9 564,500.0 589,321.8 104.4 

3 Түц машины орлого 476,436.00 322,356.6 67.7 302,000.0 312,043.5 103.3 

Үндсэн бус үйл 
ажиллагааны орлого 

128,000.0 211,242.9 165.0 163,900.0 142,614.2 87.0 

1 
Гэрээ торгуулийн 
орлого 

51,000.0 111,882.9 219.4 85,000.0 52,285.7 61.5 

2 
Оношлогооны 
орлого 

77,000.0 99,360.0 129.0 78,900.0 90,328.5 114.5 

Нийт орлого 1,088,872.0 1,079,475.0 99.1 1,033,900.0 1,045,861.1 101.2 
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▪  Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын талаар: 

Тайлант хугацаанд 91,253,386,300 төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 

87,221,686,000 төгрөгийг зарцуулж 4,031,701,000 төгрөг буюу 4,4 хувиар хэмнэлттэй 

ажилласан. Үүнээс: 

- Бараа үйлчилгээний зардалд: 1,280,475,300 төгрөг зарцуулахаас 1,200,089,000 

төгрөгийг зарцуулсан. 

- Нийтийн тээврийн алдагдалд олгох татаасын зардалд: 57,915,654,600 төгрөг 

зарцуулахаас 57,912,655,000 төгрөгийг зарцуулах тооцоолол гарсан ба 2017 оны 12 

сарын төсвийн тодотголоор тус санхүүжилтийг хуваарилах төлөвлөгөөтэй ажилллаж 

байна.  

- Нөхөн олговрын зардалд: 32,033,472,400 төгрөг зарцуулахаас 28,093,597,000 

төгрөгийг зарцуулсан нь оюутан, МСҮТ хоёр дээр хэмнэлт үүссэнтэй холбоотой.  

Үйл ажиллагааны зардлын харьцуулалт 

 

Нийт зардал 4,0 тэрбум 4,4%-ийн хэмнэлттэй гарсан.  

 

▪  Цалин хөлсний зардлын талаар: 

Энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийт 90 ажилтан, албан хаагч нарт цалин 

болон нийгмийн хамгааллын тэтгэмжийн зардалд 1.069,2 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн нь 

нийт зардлын 83,5 хувийг эзэлж байна. Тайлант хугацаанд 91 ажилтан, албан хаагч нарт 

цалин болон нийгмийн даатгалын шимтгэлд 1.060,2 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. 

Д/д ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 он 
2018 оны 

төлөвлөгөө 

2018 оны 
хүлээгдэж 

буй 
гүйцэтгэл 

Хэмнэлт, хэтрэлт 
/+ -/ 

төгрөг хувь 

1 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 85,597,794 91,253,386 87,221,686 4,031,701 4.4 

2 
Бараа, үйлчилгээний 
зардал 

1,152,469 1,280,475 1,200,089 80,386 6.3 

3 
Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил 

880,706 954,624 914,848 39,776 4.2 

4 
Ажил олгогчоос нийгмийн 
даатгалд төлөх шимтгэл 

98,081 114,555 110,259 4,296 3.8 

5 
Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол зардал 

49,740 51,000 48,200 2,800 5.5 

6 
Хангамж, бараа 
материалын зардал 

64,579 71,368 60,674 10,694 15.0 

7 Нормативт зардал 6,172 5,338 3,015 2,323 43.5 

8 Эд хогшил худалдан авах 5,914 13,200 772 12,428 94.2 

9 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний төлбөр 

30,277 45,935 37,958 7,977 17.4 

10 
Бараа үйлчилгээний бусад 
зардал 

17,002 24,455 24,363 92 0.4 

11 ТАТААС 53,697,634 57,915,655 57,912,655 3,000 0.0 

12 
Төрөөс иргэдэд олгох 
тэтгэмж, дэмжлэг 

30,597,099 32,033,472 28,093,597 3,939,875 12.3 

13 Бусад урсгал шилжүүлэг 150,591.91 23,784 15,345 8,439 35.5 
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Уг зардлын гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 0,8 хувь буюу 9,0 сая төгрөгийн 

дутуу гүйцэтгэлтэй бөгөөд хэмнэлттэй байна. 

Цалингийн зардлыг хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр харуулбал: 

Д/д Зардлын зүйл 
Батлагдсан 

төсөв 
Гүйцэтгэл 

/ХБГ/ 
Илүү дутуу Хувь 

Нийт зардал. Үүнээс: 1.280.475,3 1.271.515,3 8.960,0 99,3 

1 
Цалин, хөлс болон 
нэмэгдэл урамшуулал 

954.624,3 946.624,3 8.000,0 99,2 

2 
Ажил олгогчоос нийгмийн 
даатгалын шимтгэл 

114.555,0 113.595,0 960,0 99,2 

3 Бусад зардал 211.296,0 211.296,0 - - 

 

Зардлын гүйцэтгэлийн графикаар харуулбал: 

 

Дээрх графикаас харахад тайлант хугацаанд нийт зардлын 74 хувийг цалин, хөлс 

болон нэмэгдэл урамшуулал, 9 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэл, 17 хувийг бусад 

урсгал зардал тус тус эзэлж байна. Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал, ажил 

олгогчоос олгож буй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг өмнөх онтой харьцуулсан 

харьцуулалтийг төсвийн гүйцэтгэлийн хүснэгтээр харуулбал: 

Үзүүлэлт 

2017 он 2018 он /ХБГ/ 2018 он 2018 он Гүй/харь 

төлөвлөгөө гүйцэтгэл төлөвлөгөө гүйцэтгэл 
гүйц/төл 

/+-/ 
гүйц/төл 

/+-/ 
м/т % 

1.1 Цалин, 
хөлс болон 
нэмэгдэл 
урамшуулал 

930,517.2 880,705.6 954,624.3 946,624.3 24,107.1 65,918.7 

8
,0

0
0
.0

 

(1
1
.8

) 

Үндсэн цалин 638,124.0 627,116.1 662,231.1 662,231.1 24,107.1 35,115.0 - - 

Нэмэгдэл, 
урамшуулал 

208,347.6 185,780.1 218,683.2 218,683.2 10,335.6 32,903.1 - - 

Гэрээт ажлын 
цалин 

16,527.6 7,970.4 6,192.0 6,192.0 (10,335.6) (1,778.4) - - 

Унаа, хоолны 
хөнгөлөлт 

67,518.0 59,839.0 67,518.0 59,518.0 - (321.0) 

8
,0

0
0
.0

 

(1
1
.8

) 

1.2 Ажил 
олгогчоос 
нийгмийн 
даатгалд төлөх 
шимтгэл 

102,356.7 98,080.7 114,554.9 113,595.0 12,198.2 15,514.3 

9
5
9
.9

 

(4
.3

) 

74%

9%

17%

Цалингийн зардал Нийгмийн даатгалын шимтгэл Бусад зардал
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Тэтгэврийн 
даатгалын 
шимтгэл 

65,135.9 62,935.2 77,334.3 76,694.3 12,198.4 13,759.1 

6
4
0
.0

 

(0
.8

) 

Тэтгэмжийн 
даатгалын 
шимтгэл 

7,195.9 8,072.9 9,305.2 9,225.2 2,109.3 1,152.3 

8
0
.0

 

(0
.9

) 

ҮОМШ өвчний 
даатгал 

8,994.6 7,966.4 7,444.1 7,380.2 (1,550.5) (586.2) 

6
3
.9

 

(0
.9

) 

Ажилгүйдлийн 
даатгалын 
шимтгэл 

2,419.5 1,745.7 1,861.0 1,845.0 (558.5) 99.3 

1
6
.0

 

(0
.9

) 

Байгууллага 
төлөх ЭМД-ын 
хураамж 

18,610.8 17,360.5 18,610.3 18,450.3 (0.5) 1,089.8 

1
6
0
.0

 

(0
.9

) 

 

▪ Мөнгөн хөрөнгө буюу кассанд байгаа бэлэн мөнгөний талаар: 

 2018 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр харилцах данснаас 18.873,9 мянган төгрөгийг 

кассанд татан авч бэлэн мөнгөний зузаатгалыг хийн, зарцуулалтыг сар бүрийн 

батлагдсан төсөвт багтаан ажилласан. 

▪  Нийтийн тээврийн  үйлчилгээний нэмэлт зардлын 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.  

2018 оны зардлын санхүүжилтийн төсөвт 57,9 тэрбум төгрөг болж батлагдсан. 11 

сарын байдлаар машин цагийн санхүүжилт 114 сая төгрөгний хэтрэлттэй гарсан бөгөөд 

дараа сард олгохоор зохицуулалт хийсэн. 12 дугаар сарын төсөвт 3,8 тэрбум төгрөг 

тусгагдсан бөгөөд урьдчидсан байдлаар 2 тэрбум төгрөгийг 2019 оны 01 сарын 

санхүүжилтэд нэмж олгохоор тооцоо гарсан байна. 

 

Сар 
2017 он 2018 он Өөрчлөлт 

/хувь/ Машинцаг Нийтзардал Машинцаг Нийтзардал 

1 328758:40:00 10,769,756,853 341920:23:30 11,200,360,197 4.0% 

2 293675:44:00 9,620,398,567 308872:43:30 10,119,180,619 5.2% 

3 327927:33:30 10,741,174,721 341209:27:00 11,176,750,149 4.1% 

4 317967:29:30 10,415,411,399 325710:04:00 10,669,151,222 2.4% 

5 340123:09:30 11,145,798,784 339640:58:30 11,128,492,847 -0.2% 

6 309715:29:00 10,146,325,045 311810:13:30 10,213,989,867 0.7% 

7 297288:29:00 9,735,719,468 305488:46:00 10,006,735,834 2.8% 

8 335501:05:30 10,989,762,177 329125:11:30 10,782,013,674 -1.9% 

9 329685:44:00 10,796,401,469 323033:09:00 10,584,932,983 -2.0% 

10 342769:30:30 11,226,739,808 343578:37:30 11,253,911,896 0.2% 

11 343561:11:00 10,936,836,834 322421:30:30 10,560,261,533 -3.4% 

12 ХБГ 342905:13:00 10,931,084,713 347408:12:00 11,380,397,816 4.1% 

Нийтдүн 3909879:18:30 127,455,409,838 3940219:16:30 129,076,178,636 1.3% 

 

Нийтийн тээврийн үйлчилгэний 19 аж ахуйн нэгж 3940219:16 цагийн гүйцэтгэлтэй 

ажилласан ба өмнөх онтой харьцуулахад 1,3 хувийн өсөлттэй байна. 
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2017-2018 онуудын машин цагийн харьцаа: 

 

 
Дээрх графикаас дүгнэхэд зардлын санхүүжилт нь өмнөх онтой харьцуулахад 

харьцангуй өсөлттэй гарсан бөгөөд 8, 9, 11 дүгээр саруудад өмнөх оноос буурсан 

үзүүлэлттэй байна. 

 

▪  Нөхөн олговрын талаар: 

 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 тооны мэдээллээр насанд 

хүрсэн хүний зорчих тарифыг үндэслэн  нөхөн олговрыг хуваарилдаг болно. 

 Дээрх тогтоолын дагуу 2018 оны батлагдсан төсвөөр нийтийн тээврээр 

хөнгөлөлттэй зорчиж байгаа иргэдийн нөхөн олговорт 35,9 тэрбум төгрөгийг баталсан.  

2018 оны 9 дүгээр сард баталсан төсвийн тодотголоор нөхөн олговроос эхний саруудын 

хэмнэгдсэн дүн болох 3,7 тэрбум төгрөгийг төгрөгийг зардлын санхүүжилт руу шилжүүлж 

32 тэрбум төгрөгөөр баталсан.  

  

329 

294 

328 

318 

340 

310 

297 

336 
330 

343 344 343 342 

309 

341 

326 

340 

312 
305 

329 
323 

344 

322 

347 

 260

 270

 280

 290

 300

 310

 320

 330

 340

 350

 360

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 он 2018 он

4.0%

5.2%
4.1%

2.4%

-0.2%
0.7%

2.8%

-1.9% -2.0%

0.2%

-3.4%

4.1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017-2018 оны машин цагийн өөрчлөлтийн хувь
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57%
23%

4%

14%
2%

2018 оны нийт нөхөн олговорт 
эзлэх хувь

Ахмад

ХБИ

Цагдаа 

Оюутан

МСҮТ

2018 оны нөхөн олговор /12 сарын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, 2018 онуудын нөхөн олговрын харьцаа 

 
 

  

 -

 500,000,000

 1,000,000,000

 1,500,000,000

 2,000,000,000

 2,500,000,000

 3,000,000,000

 3,500,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 он 2018 он

сар 
Ахмад 
настан 

ХБИ 
Цагдаагийн албан 

хаагчид 
оюутан МСҮТ Нийт дүн 

1 1,320.8 484.0 113.3 - - 1,918.1 

2 1,150.9 470.6 113.3 434.0 28.6 2,197.3 

3 1,543.5 617.2 113.3 558.3 79.0 2,911.4 

4 1,612.9 626.7 113.3 558.0 77.8 2,988.7 

5 1,719.9 653.8 113.3 540.6 75.0 3,102.5 

6 1,443.7 561.2 113.3 325.6 44.4 2,488.2 

7 1,265.2 503.6 113.3 - - 1,882.0 

8 1,443.7 573.7 113.3 - - 2,130.7 

9 1,519.9 567.1 113.3 161.0 13.7 2,375.0 

10 1,674.5 608.0 113.3 442.4 62.2 2,900.5 

11 1,507.4 557.5 113.3 503.5 77.4 2,759.2 

12 ХБГ 1,223.1 576.9 113.3 572.8 95.5 2,581.6 

нийт 17,241.3 6,792.0 1,359.6 4,144.0 548.5 30,085.3 

56%
23%

4%

14%
3%

2017 оны нийт нөхөн олговорт 
эзлэх хувь

Ахмад

ХБИ

Цагдаа 

Оюутан

МСҮТ
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Нөхөн олговрын санхүүжилтийг хуваарилахдаа:  

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн 6/21 дугаартай тогтоолын дагууУлаанбаатар Смарт Карт ХХК-аас 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 болно. 

Хүрсэн үр дүн:  

- Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны мэдээллийг http://shilendans.gov.mn/ 

сайтад тухай бүр байршуулж, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган  ажиллаж байна. 

- Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах, эд хөрөнгийн тооллогыг 

зохион байгуулах: 

 

Бусад ажлын хүрээнд: 

▪ Газрын даргын 2018 оны А/37 дугаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хагас  

жилийн  хөрөнгийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай” тушаал батлагдан  

хөрөнгийн тооллогыг явуулсан. 

Тооллогын комиссын хурал, Техникийн болон өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 

хурлаар нийт дүнгээр 53 нэр төрлийн 8850990 төгрөг 63 мөнгөний үндсэн болон 

эргэлтийн хөрөнгө актлах санал танилцуулж, 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн Захиргааны 

зөвлөлийн хурлаар  шийдвэрлүүлсэн.   

Тус газрын даргын 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/55 дугаар “Эргэлтийн хөрөнгө 

данснаас хасах тухай” тушаал батлагдсаны дагуу устгалын комисс ажиллаж эргэлтийн 

хөрөнгийг данснаас хассан. 

  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт эргэлтийн бус  хөрөнгийг данс  бүртгэлээс 

хасч актлах зөвшөөрөл хүссэн албан бичгийг 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/863 

тоотоор хүргүүлсэний дагуу дээрх газраас холбогдох хүмүүс ирж хөрөнгийг үзэж хянасан. 

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 

А/468 тоот “Нийслэлийн Тээврийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай” 

тушаалаар нийт 8288691,63 төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгийг акталж данс бүртгэлээс 

хасахыг зөвшөөрсөн.  

Үүний 5 нэрийн 769900 төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгийг журмын дагуу устгахаар, 26 

нэрийн 7518791,63 төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгийг актаар хүлээлгэн өгөхөөр шийдвэрлэж 

хэрэгжүүлсэн болно. 

 

▪ Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2017 

оны жилийн эцсийн тайланд шинжилгээ хийхэд: 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч  20 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2017 оны 

жилийн эцсийн тайланд шинжилгээ хийхэд 13 байгууллага буюу 65 хувь нь ашигтай 

тайлагнан, 7 байгууллага буюу 35 хувь нь 13,3 сая төгрөгөөс 2,6 тэрбум төгрөгийн 

алдагдалтай ажилласан үзүүлэлттэй байна.   

 

http://shilendans.gov.mn/
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Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын шугамын орлогын харьцаа 

 
 

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын өр төлбөрийн хэмжээ 2016 онд  65,1 тэрбум 

төгрөг байсан бол 2017 онд 71,4 тэрбум төгрөгт хүрч 6,3 тэрбум төгрөг буюу 9,6 хувиар 

өссөн байна.  

- Шугамын орлого 2016 онд 45,7 тэрбум төгрөг байсан бол 2017 онд 50,5 тэрбум 

төгрөгт хүрч 9,6 хувиар нэмэгдсэн байна.  

 
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын 2017 оны шугамын орлогын харьцуулалт 
 

№ Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд Шугамын орлого 
Нийт дүнд 
эзлэх хувь 

1 
“Зорчиг тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГазар 
/нийт/ 

16,143,737,005 31.9% 

2 Эрдэмтранс ХХК 6,501,829,510 12.9% 

3 Тэнүүногоо ХХК 6,027,534,644 11.9% 

4 Автотерминал трейд ХХК 1,396,485,393 2.8% 

5 Автобуснэгдэл ХХК 1,147,105,142 2.3% 

6 Аз Сервис ХХК 263,849,961 0.5% 

7 Атибус ХХК 1,922,042,033 3.8% 

8 Гбус ХХК 808,262,451 1.6% 

9 ДЮЦ ХХК 738,187,052 1.5% 

10 Эс Энд Эй ХХК 119,404,472 0.2% 

11 Морьбарьдаг ХХК 890,161,223 1.8% 

12 Монкара ХХК 1,489,940,143 2.9% 

13 Мяралзаа ХХК 1,705,136,067 3.4% 

14 НЧБ ХХК 1,040,253,223 2.1% 

15 Сайхан Ирээдүй ХХК 778,516,986 1.5% 

16 Сутайн Буянт ХХК 3,392,052,980 6.7% 

17 Трансбус ХХК 1,216,730,583 2.4% 

18 Тэнүүн Огоо 3-р бааз 1,471,021,295 2.9% 

19 Тэнүүндэлгэр ХХК 255,419,909 0.5% 

20 Блюбус ХХК 1,495,412,063 3.0% 

21 Эмсид ХХК 1,764,308,999 3.5% 

НИЙТ 50,567,391,134 100.0% 

 

68%

32%
"Зорчигч тээврийн нэгтгэл" 
ОНӨААТҮГ

Хувийн хэвшил
/20 аж ахуйн нэгж, байгууллага/



93 

 

- Нөхөн олговор 2016 онд 31,7 тэрбум төгрөг байсан бол 2017 онд 30,5 тэрбум 

төгрөг болж 3,7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2017 онд нийт 3891130:46:30 машин цаг ажиллан, 

нийт зардлыг 127,4 тэрбум төгрөгөөр тооцон орлого, зардлын зөрүү санхүүжилтэд 

нийслэлийн төсвөөс 53,7 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. 

 

Хүрсэн үр дүн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2017 оны жилийн эцсийн тайланд 

шинжилгээ хийн газрын удирдлагуудыг мэдээллээр ханган, өр авлагатай холбоотой 

асуудлаар холбогдох дээд шатны байгууллагуудад албан бичгээр хандаад байна. 
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ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ: 

 

Тус байгууллагаас энэ жилийг “Иргэдийн оролцоотой-Тээвэрлэлтийн нөхцөлийг 

сайжруулах жил” болгон зарлаж, тавьсан зорилтуудаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр холбогдох 

ажлуудыг гүйцэтгэлээ. 

▪ Их болон дунд багтаамжийн автобусаар үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудтай "Санхүүжилтийн гэрээ" байгуулсан. 

▪ Улаанбаатар Смарт Карт ХХК-ийн гэрээг дүгнэх аргачлалыг боловсруулж, 

батлуулан, дүгнэсэн.  

▪ Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 321 

дүгээр тогтоолоор “Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлого” батлагдсантай 

уялдуулан газрын даргын 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/88 дугаар тушаалаар 

“Нийтийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр шинээр боловсруулах тухай” 

ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

▪ НИТХ-ын 2015 оны 6/22 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам"-

ын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний орлого төвлөрүүлэх, хуваарилах, төлбөр 

тооцооны үйл ажиллагаа болон хариуцлагын зохицуулалтыг шинэчлэн боловсруулж, мөн 

журмын 4.4-д заасны дагуу инфляцийн түвшин, шатахууны үнийн өсөлтөөс шалтгаалан 

нэг машин цагийн зардалд өөрчлөлт оруулах асуудлаар холбогдох тооцоо судалгаа, 

танилцуулгыг боловсруулж нийслэлийн Засаг даргад 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 

1/1170,  11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 1/1473 тоот албан бичгүүдээр НИТХуралд өргөн 

барьж шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн. 

▪ Иргэдийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн нэг загварын мэдээллээр 

хангах, харааны бэрхшээлтэй иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн хаяг болон 

гарааш дугаарыг нэг загварт оруулсан. 

▪ Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хотын доторх болон хот орчмын чиглэлд их, дунд 

багтаамжийн автобус, троллейбусаар үйлчилгээ эрхлэгч нийт 21 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрэм, 

журмын хүрээнд  түвшин тогтоох шалгалт хийв. 

▪ Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамжийн дагуу Нүүлгэн 

шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах алба болон нийтийн тээврийн салбарын аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг шалгах үзлэг, сургалтыг амжилттай 

зохион байгуулсан. 

▪ Ухаалаг тээврийн системийг хөгжүүлэх, ашиглах талаар хамтран ажиллах, 

харилцан ойлголцлын “Санамж бичиг”-ийг БНСУ-ын Пүчонь хоттой байгуулсан. 

▪ Авлигын эсрэг сурталчилгааг хэрэгжүүлэх “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-

ийг Авилгатай тэмцэх газартай байгуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 

ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ: 

Тухайн тайлант хугацаанд хөрөнгө оруулалтын зардалд салбарын мастер 

төлөвлөгөө боловсруулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний парк шинэчлэлт хийгдэх 

ажлууд нь тусгагдаагүй бөгөөд нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлого, зардлын зөрүү 
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санхүүжилтэд баталсан төсөв хүрэлцээгүй байснаас шалтгаалан иргэдийн эрэлт 

хэрэгцээг бүрэн хангасан төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байсан.   

 

САНАЛ ХҮСЭЛТ: 

 

▪ НИТХТ-ийн 2014 оны 102 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн гудамж, 

замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр 

зөвшөөрөл олгох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийг батлуулах; 

▪ Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ний 

өдрийн журам батлах тухай 6/22 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгож шинээр тогтоол 

гарган нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэж, нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг 

санхүүжүүлэх журамд болон машин цагийн тарифт өөрчлөлт оруулах;  

▪ Байгууллагын бүтэц орон тоог 25 албан хаагчаар нэмэгдүүлэх; 

▪ Хяналт шалгалтын ажлын чанарыг дээшлүүлэх үүднээс нийтийн тээврийн 

хэрэгслийн зориулалтын зогсоол, талбай болон таксийн зогсоолыг камержуулах, таксийн 

зогсоолын ашиглалтанд камераар хяналт тавих ажлыг нэвтрүүлэх; 

▪ Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нарын бэлэн мөнгөтэй харьцаж торгууль 

ноогдуулдаг асуудлыг болиулж “Poice reader” төхөөрөмжтэй болох; 

▪ Инженер техникийн ажилтнуудын болон засварчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, 

засвар үйлчилгээний чанарыг сайжруулах сургалтуудыг зохион байгуулах, бодлогоор 

дэмжих. Автобусны засварчин бэлтгэх курс дамжаануудыг нээх. 
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