ТОГТВОРТОЙ ХОТЫН ТЭЭВРИЙН 10 ЗАРЧИМ
Хотын төвүүдэд төлбөрийн чадварт
нийцсэн орон сууц төлөвлөлтийг
дэмжих

Хот төлөвлөлт, тээврийн төлөвлөлтийг
уялдуулан нэгтгэх

Замын хөдөлгөөний мэдээллээр хангах

Олон чиг үүрэгт хотын нэгжийг
/квартал/ хөгжүүлэх

Хэсэгчилсэн орон зайн төлөвлөлт

(замын хөдөлгөөний бодит цагийн мэдээлэл,
түгжрэл, зогсоол)

Хотын
талбайг
байгуулах

Хүнийг
эрхэмлэсэн

Замын хөдөлгөөний
дүрмийг хэрэгжүүлэх
Нийтийн тээврийн зогсоолын ойр орчинд
олон давхар нийтийн орон сууцыг барих

Автомашингүй
орон сууцны
хороолол

Хөдөлгөөний
урсгалыг
сааруулах

Хотын дэд
төвүүдийг
хөгжүүлэх

Нийтийн тээврийн томоохон
зогсоолд ойрхон оффис, албан
газруудыг байрлуулах

Хүн төвт, нягтрал ихтэй хот суурин төлөвлөх
Тээврийн нөлөөллийн
үнэлгээг шинээр хөгжүүлж
буй хот суурин газруудад
гүйцэтгэх

Явган, дугуйн хөдөлгөөнийг
хосолсон үзэл баримтлалыг
нэвтрүүлэх

Орон сууцны хороололд зорчих хурдны
хязгаарыг 30 км/цаг, түүнээс бага байлгах

Замын сүлжээ, сүлжээ ашиглалтыг

Нийтийн тээврийн томоохон зогсоолд
худалдаа үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

Тээврийн холболт хөдөлгөөн,
хүртээмжийг сайжруулан тойрох
хөдөлгөөний тоог бууруулах

Нийтийн тээврийн
үйлчилгээний ойролцоох
газрын үнэ цэнийг
тодорхой түвшинд хэвээр
хадгалах баталгаа гаргах

Авто замыг өргөтгөх, орон зайг нэмэгдүүлэхийг хязгаарлах

Дугуйн замыг хөгжүүлэх

оновчтой болгох
Явган, дугуйн, нийтийн
тээврээр зорчигчдын
дамжин өнгөрөх гол
огтлолцлын нөхцөлийг
сайжруулах

Нийтийн тээврийн томоохон
зогсоолд дугуйн зогсоолыг
байгуулах

Хотын иж бүрэн дугуйн замын
сүлжээг байгуулах
Явган, дугуйн зам бүхий цогц гудамж замд зориулсан
өндөр чанарын загвартай гудамж замын стандартууд

Нийтийн тээвэрт түшиглэсэн
хотуудыг хөгжүүлэх

Дугуйн
нийтийн
түрээс
хэрэглээ

Явган
хөдөлгөөний
саадыг арилгах

Дугуйгаар зорчих боломжтой зайд дугуйн замын сүлжээг
хөгжүүлж нам давхрын орон сууцыг байршуулах

Замын хөдөлгөөний удирдлагад
дугуйн болон явган зорчигчдын
асуудал хариуцсан зөвлөх ажиллуулах

Явган зорчилтын бүс

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтэд үндэслэн нийтийн
тээврийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Цагийн хуваарь, үнэ, тасалбарын асуудлыг
хариуцсан нийтийн тээврийн нийгэмлэг,
байгууллагыг бий болгох

Энгийн, хүртээмжтэй
төлбөрийн систем

АВТОМАШИН
ЗАСВАР

Хэрэглэгчид ээлтэй
такси үйлчилгээг
хөгжүүлэх

Дугуйгаар зорчих давуу эрх
Зорчилтоос хамаарч
хураамж/төлбөр ногдуулах

Замын уулзварт явган болон дугуйтай зорчигчдын аюулгүй байдлыг ханган сайжруулах

Явган, дугуйн хөдөлгөөнийг дэмжих

Такси

Гэрээр ажиллах эсвэл уян хатан ажлын цаг

Нийтийн тээврийн дамжин өнгөрөх үйлчилгээг сайжруулах

Дугуйн болон
нийтийн тээврээр
зорчихийг
урамшуулах

Тээврийн хэрэгслээс татгалзахыг
дэмжиж, цалингийн урамшуулал олгох
Хотын логистик,
түгээлтийн төвүүд

Такси

Ажил
эрхлэгчдэд
зориулсан
тасалбар

BRT

Нэгдсэн авто
зогсоолын бодлого

Тусгай зориулалтын автобус, төмөр замд суурилсан
багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг хөгжүүлэх

8pm–5am

Түгжрэлийн
төлбөртэй

ZONE

Автомашинаар зорчилтоос
татгалзан нийтийн тээврээр
үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх

BRT

Ая тухтай нөхцөлийг
бүрдүүлсэн нийтийн тээврийн
дамжин суух зангилаа

БҮС

Зорчилтыг хязгаарлах

Такси

Цугтаа зорчих

Цугтаа зорчих

Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтыг хяналт
Авто зогсоолын
төлбөртэй системийг
бий болгох

Авто зогсоолын эрх зүй

Үр ашигтай тээврийн
хэрэгслийг урамшуулах

(зогсоолд тавигдах шаардлага)

Тээврийн хэрэгслийн үзлэг
шалгалт, засвар үйлчилгээ

Авто зогсоолын
дүрэм, журмыг
хэрэгжүүлэх

Авто зогсоолын эрэлт,
нийлүүлэлтийг
P
тэнцвэржүүлэх

Насжилт өндөртэй
тээврийн хэрэгслийг үе
шаттайгаар хэрэглээнээс
гаргах

20
35

Авто зогсоолд тавих хугацааг
хязгаарлах

Авто зогсоолын менежмент

Орон нутгийн
бүтээгдэхүүн

Дугуйн хэрэглээг
дэмжих үйл
ажиллагааг зохион
байгуулах,
сурталчлах

Програм хангамж
хөгжүүлэгчдийг
шаардлагатай
мэдээллээр хангах

Хурдан,
эрүүл,
тогтвортой

Нийтийн тээвpээр зорчих сайхан,
Ая тухтай нийтийн тээвэр

нэмэгдүүлж, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтад ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна.
Зам тээврийн осолд явган болон дугуйгаар зорчигчид ихээр өртөж байна. Хотын
сая, сая ядуу иргэд нь аюулгүй, үр ашигтай тээврийн үйлчилгээг хүртдэггүй,
хувийн автомашин худалдан авах чадваргүй, хангалтгүй нийтийн тээврийн
үйлчилгээг хүртэж, шаардлага хангахгүй явган болон дугуйн зорчигчдод
зориулсан зам, замын байгууламжийг ашиглаж байна.
Хотын хөдөлгөөний талаар бидний баримталдаг арга замыг цөөхөн үгээр
тайлбарлавал: Автомашин биш хүмүүс хөдөлгөөнд оролцоно! Байгаль орчин,

ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ
СТАНЦ

"Ногоон" тээврийн
хэрэгслийн
худалдан авалтыг
дэмжих

Хэрэглэгчдэд тохиромжтой, нийтийн
тээврийн цахим хуудас

Нийтийн тээвpээр зорчих сайхан, Ая
тухтай нийтийн тээвэр

Мэдээлэл харилцаа холбооны шийдэл
"Соёлт хот гэдэг нь хурдны замтай байхдаа биш дугуйтай хүүхэд чөлөөтэй,
аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байхыг хэлнэ." (Энрик Пеналоза)
Үр ашигтай тээврийн систем нь хотын өрсөлдөх чадварыг бий болгодог нэг
хүчин зүйл бөгөөд ажлын байр, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах
боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч олон хотын иргэд утаа, дуу чимээнээс
үүдэлтэй хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буй хүндрэл бэрхшээлтэй
тулгарч, замын хөдөлгөөний түгжрэлд цаг хугацаа алдан, эдийн засагт ихээхэн
хэмжээний санхүүгийн алдагдал, хохирлыг амсаж байна. Автомашинд суурилсан
түлш, шатахуун ашигладаг хотын тээврийн систем нь эрчим хүчний хэрэглээг

Экологийн цэвэр
түлшний
хэрэглээг дэмжих

Байгаль
орчинд
ээлтэй бүс

Экологийн цэвэр
түлшээр хангах дэд
бүтэц

Байгальд ээлтэй тээврийн хэрэгслийг дэмжих

Дугуйд ээлтэй аж ахуйн
нэгжүүдийг дэмжих

Орон нутгийн хэмжээнд амралт,
чөлөөт цагийн үйл ажиллагааг
дэмжих

Тээврийн
хэрэгслээс
ялгарах хорт
утаа багатай
бүс

Зам дагуух авто зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээг
тодорхой, ил тод болгох

Авто зогсоолын мэдээлэл

Орон нутгийн (бүс нутгийн)
бүтээгдэхүүнийг дэмжих
(тээвэрлэлт бага шаардагдана)

АВТОМАШИН
ЗАСВАР

Тээврийн
хэрэгслийн
шатахуун
ашиглалтаас авах
татвар

Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах зах зээлийн шийдэл

Тээврийн хэрэгслээс ялгарах
хорт утааны тоо хэмжээ
Хотын тогтвортой тээврийн асуудлыг
хариуцсан эрх бүхий байгууллагыг
байгуулах
- Хот төлөвлөлт, тээврийн төлөвлөлтийг хариуцах
- Нийтийн тээврийн холбоо
- Төрийн бус байгууллага байгуулах иргэдийг
дэмжих
- Хэрэглэгчдийн нийгэмлэг

Хамтдаа тээврийн хэрэгслээр зорчих хөтөлбөр

нийгэм, эдийн засгийн хувьд тогтвортой нийтийн тээвэр, дугуйн болон явган
зорчилт гэсэн тээврийн хэлбэрийг хөгжүүлэхэд үндсэн зорилго оршино. Тиймээс
бид түнш орнууд, хотуудад тогтвортой хотын тээврийн бодлогыг боловсруулж,
тусгай замын автобус, дугуйн замын сүлжээ, тээврийн эрэлтийн менежмент
зэрэг тодорхой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.
ХБНГУ-ын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Яамнаас Германы
Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээр (GIZ) дамжуулж зохион
байгуулж буй Тогтвортой Хотын Тээвэр Төслийг (SUTP) түншлэгч орнуудад
орон нутгийн төсөл хэлбэрээр хэрэгжүүлж, төслийн үр дүн, хөгжлөөс гарсан

тогтвортой хотын тээврийн талаарх шийдвэрүүд, шилдэг арга туршлагуудыг
нэгтгэн цуврал болгон нийтэлж байна. Эдгээр хэвлэлүүдийг www.sutp.org веб
хуудсанд байршуулсан болно.
Энэхүү үзүүлэн материал нь хот суурин газрын амьдрах орчныг сайжруулахад
шаардлагатай тогтвортой хотын тээврийн бодлого, арга хэмжээнүүдийг сонгон
харуулав.
Холбоо барих: transport@giz.de

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй
холбоотой хэрэгжүүлж буй
арга хэмжээний төлөвлөгөөг
тээврийн салбартай
Уур
уялдуулан нэгтгэх
амьсгалын

төлөвлөлт
Тээвэр

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
гүйцэтгэлийг хянах

Тогтвортой хотын тээврийн төлөвлөлтийг
хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, харилцан мэдээлэх
SUMP

Үйл ажиллагааг үнэлэх,
оролцогч талуудын үйл
ажиллагааг эхлүүлэх

Асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх арга замууд

