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Хэлэлцэх асуудал
• Багийн танилцуулга
• Дамжин Өнгөрөх Стратегийн Төлөвлөгөө (TSP)гэж юу 

вэ?
• Өнөөдөр бид юуны тухай ярилцах вэ?

• Алсын хараа & Эрхэм зорилго, Зорилго болон 
зорилтуудын төсөл

• Өнөөгийн транзит үйлчилгээ ямар байна вэ?
• Санал бодлоо хуваалцах
• Олон нийтийн оролцооны хуваарь 
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Асуулт байна уу? Асуудал байна уу?

Төслийн менежер Пауль Мониер
pmounier@arlingtonva.us

Олон нийтийн оролцооны 
мэргэжилтан Нэйт Грэм 
nsgraham@arlingtonva.us

Илтгэлүүдийн үеэр асуултаа хэрхэн тавих вэ?:
Илтгэлийн үед гарах 
асуултууд
• Live Event Q&A-г ашиглан илтгэлүүдийн 

үед хүссэн асуултаа асууж болно. 
• Илтгэлүүдийн дараах асуулт хариултын 

үеэр тойргийн албаны хүмүүс асуултуудад 
хариулах болно.

• Саналаа оруулахын тулд та:
• Онлайн санал хүсэлтийн хуудас бөглөх
• Манай 7 поп-ап оролцоог ашиглах

Ямар байдлаар явагдах вэ?:
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Бид яагаад үүнийг хэрэгжүүлж байна вэ?
• Арлингтон нь олон төрлийн тээврийн сүлжээ, тэр дундаа 

транзит тээврийг бий болгохыг эрмэлздэг

• ART-г тасралтгүй сайжруулахыг эрмэлздэг

• Улсын хэмжээний санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамруулах 
үндэслэл болдог.

Юу үүнийг хийхэд хүргэсэн бэ?
• Өмнөх зургаан жилийн Транзит Тээврийг Хөгжүүлэх 

Төлөвлөгөө(TDP)-ний хугацаа одоо дуусч байгаа

• ART нь ТSP-г хэрэгжүүлэх босгыг хангаж байгаа

• Төрөөс санхүүжүүлэх, зайлшгүй шинэчлэх үйл явц

Гарах үр дүн нь юу вэ?
• Олон нийтийн хэрэгцээг илүү сайн ойлгож авах

• Транзит тээвэрт оруулах хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх боломж

Транзит үйлчилгээний стратегийн төлөвлөгөө 
гэж юу вэ(TSP)?
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Транзит Тээврийн Стратегийн Төлөвлөгөө гэж 
юу вэ(TSP)?

Арлингтоны транзит үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувьд тогтмол маршрут (ART) болон 
паратранзит (STAR) үйлчилгээний төлөвлөлт, удирдлага, бодлогын үйл явцын баримт бичиг

Маршрут, хуваарь болон 
үйлчилгээний 

ажиллагааг хянах
Дутагдалтай байгаа болон 

хангагдаагүй транзит 
үйлчилгээний хэрэгцээг үнэлж, 

дутуу үйлчилсэн газруудын 
хүртээмжийг сайжруулах арга 

замыг тодорхойлох

Үйлчилгээний 
зөвлөмжийг 
боловсруулах

Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний үр ашигтай 

байдлыг сайжруулах

Их засвар, засвар, 
ашиглалтын үйлчилгээний 

хэрэгцээ болон 
санхүүжилтийн эх 

үүсвэрүүдийн талаар 
тайлагнах

Ойрын, дунд болон урт 
хугацааны зорилтуудыг 

боловсруулж, үйл явцыг 
хянах

Бид энд байна
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Арлингтоны 
транзит 

үйлчилгээний 
стратеги 

төлөвлөгөө

Утаагүй автобус
(ZEB) Парк 

шинэчлэлийн 
судалгаа

Бусад 
үйлчилгээ 

үзүүлэгчид

WMATA 
Автобусны 
сүлжээний 
шинэчлэл

STAR (Орон 
нутгийн 

паратранзит)

Метроны 
хүртээмж (Бүс 

нутгийн 
паратранзит)

TSP хаана багтах вэ?
Энэхүү судалгаа нь Aрлингтоноос 
хангадаг АRT үйлчилгээнд 
төвлөрч буй юм.
Гэвч төлөвлөлт хийх үед авч үзэх 
ёстой олон хүчин зүйл болон 
явагдаж буй үйл явц байна:

Фэйрфаксын холбоо
Александрын DASH
Lаудаун Транзит
Омнирайд
DC Эргэлт
VRE

Метроны зам
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Арлингтоны транзит үйлчилгээг бид хэрхэн 
төлөвлөдөг вэ?



Үйлчилгээний өнөөгийн байдал ямар байна вэ?
• Маршрут болон үйлчилгээ

Үйлчилгээ өнөөдөр ямархуу явагдаж байна вэ?
• Аялалын хэлбэр болон унаагаар үйлчлүүлэх 

хандлага

Арлингтоны Транзит Үйлчилгээний Алсын Хараа 
болон эрхэм зорилго

• ART тэргүүлэх чиглэлээ хэрхэн тодорхойлох үйл 
явцыг чиглүүлдэг

Зорилго& зорилтуудын төсөл
• ART үйлчилгээгээ хэрхэн үзүүлэхийг чиглүүлдэг

Саналаа оруулах
• Таны хэрхэн оролцож болох талаар

Хэлэлцүүлэгт юу багтаж байгаа вэ?
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• Үйлчилгээний стратеги: Метробасын 
үйлчилж чадахгүй, хангаж чадахгүй 
байгаа хэрэгцээг биелүүлэх

• Ажлын байр, үйлчилгээ, орон сууцны 
хүртээмжийн тэгш байдлын асуудлыг 
шийдвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх

• ART нь суурин чиглэлийн үйлчилгээг 
ангилахдаа гурван төрлийн сүлжээний 
чиглэлийг ашигладаг:

• Премиум Транзит Сүлжээ Дэд 
бүтцээс шалтгаалан

• Үндсэн Транзит Сүлжээ
Үйлчилгээнд суурилсан

• Хоёрдогч Транзит Сүлжээ
Үйлчилгээнд суурилсан

Үйлчилгээ өнөөгийн байдлаар ямар байна вэ?
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Премиум Транзит Сүлжээ
Дэд бүтцээс шалтгаалах
• Транзит урсгал, дуут дохионы 

давуу тал, stations with тээврийн 
хэрэгслээс гадуур төлбөр хураах 
станцууд болон аюултайд 
тооцогдох тээврийн хэрэгслүүд

• Маршрут нь Премиум 
коридороос цаашхи замуудад 
үйлчилдэг

• Скайлайн болон Пентагон 
ситигийн дунд байх “Пайк Райд” 
Колумбиа 

• ART маршрут 41, 74, 75
• Метробас маршрут 16A, 

16C, 16E, 16G, 16H, 16Y
• Санал болгож буй 

хязгаарлагдмал зогсолттой 
16М чиглэлийн үйлчилгээ

Үйлчилгээний өнөөгийн байдал ямар байна вэ?
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Үйлчилгээ өнөөгийн байдлаар ямар байна вэ?
Үндсэн Транзит Сүлжээ
Үйлчилгээнд суурилсан

• Маршрутын дагуух өдрийн 
туршид хийгдэх байнгын 
үйлчилгээ

• ART маршрут 41, 55

10



ART болон WMATA зогсох 
түвшний тээврийн 
хэрэгслээр зорчигсдын тоо
Энэхүү “Өнгөт газрын зураг " нь 
composite of ART болон
Метробасаар зорчигдын тоог 
буудлаар нь харуулж байна.
• Цэнхэр дугуй нь ихэвчлэн ART 

зорчигчид
• Улаан дугуй нь ихэвчлэн 

Метробасын зорчигчид
• Нил ягаан хэсэг нь өндөр 

ачаалалтай ART болон 
Метробасын зогсоолуудыг 
харуулна.

• Бараан дугуй нь ачаалал ихтэй 
зорчигчийн тоо/ цайруу өнгөтэй 
нь ачаалал багатай зорчигчийн 
тоог харуулна.

Үйлчилгээ өнөөдрийн байдлаар ямар байгаа вэ?
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Үйлчилгээ өнөөгийн байдлаар ямар байна вэ?
Хоёрдогч Транзит Сүлжээ
Үйлчилгээнд суурилсан
• Давтамж багатай, бүтэн 

өдрийн турш, зөвхөн оргил 
цаг эсвэл ажлын өдрүүдэд 
хийгддэг үйлчилгээ
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Aрлингтон тойрог дахь АRT болон WMATA-н зорчигчийн тооны харьцаа

Үйлчилгээ өнөөгийн байдлаар ямар байна вэ?

[CATEGORY 

NAME]

17,423

[PERCENTAG

E]

[CATEGORY 

NAME]

6,424

[PERCENTAG

E]

[CATEGOR

Y NAME]

2,896

11%

АЖЛЫН ӨДРҮҮД АМРАЛТЫН ӨДРҮҮД 
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Ажлын өдрүүдийн үйлчилгээний үзүүлэлтийн хандлага Сараар
(СЖ19 - FY22)

Үйлчилгээ өнөөгийн байдлаар ямар байна вэ?
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Сарын зорчигдчын тоо өдөр өдрөөр (СЖ19 - FY22)
Үйлчилгээ өнөөдөр ямар байна вэ?
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Ажлын өдрийн ачааллыг метрээр гаргасан чиг хандлага сараар
(СЖ19 - FY22)

Үйлчилгээ өнөөдрийн байдлаар ямар байна вэ?
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Үйлчилгээний өнөөгийн байдал ямар байна вэ?
2021 оны Арлингтон Тойргийн Тээврийн Үйлчилгээ (ACCS) болон Мобилити 
Лэбээр үйчлүүлэгчдэг оршин суугч- зорчигчийн судалгаа
• Судалгаанд оролцогчдын тал хувь нь ажлын бус аялалыг явганаар, 10 хүн тутмын 

2 нь транзит тээврээр хийсэн байна.

• Цар тахлын үеэр хол байдаг ажлын байр руугаа үргэлжлүүлэн явж буй 
судалгаанд оролцогчид тахлын өмнөх үеийнхээс ажилдаа явах замаа өөрчилсөн 
бөгөөд ялангуяа дамжин өнгөрөх тээврийн хэрэглээг бууруулж, машинаараа явах 
болсон байна.

• Санал асуулгад оролцогчид цар тахал эхэлснээс хойш алхах, машинаа барих, 
унадаг дугуй унах зэрэг хэрэглээгээ нэмэгдүүлж, транзит, унаа, таксины 
хэрэглээгээ багасгасан байна.

• Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь гэрээсээ хол ажлын байр руугаа явахдаа тахал 
өвчнөөс өмнө хэрэглэж байсан горимдоо буцаж орно хэмээн хүлээж байгаа аж.

(https://mobilitylab.org/2021-arlington-resident-travel-survey/) 17
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Зорилго болон зорилтуудын төсөл



Зорилго болон үнэт зүйлээ бид яагаад 
тодорхойлдог вэ?
• Tом зураг нь таны хийдэг өдөр тутмын аялалаас бүрддэг.

• TSP нь систем даяарх хэлэлцүүлэг юм.
• Системийн хэмжээнд хувь хүний аялалд нөлөөлөх шийдвэр 

гаргахын тулд бид үйлчилгээнийхээ зорилго, үнэ цэнийг 
хэрхэн тодорхойлох ёстой.

• Иймээс бид зорилго, зорилтынхоо төслийг та бүхэнд 
танилцуулж байгаа бөгөөд энэ талаарх санал хүсэлтээ өгөх 
боломж танд ирж буй юм.

Арлингтоны Транзит Үйлчилгээний алсын хараа 
болон эрхэм зорилго

19



Арлингтоны транзит үйлчилгээний алсын 
хараа:

Арлингтон тойргийн байгаль орчин, эдийн засаг, 
иргэдийн амьдралын чанарыг үр дүнтэй, үр 

ашигтайгаар хангадаг аюулгүй, тэгш, 
хүртээмжтэй, найдвартай, тав тухтай тээврийн 

систем бий болгох

Арлингтоны транзит тээврийн 
үйлчилгээний эрхэм зорилго

Транзит тээврийн сүлжээг төлөвлөх, барьж 
байгуулах, ажиллуулах, хадгалахад хамтран 

ажилласнаар Арлингтон тойргийн хөгжлийн хангах
20

Арлингтоны Транзит Үйлчилгээний алсын хараа 
болон эрхэм зорилго



Ард иргэд
Шилдэг байдал
Тэгш байдал
Тэгш хамруулах
Хариуцлагатай байдал
Ил тод байдал
Тогтвортой байдал
Хамтын ажиллагаа
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болон эрхэм зорилго



Зорилго болон зорилтуудын төслийг боловсруулахад юу нөлөөлсөн бэ?
• Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын үйл ажиллагаа болон 

салбарын тэргүүн туршлагыг судалсан. 
• Транзит Тээврийн Товчооны алсын хараа, эрхэм зорилго болон үнэт зүйлс.

Яагаад зорилго, зорилтууд хэрэгтэй вэ?
• Тэдгээр Транзит Тээврийн Стратегийн төлөвлөгөөний цөмийг бүрдүүлнэ.
• Эдгээр нь транзит сүлжээг хэрхэн холбох, ажиллуулах арга замыг 

тодорхойлоход тусалдаг.
• Tэдгээр нь гүйцэтгэл, тэгш байдал, амжилт болон алдаа дутагдлыг хэмжих 

үндэс суурь болдог.

Таны тэргүүлэх чиглэлүүд юу вэ?
• Арлингтон дахь транзит тээврийн зорилго болон зорилтуудын талаарх таны 

саналыг авахыг бид хүсэж байна. 
• Арлингтон дахь транзит тээврийн тэргүүлэх чиглэлтэй таных нийцэж байна уу?

Зорилго болон зорилтуудын төсөл
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Зорилго болон зорилтуудын төсөл
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Та бүхний санал бидэнд хэрэгтэй!
• Бидэнд дараах зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл хэрэгтэй байна:
• Таны транзит тээврийг хэрхэн ашигладаг тухай 
• Үүнийг цаашид хэрхэн сайжруулж болох
• Систем танд яаж хамгийн ашигтай байж болох

• Арлингтон дахь транзит тээвэрт тавих таны 
зорилго

• Санал бодлоо 11-р сарын 20 гэхэд дараар аргаар 
илэрхийлнэ үү:
• Энэхүү хуралдаан дээр

• Онлайн саналын маягт 
• Манай олон нийтийн дунд зохиогдох 7 үйл 

ажиллагааны үеэр
“www.arlingtonva.us” зочлоод “TSP”-г хайх

Санал бодлоо илэрхийлэх боломж

24

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Transit-Strategic-Plan


Бид та бүхний сонсохыг хүсэж байна - энэ үйл явцад таны 
санал бодол чухал!
• Одоогийн нөхцөл байдлын нарийвчилсан үнэлгээг хийж дуусгасан.
• Таны санал хүсэлтийг үйлчилгээний удирдамжийг боловсронгуй 

болгох, системийн зөвлөмж боловсруулахад ашиглана.
• Зорилго, зорилтууд нь бид цаашид хэрхэн үйлчилгээ үзүүлэх талаар 

шууд ойлголтыг бусдад өгдөг.
• Өвлийн улиралд үйлчилгээний дутагдлыг илрүүлж, зөвлөмжийн 

төслийг боловсруулж дуусаад хавар дахин олон нийттэй хамтран 
ажиллах болно.

www.arlingtonva.us-д зочилж “TSP”-г хайна уу.

Санал бодлоо илэрхийлэх боломж

25

http://www.arlingtonva.us-д/


Поп-ап байршлууд
1. Гол транзит буудлууд

a) Болстон метроны буудал
b) Ширлингтоны Транзит Төв
c) Коламбиа Пайк болон С Глебе 

Рөүд
d) Пентагон хотын метроны 

буудал

2. S. Dinwiddie St. /Arlington Mill CC

3. AFAC агуулах

4. DHS’s Секвоай Төв

Санал бодлоо илэрхийлэх боломж
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Өнөөгийн 
нөхцөл

Зорилго ба 
зорилтууд

Алдаа 
дутагдлын 
шинжилгээ

Төслийн оролцооны хуваарь

Парк болон 
Байгууламжи
йн шинжилгээ

Үйлчилгээг 
сайжруулах 

төсөл

Их Засвар болон 
Үйл Ажиллагааг 
санхүүжүүлэх 
төлөвлөгөө

Эцсийн зөвлөмж
&

Хэрэгжүүлэх 
боломжтой 

үйлчилгээний 
төлөлөгөө

Оролцооны 1-р шат

Оролцооны 2-р шат
27



Зорилго болон зорилтууд
Таны туршлага

2022 оны намар

TSP ҮЙЛ ЯВЦ 
ЭХЭЛСЭН

2023 оны 6-р сар

САНАЛ БОЛГОСОН TSP ТАЛААРХ 
ТОЙРГИЙН ЗӨВЛӨЛӨИЙН АРГА 

ХЭМЖЭЭ

2022 оны хавар

ЗӨВЛӨМЖИЙН ТӨСӨЛ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

TSP-н ЗОРИЛГО ЗОРИЛТУУДЫГ ЭЦЭСЛЭХ

Олон нийтийн виртуал 
уулзалтууд, Поп-ап оролцоо, 

онлайн саналын хуудас

2023 оны Өвөл/хавар

2023 оны хавар

ТРАНЗИТТ ЗӨВЛӨЛДӨХ 
ХОРООНД ИЛТГЭЛ 

ТАВИХ
2022 оны намар/өвөл

Олон нийтийн виртуал уулзалт, 
Поп-ап оролцоо, онлайн саналын 

хуудас

ТЭЭВРИЙН КОМИССТ 
ИЛТГЭЛ ТАВИХ

2023 оны хавар/зун

Буцалтгүй тусламжийн 
санхүүүжилт 
батлагдсан

2021

TSP-г Виржиниагийн 
Төмөр зам болон 

Нийтийн Тээврийн 
Газарт өгөх

2023 оны зун

Транзит үйлчилгээний стратеги– Олон нийтийн оролцооны 
хуваарь

Гол үйл 
явдлууд

Тойргийн Зөвлөлийн оролцоо
(жишээлбэл, олон нийтийн сонсгол, 
зөвлөлйн ажлын уулзалт, нээлттэй хаалга, 
Даваа гарагийн комиссын уулзалт г.м)

Виртуал уулзалт
(жишээлбэл, TEAMS, 
TEAMS Live, Zoom, etc.)

Онлайн санал
(жишээлбэл., санал 
асуулга, саналын хуудас 
гм.)

Биеэр оролцох эсвэл Поп-апс 
(жишээлбэл., олон нийтийн хурал, дугуй 
ширээний ярилцлага, явган болон 
автобустай аялал, харилцан ярилцлага гм) 28



Хаалтын асуулт болон хариулт

Баярлалаа

“www.arlingtonva.us” зочилж “TSP”-г хайна уу.

Пауль Мониер– Транзит Тээврийн Төлөвлөлтийн менежерpmounier@arlingtonva.us
Нэйт Грэм– Олон нийтийн оролцооны мэргэжилтэн nsgraham@arlingtonva.us

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Transit-Strategic-Plan
mailto:pmounier@arlingtonva.us
mailto:nsgraham@arlingtonva.us


Хавсралт 

Хавсралт 



ЮУГ: Тэгш байдал болон тогтвортой байдал
Зорилго 3: Арлингтон даяар дэд бүтэц болон үйлчилгээг тэгш хүртээх
• Бага орлоготой болон цөөнхийн хүн амын үйлчилгээний ялгааг тодорхойлж, засч залруулах
• Транзит замаар бага орлоготой, цөөнхи хүн амд эдийн засгийн сайжруулсан боломжийг олгох
• Транзит тохь тух, үйлчилгээ нь үйлчилгээ дутуу хүртдэг иргэдэд эерэг нөлөө үзүүлэх
• Өндөр чанартай паратранзит үйлчилгээ, хүн бүрийг тээвэрлэх боломжийг олгодог хүртээмжтэй 

дэд бүтцийг бий болгох
• Зорилго 5: Арлингтоныг бүс нутгийг хамтын, тогтвортой тээврээр холбож, байгаль орчинд 

ээлтэй тээврээр дамжуулан уян хатан нийгэмлэгийг бий болгох
• Хүлэмжийн хийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах
• Машинаар явдаг зорчигдыг транзит тээврээр зорчдог болгох
• "Ногоон" зарчмуудыг баримтлан зураг төсөл боловсруулан барьж байгуулах, эрчим хүчний 

менежментийг дэмжих, сэргээгдэх эрчим хүчийг бий болгох

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЯАГААД: Тэгш байдал 
болон тогтвортой 
байдал
• Транзит үйлчилгээг явуулахад тэгш 

болон тогтвортой байдал гол байр 
суурь эзэлнэ

• Бусад тээврийн хэрэгслээр зорчих 
боломжгүй иргэдийг тээвэрлэлтээр 
хангах, зарим зорчилтыг хослуулах 
замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах нь бусад олон төрлөөр 
транзит хийх үндсэн давуу талыг 
бий болгодог.

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЮУГ: Аюулгүй байдал, чанар, болон гүйцэтгэл
Зорилго 1: Транзит үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд таалагдах хувилбар болгохыг дэмжих
• Цэвэр болон найдвартай тээврийн хэрэгслүүд
• Ил тод байдал болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг хангах
• Транзит үйлчилгээний гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг биелүүлэх эсвэл даван гарах
Зорилго 2: Аюулгүй, найдвартай транзит үйлчилгээ бий болгох дэд бүтэц болон үйлчилгээг 
дэмжих
• Аюулгүй байдлын талаарх соёлыг дэмжих
• Тэг цэгийн зорилгуудыг дэмжих
• Аюулгүй байдлын талаар хийгдэх сайжруулалтыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх
• Транзит тээврийн үйлчилгээ болон тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хадгалах
Зорилго 4: Дэд бүтэц болон үйлчилгээг хүргэхэд санхүүгийн зөв менежмент хэрэгжүүлэх
• Орон нутгийн санхүүжилтийг хөшүүрэг болгох буцалтгүй тусламжийн боломжийг тодорхойлох
• Үр дүнтэй, үр ашигтай үйлчилгээг хадгалах
• Тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслүүдийн засварын байдлыг дээд зэргээр хангах

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЯАГААД: Аюулгүй байдал, 
Чанар, болон гүйцэтгэл
• Аюулгүй байдал, өндөр чанартай үйлчилгээ, 

үр ашиг нь транзит тээврийг хангахад чухал ач 
холбогдолтой

• Транзит тээвэр нь өдөр бүр олон мянган 
хүнийг тээвэрлэдэг бөгөөд эдгээр зорчигчийн 
аюулгүй байдал нь маш чухал үүрэг 
хариуцлага юм.

• Цаг тухайд нь хийгдэх, тав тухтай, найдвартай 
үйлчилгээ нь бусад тээврийн хэрэгслээр 
зорчигчдыг татдаг

• Санхүүгийн оновчтой шийдвэр, өгөгдөлд 
тулгуурласан үйлчилгээ, дэд бүтцийн 
төлөвлөлтөөр олж авсан үр ашиг транзит 
тээврийг хамгийн олон хүнд хамгийн бага 
зардлаар үйлчлэх боломжийг олгодог.

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЮУГ: Холбоо харилцаа болон 
хамтын ажиллагаа
Зорилго 6: Транзит үйлчилгээ, дамжин 
өнгөрөх дэд бүтцийг бий болгоход 
ажилтнууд болон олон нийтэд мэдээлэл 
өгөх, татан оролцуулах, чадавхжуулах 
хүртээмжтэй харилцаа холбоог хангах.

Транзит тээврийн төсөл, үйлчилгээний 
талаар мэдээлэл өгөхийн тулд оршин 
суугчид болон зорчигчидтой хамтран 
ажиллана.

Үйлчлүүлэгчид идэвхтэй үйлчилгээ үзүүлэх, 
зорчигчдод мэдэгдэл өгөх

Иргэд, олон нийтэд шинэ төсөл, 
үйлчилгээний талаарх мэдээллийг цаг тухайд 
нь хүргэх

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЮУГ: Харилцаа холбоо болон 
хамтын ажиллагаа
Зорилго 7: Аюулгүй, эерэг ажлын байрыг бий 
болгож, үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй багийнхан 
бүхлээрээ ажилдаа анхаарлаа хандуулах 
боломжийг бий болгох 

• Оролцогч талуудтай эерэг харилцааг хөгжүүлж, 
хадгалах

• Нийтийг хамарсан, хамтран ажилласан нөхцөл бий 
болгох

• Үр дүнтэй ажиллаж чадах ажилтнуудыг ажилд авч 
бас тэднийг ажлын байранд нь тогтвортой байлгах

• Бүс нутгийн транзит тээврийн оролцогч талуудтай 
харилцаа, хамтын ажиллагаагаа сайжруулах

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЮУГ:Харилцаа болон хамтын 
ажиллагаа
Зорилго 8: Транзит тээврийн дэд бүтцийг 
сайжруулах, транзит үйлчилгээг үр дүнтэй 
зохицуулах, харилцах, төлөвлөх, онцгой 
байдлын үед хариу арга хэмжээ авах журмыг 
бий болгохын тулд бүс нутгийн түншүүдтэй 
идэвхтэй хамтран ажиллах.

Бүс нутгийн транзит тээврийг чанаржуулах

• Тойрог даяарх нийтийн тээврийн дэд бүтцийг 
сайжруулах

• Цаг агаарын ноцтой байдал, онцгой байдлын үе 
дэх үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах

• Цаг агаарын ноцтой байдал, онцгой үйл явдлын 
үеийн үйлчилгээг Зохицуулах харилцаа 
холбооны төлөвлөгөө

Зорилго болон зорилтуудын төсөл



ЯАГААД: Харилцаа холбоо болон хамтын ажиллагаа
• Нээлттэй харилцаа холбоо, нягт хамтын ажиллагаа нь үйл ажиллагаагаа сайн явуулдаг 

байгууллагуудын онцлог шинж юм.
• Нээлттэй, шударга харилцаа нь асуудлыг шийдвэрлэх, асуудлыг шийдвэрлэх төсөл, үйлчилгээг 

тодорхойлох үр дүнтэй хэлэлцүүлэг хийх боломжийг олгодог.
• Бодлоготой хамтын ажиллагаа нь хүн бүрийн дуу хоолойг сонсох боломжийг олгож, хамгийн эерэг 

нөлөө үзүүлэх шийдлүүдийг бий болгодог.

Зорилго болон зорилтуудын төсөл


