2.5 Улс хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж,
байгууллага нь холбооны жинхэнэ гишүүн байх энэхүү заалтыг 2019 оны 01 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.
2.6 Хувь хүн холбоонд гишүүнээр элсэж болох ба дэмжигч гишүүний
ангиллын статус, эрх, үүрэгтэй байна.
2.7 Журмын 2.4 болон 2.5 (2019.01.01-ний өдрөөс хойш) -д зааснаас бусад аж
ахуйн нэгж, байгууллага нь гишүүнээр элсэхдээ өөрийн хэрэгцээ шаардлага,
оролцоо, эрх үүргээс хамаарч энэхүү журмын 2.2-т заасан ангиллаас сонгон
элсэнэ.
Гурав. Гишүүнээр элсэх, гишүүнчлэлийн бүртгэл
3.1 Холбоонд гишүүнээр элсэхийг хүсэгч нь холбооны дүрэмтэй урьдчилан
танилцаж, хүлээн зөвшөөрч буй тохиолдолд журмын хавсралтад заасан бүрдүүлэх
материалыг бүрдүүлж хүсэлт гаргана.
3.2 Гишүүнээр элсэхдээ холбооны салбараар
дамжуулан эсвэл шууд
холбооны Гүйцэтгэх аппаратад хандаж гишүүнээр элсэх хүсэлтээ батлагдсан
маягтын дагуу гаргаж холбогдох материалын хамт өгнө. Орон нутгийн
харьяалалтай иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага холбоонд шууд хандсан
тохиолдолд Гүйцэтгэх аппарат тухайн аймгийн холбооны салбараас саналыг
бичгээр авна.
3.3 Холбооны салбар нь гишүүнээр элсэгчийн хүсэлт, материалыг хүлээн авч
судлан үзээд шаардлага хангасан тохиолдолд холбооны Гүйцэтгэх аппаратад
материалын эх хувийг ажлын 10 хоногт багтаан ирүүлнэ. Шаардлага хангаагүй
тохиолдолд ажлын 5 хоногт багтаан хүсэлт гаргасан этгээдэд түүгээрээ мэдэгдэнэ.
3.4 Гишүүнээр элсэгч болон холбооны салбарын ирүүлсэн хүсэлтийг
Гүйцэтгэх аппарат судлан үзэж шаардлага хангасан тохиолдолд холбооны
Ерөнхийлөгчид танилцуулсны үндсэн дээр ажлын 10 хоногт багтаан байгууллагад
гишүүнчлэлийн гэрчилгээ, хувь хүнд үнэмлэх хэвлүүлж, хүсэлт гаргасан этгээдэд
эргэн мэдэгдэнэ. Шаардлага хангаагүй тохиолдолд ажлын 5 хоногт багтаан хүсэлт
гаргасан этгээдэд мэдэгдэнэ.
3.5 Салбар холбоогоор дамжуулан хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүсэлтийг
шийдвэрлэн шаардлага хангасан тохиолдолд гишүүнчлэлийн гэрчилгээ,
үнэмлэхийг, шаардлага хангаагүй тохиолдолд албан бичгийг шийдвэр гарснаас
хойш ажлын 5 хоногт багтаан холбооны салбарт хүргүүлнэ.
3.6 Гишүүнчлэлийн гэрчилгээ болон үнэмлэх олгосон байгууллага, хувь хүний
материалыг хамгийн ойрын хугацаанд болох Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн
хуралд танилцуулж баталгаажуулна.
3.7 Хүсэлт гаргагч этгээд нь гишүүнчлэлийн гэрчилгээ, үнэмлэх гарсан
мэдэгдлийг авсны дараа гишүүний татвар эсвэл элсэлтийн хураамжаа харьяаллын
дагуу төлж гэрчилгээ, үнэмлэхээ авна.
3.8 Гишүүнчлэлийн ангилал буурсан, ахисан, гишүүнчлэлээс хасагдсан,
гишүүнчлэлээ сэргээсэн тухай бүр нь бүртгэлийн санд өөрчлөлт оруулна.
Дөрөв. Гишүүнчлэлийн татвар
4.1 Гишүүнчлэлийн ангиллаас нь хамааруулан элсэлтийн болон жилийн
татварын хэмжээг Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчид тогтооно.
4.2 Холбооны гишүүд нь гишүүнчлэлийн татвараа тухайн жилийн 1 дүгээр
улиралд буюу 4 дүгээр сарын 1-ний дотор төлсөн байна.

4.3 Энэхүү журмын 4.2-д заасан хугацаанд татвараа төлөөгүй тохиолдолд
тухайн байгууллагын гишүүний ангилал нь буурах талаар татвар төлөх эцсийн
хугацаа дуусахаас 14 хоногийн өмнө Гүйцэтгэх аппаратаас гишүүн
байгууллагуудад мэдэгдэнэ.
4.4 Гишүүн нь холбооны үйл ажиллагаанд санхүүгийн болон бусад хэлбэрээр
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж болно.
4.5 Гишүүн нь хөдөө, орон нутагт бүртгэлтэй тохиолдолд гишүүний татвараа
харьяа аймаг дахь холбооны салбарт, Улаанбаатарт бүртгэлтэй тохиолдолд
холбоонд төлнө.
4.6 Нэмэлт төлбөрийн хэмжээ нь тухайн ангиллаас дэмжигч гишүүний
ангилалд шилжин орсон хугацаанаас ангиллаа сэргээх хүртэлх хугацааг сараар
тооцон сар тутамд тухайн ангиллын гишүүний жилийн татварын хэмжээний 5
хувьтай тэнцүү байна.
4.7 Өөрийн хүсэлтээр гишүүнчлэлээс татгалзсан, байгууллага нь татан
буугдсан, иргэн эрх зүйн чадамжгүй болсны улмаас гишүүнчлэлээс хасагдсан
тохиолдолд түүний татвар, хандивыг буцаан олгохгүй.
Тав. Гишүүний эрх, үүрэг, хариуцлага
5.1 Холбооны гишүүн нь дараах нийтлэг эрхтэй байна. Үүнд:
5.1.1 Гишүүд эрх нь зөрчигдөж байгаа талаараа холбоонд албан ёсоор
мэдэгдэж хууль тогтоомж, холбооны дүрэмд заасны дагуу хууль ёсны эрх, ашиг
сонирхлоо хамгаалуулах, ажил мэргэжил, үйл ажиллагаандаа дэмжлэг, туслалцаа
авах;
5.1.2 Холбооны үйл ажиллагааны талаар
сурталчлах, хүсэлт, шүүмжлэл тавих;

санал,

санаачилга

гаргах,

5.1.3 Холбооны удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа, автотээврийн
салбарын тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэхэд идэвхтэй оролцож, үзэл бодлоо
илэрхийлэх;
5.1.4 Холбооны үйл ажиллагаа, тээврийн ажил үйлчилгээ, эрх зүйтэй
холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй авах;
5.1.5 Холбооноос зохион байгуулж байгаа сургалтад ажиллагсдаа хамруулах;
5.1.6 Холбооны шагналаар ажиллагсдаа шагнуулах;
5.1.7 Холбооноос зохион байгуулж байгаа дотоодын хурал, зөвлөгөөн,
сургалт, семинарт оролцох;
5.1.8 Автотээврийн салбарын алтан жолоо наадам болон бусад үйл
ажиллагаанд оролцох;
5.1.9 Өөрийн хүсэлтээр холбооны гишүүнээс татгалзах.
5.2 Жинхэнэ гишүүн нь 5.1-д заасан нийтлэг эрхээс гадна дараах эрхийг
эдэлнэ.
5.2.1 Холбооны чуулганд төлөөлөл оролцуулж, санал хураалтад саналын
эрхтэй оролцох;
5.2.2 Холбооны удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл тус бүрд 1 төлөөлөл нэр
дэвшүүлэх;
5.2.3 Холбооноос байгуулсан комисс, ажлын хэсэгт орж ажиллах;
5.2.4 Олон улсын хурал, зөвлөгөөн, сургалт, семинарт оролцох;

5.2.5 Олон улсын хурал, сургалт,
шаардлагатай мэдээллээр хангагдах;

семинарын

талаар

болон

бусад

5.2.6 Холбооноос зохион байгуулж буй дотоодын сургалтад 30 хувийн
хөнгөлөлттэй суралцах;
5.2.7 Холбооноос олгодог шагналаар жилд 10 хүртэлх хүнийг холбооны
зардлаар шагнуулах;
5.2.8 Автотээвэр сэтгүүлийн 1 нүүрэнд байгууллагын үйл ажиллагааны
талаарх мэдээллийг үнэгүй тавиулах;
5.2.9 Холбооны веб хуудсанд байгууллагынхаа веб хуудсыг холбох,
фэйсбүүк, пэйжид үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тавиулах;
5.3 Гишүүн нь 5.1-д заасан нийтлэг эрхээс гадна дараах эрхийг эдэлнэ.
5.3.1 Холбооны чуулганд 1 төлөөлөл оролцуулж, хурлаар хэлэлцэж байгаа
асуудлаар санал бодлоо илэрхийлж болох бөгөөд санал хураалтад оролцохгүй;
5.3.2 Холбооноос зохион байгуулж буй дотоодын сургалтад 10 хувийн
хөнгөлөлттэй суралцах;
5.3.3 Холбооноос олгодог шагналаар жилд 3 хүртэлх хүнийг холбооны
зардлаар шагнуулах.
5.4 Энэхүү журмын 5.2, 5.3-д заасан эрх нь гишүүн байгууллагын зөвхөн
үндсэн ажилтанд хамаарна. Үндсэн ажилтан эсэхийг тухайн этгээдийг ажилд
томилсон
тушаал
болон
нийгмийн
даатгалын
дэвтрийн
хуулбараар
баталгаажуулна.
5.5 Холбооны гишүүн нь дараах нийтлэг үүрэгтэй байна. Үүнд:
5.5.1 Холбооны бодлого, үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачилгатай
биечлэн оролцох;
5.5.2 Холбооны гүйцэтгэх аппарат, түүний удирдах байгууллагаас зохион
байгуулсан тээвэрлэлт, зохицуулалт, өдөрлөг, семинар, сургалт, сурталчилгаа,
судалгааны ажилд идэвх, санаачилгатай оролцох;
5.5.3 Холбооны гишүүний элсэлтийн болон жилийн татвар, үйлчилгээний
төлбөрийг хугацаанд нь төлөх, санхүүгийн талаар дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
5.5.4 Үндэсний болон Олон улсын автотээврийн үйл ажиллагаатай
холбогдсон хууль тогтоомж, гэрээ, хэлэлцээр, дүрэм, журам, техникийн
шаардлага,стандартын шаардлагыг бүрэн биелүүлэх;
5.5.5 Мэргэжлийн болон сахилгын, ёс суртахууны хэм хэмжээг чанд
баримтлан мэргэжлийн нэр хүндийг өргөж, эдгээрийг зөрчсөн хүмүүс,
байгууллагад шаардлага тавих, зохих газарт мэдэгдэх;
5.5.6 Дүрэмд заасан чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага,
холбооны удирдах байгууллага, Удирдах зөвлөлийн шийдвэрт хүндэтгэлтэй
хандаж, өгсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийг биелүүлэхэд идэвх санаачилга, үр
бүтээлтэй ажиллах, Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлд санал хүсэлт гаргах,
дүрэм журмын хүрээнд шийдвэрлүүлэх;
5.5.7 Шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэх;
5.5.8 Мэдлэг боловсрол, мэргэшлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх;
5.5.9 Холбооны нэг гишүүн байгууллага нь нөгөө гишүүн байгууллагынхаа үйл
ажиллагааг дэмжиж ажиллах;

5.5.10 Холбоонд хэрэгтэй статистик мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж
өгөх.
5.6 Хариуцлага
5.6.1 Холбоо нь гишүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой үр дагаврыг
хариуцахгүй;
5.6.2 Холбооны гишүүд нь холбооны үйл ажиллагаанаас бий болсон үр
дагаврыг хариуцахгүй;
5.6.3 Гишүүн байгууллага нь гишүүний татвараа тогтоосон хугацаанд
төлөөгүй тохиолдолд ангилал бууруулна;
5.6.4 Гишүүн байгууллага, хувь хүн холбооны үйл ажиллагаа, нэр хүндэд
сөрөг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд гишүүнчлэлээс хасах
арга хэмжээ авна.
Зургаа. Гишүүнчлэлийн ангилал бууруулах, гишүүнчлэлээс хасах,
гишүүнчлэлээ сэргээх
6.1 Гишүүн нь тогтоосон хугацаанд тухайн жилийн татвараа төлөөгүй
тохиолдолд гишүүний тухай ангиллын эрх нь автоматаар цуцлагдан дэмжигч
гишүүний ангилалд орох бөгөөд энэ тохиолдолд Гүйцэтгэх аппарат гишүүн
байгууллагад мэдэгдэж, бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.
6.2 Гишүүний татвараа хугацаанд нь төлөөгүйн улмаас дэмжигч гишүүний
ангилалд шилжсэн гишүүн байгууллага нь ангиллаа сэргээх эрх нь нээлттэй
бөгөөд тухайн ангиллын гишүүний жилийн татвар дээр нэмж энэхүү журмын 4.6-д
заасан нэмэлтийг төлбөр төлнө.
6.3 Гишүүнээс өөрийн хүсэлтээр гарах, байгууллага нь татан буугдсан, хувь
хүн нь эрх зүйн чадамжгүй болсон гэх мэт тохиолдолд энэ тухайгаа харьяаллын
дагуу холбоонд албан ёсоор мэдэгдэж холбогдох шийдвэр гаргуулах бөгөөд
гишүүнчлэлийн гэрчилгээ, үнэмлэхийг буцаан өгч бүртгэлийн санд өөрчлөлт
оруулна.
6.4 Гишүүн нь холбооны дүрэм, журмыг зөрчиж эсвэл тэдгээртэй харш үйл
ажиллагаа явуулж тэр нь холбооны нэр хүнд, үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн
тохиолдолд Гүйцэтгэх аппарат уг асуудлыг Ерөнхийлөгчид танилцуулсны үндсэн
дээр гишүүнээс хасна.
6.5 Гишүүнээс хассан шийдвэрийг Гүйцэтгэх аппарат ажлын 5 хоногт багтаан
мэдэгдэж гишүүний бүртгэлээс хасна.
6.6 Өөрийн гаргасан зөрчлөө арилгаж, алдаа, дутагдлаа ухамсарлан
гишүүнчлэлээ сэргээх хүсэлтийг Гүйцэтгэх аппаратад ирүүлж болно.
6.7 Гүйцэтгэх аппарат асуудлыг судлан үзэж гишүүнчлэлийг сэргээх
боломжтой тохиолдолд Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.
6.8 Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хуралд гишүүнчлэлээ сэргээх тухайн
байгууллагын удирдлага биечлэн оролцож асуудлаа танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
6.9 Гишүүнчлэлийг сэргээхээр шийдвэрлэсэн тохиолдолд Гүйцэтгэх аппарат
гишүүнчлэлийн гэрчилгээ, үнэмлэх олгоно. Харин татгалзсан тохиолдолд Удирдах
зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэрийг тус байгууллагад ажлын 5 хоногт
багтаан хүргүүлнэ.

6.10 Тухайн жилийн гишүүний татвар болон ангилал сэргээх нэмэлт төлбөрөө
төлсөн тохиолдолд гишүүний эрх автоматаар сэргэж, бүртгэлийн санд өөрчлөлт
оруулна.
6.11 Гишүүнчлэлээс сайн дураар гарсан байгууллага гишүүний эрхээ
сэргээхдээ шинээр гишүүн элсэхтэй нэгэн адил байна.
6.12 Гишүүний ангилал буурч автоматаар дэмжигч ангилалд шилжсэн,
дэмжигч ангиллаас дахин тухайн ангиллаа сэргээхэд гэрчилгээ шинээр олгохгүй.
6.13 Хүсэлт гарган ангиллаа өөрчилсөн, ангиллаа сэргээхдээ өмнөх
ангиллаас өөр ангилалд шилжих тохиолдолд холбооны Гүйцэтгэх аппарат өмнөх
гэрчилгээг хураан авч шинээр орж байгаа ангиллын гэрчилгээг олгоно.
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ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР/А4/

МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО
NATIONAL ROAD TRANSPORT ASSOCIATION OF MONGOLIA

ГЭРЧИЛГЭЭ
Дугаар . . . .
........................................................................-д
(байгууллагын нэр)

Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны
Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн...... оны ......дүгээр
тогтоолыг үндэслэн танай байгууллагыг тус холбоонд
...........................................гишүүнээр элсүүлж энэхүү
гишүүний ангилал)

гэрчилгээг олгов.

Монголын автотээвэрчдийн
нэгдсэн холбооны Ерөнхийлөгч
..............
(гарын үсэг, байгууллагын тамга)

/. . . . . . . . . . . . . . . /
(овог нэр)

Улаанбаатар хот
. . . . . он

Монголын автотээвэрчдийн
нэгдсэн холбоо

ҮНЭМЛЭХ № .......

6,2 см

Зураг
(3x4)

Монголын автотээвэрчдийн
нэгдсэн холбооны Удирдах
зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн
...........оны ................. дүгээр
тогтоолыг үндэслэн
...................................овогтой
............................................ -г

тус холбоонд гишүүнээр
үнэмлэхийг олгов.

элсүүлж

энэхүү

19,5 см

Монголын автотээвэрчдийн
нэгдсэн холбооны Ерөнхийлөгч
...................................................
гарын үсэг, байгууллагын тамга
..................................................
Овог, нэр
Улаанбаатар хот
..... он

