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БҮХ ЗАМ БОЛОН АВТО ТЭЭВРИЙН ХОЛБООТОЙ 
СЭДВҮҮД

ОЛОН АРГА БАРИЛ 



Авто зам нь хамгийн эртний тээврийн хэрэгсэл бөгөөд ихэнхи улс орны 
тээврийн 80 гаруй хувийг эзэлдэг. Тэдгээр улсууд хэрэглээний шаардлага, 
хэрэглэгчдийн шахалт болон төсвийн үр дүнтэй байдлаас үүссэн маш олон 
шаардалгатай нүүр тулж байна. 

Дэлхий даяарх мэргэжилтнүүд, судлаачид болон хэрэгжүүлэгчид эдгээр 
асуудлуудад хамгийн оновчтой хариултуудыг боловсруулан, хэрэгжүүлэх 
зорилготой ажиллаж байна.

Энэ үйл явцад олон улсын хамтын ажиллагаа нь хүчтэй хэрэгсэл болж 
байгаа юм. 

Сайн арга барилуудыг ахиж зохиохоос илүүтэйгээр, уулзалт болон 
хамтын ажиллагаагаар эдгээр арга барилиудаа солилцон цаг, мөнгө 
хэмнэнэ,
Шинэ санаа нь авто замын аль хэсэгт хэрэгцээтэй байна гэдэг нь өөрөө 
маш том сорилт болж байна,
Ийм хамтын ажиллагаа нь оролцогчдод улсынхаа дадлагыг сурталчлах 
боломжийг бий болгодог. 

PIARC буюу Дэлхийн авто замчдын нийгэмлэг нь замтай холбоотой бүхий л 
асуудлуудад энэ төрлийн хамтын ажиллагааг явуулах зорилготойгоор 1909 онд үүсгэн 
байгуулагдсан юм. Манай олон улсын нийгэмлэг нь улс төрийн нөлөөгүй, ашгийн 
бус байгууллага юм. Бид дэлхий даяарх замын мэргэжилтнүүдийн сүлжээг бий 
болгон, тэднийг хамтран ажиллах арга барилаар ханган, зөвлөмж, тайлангуудыг нь 
нийтлүүлдэг. Энэ бүх үйл ажиллагаа нь нэгдсэн, тогтвортой тээврийн хүрээнд явагддаг. 

Манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүд нь өргөн хүртээмжтэй бөгөөд 120 гаруй орны 
засгийн газруудыг багтаасан гишүүнчлэлийнхээ хүлээлт, шаардлагуудад чиглэн 
ажилладаг.



1908 оноос хойш дөрвөн жил тутамд нэг удаа зохиогддог Дэлхийн 
Авто Замын Их хурал:
- Абу Даби (Арабын Нэгдсэн Эмират) 2019 онд;
- Прага (Чех) 2023 онд. 

Олон улсын өвлийн замын Их Хурал:  
- Гданск (Польш) 2018 онд;  
- Калгари (Канад) 2022 онд 

1,200 олон улсын мэргэжилтнүүд

20 гаруй Техникийн хороо болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг удирддаг

Манай Гүйцэтгэх хороо болон зөвлөлийн хууль тогтоомжийн дагуух уулзалтууд 

Үндэсний хэмжээний уулзалтууд (Үндэсний хороо)

МАНАЙ ЗОРИЛГУУД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ АСУУДЛУУДЫГ СУДЛАН, ХЭЛЭЛЦЭХ ЗОРИЛГОТОЙ 
ОЛОН УЛСЫН ШИНЭЛЭГ ФОРУМЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

ШИЛДЭГ ТУРШЛАГАА СОЛИЛЦОХ МӨН ОЛОН УЛСЫН МЭДЭЭЛЛҮҮДЭД НЭВТРЭХ 
БОЛОМЖООР ХАНГАХ

Тайлангуудаа нийтлэх, сард 1 удаа үнэ төлбөргүй 

Улирлын гурвалсан Routes/Roads сэтгүүл

Хурлууд - Нүхэн гарцууд, Авто замын онцлог шинж чанарууд

Товч хураангуй (Тусгай төслүүд)



 Шаардлагууд нь манай ажлын сэдвүүдэд тусгагдсан байгаа

 Олон улсын семинарууд - 6 долоо хоногт 1 удаа

 Бүс нутгийн ажлын хэсгүүд

 Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх механизмууд

ХӨГЖИЖ БУЙ БОЛОН ШИЛЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫГ ДЭМЖСЭН АРГА 
ХЭМЖЭЭНҮҮДИЙГ АВАХ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ТАЛААРХИ ШИЙДВЭР ГАРГАХАД ТУСЛАХ ҮР ДҮНТЭЙ 
ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАН, СУРТАЛЧЛАХ

Манай үлгэр жишээ онлайн олон хэлийн Замын толь бичиг

HDM-4: зам засварын бодлого, хөрөнгө оруулалтыг шинжлэх 
програм
   
DG-QRAM: Нүхэн гарцан дахь аюултай ачаа тээвэрлэлтийг 
удирдах төхөөрөмж 

Онлайн сэдэвчилсэн гарын авлага: замын аюулгүй байдал, нүхэн 
гарцын үйл ажиллагаа, замын хөрөнгийн менежмент, сүлжээний 
үйл ажиллагаа/ухаалаг тээвэрлэлт



БИД ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

Тэд дэлхий даяарх 1200 гаруй 
мэргэжилтнүүдийг нэгтгэн, PIARC-
ийг дэлхийн хамгийн том замын 
мэргэжилтнүүдийн сүлжээ болгож 
байгаа юм. Тэдний ажил нь бага болон 
дундаж орлоготой улсуудад жил бүр хоёр 
удаа зохиогддог уулзалт, семинаруудын 
хүрээнд явагддаг ба тэдгээр уулзалтуудаараа 
тэргүүлэх техникийн сэдвүүдийн талаархи 
тайлангуудыг хэвлүүлдэг. 

Манай бүтээгдэхүүнүүдийн гол хэсгүүд нь 
PIARC ийн ажлын гурван хэл болох Англи, 
Франц болон Спани хэл дээр, заримдаа бусад 
хэл дээр байдаг. 

Техникийн 
хороонууд

Улсын 
хороо

Олон улсын 
стратегиуд болон 

түншлэлүүд

Тусгай 
төслүүд

Ажлын 
хэсгүүд

PIARC нь авто замыг тээврийн системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болгоход чиглэсэн түншлэлүүдийг идэвхитэй 
явуулдаг. Ингэснээрээ манай бүтээгдэхүүнийг өргөнөөр түгээн дэлгэрүүлэх, шилдэг туршлагуудыг хуваалцаад 
хувь нэмрээ оруулах, замын бүлгүүдэд илүү их нэвтрэх боложийг олгох, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
зохицуулах болон хамтарсан төслүүдийг боловсруулахад ихээхэн чухал нөлөө үзүүлдэг. 

PIARC-ийн үндэсний хороо: 40 гаруй оронд үндэсний хэмжээнд байгуулагдсан авто замын үндэсний 
холбоонууд.

Бүс нутгийн авто замын холбоонууд: Европ дахь CEDR, Франциар ярьдаг Африк дахь AGEPAR, Ази дахь 
REAAA болон Латин Америк дахь DIRCAIBEA.

Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Латин Америкийн хөгжлийн банк гэх мэт хөгжлийн байгууллагууд.

Олон улсын техникийн байгууллагууд: TRB (АНУ), Олон улсын нүхэн гарцын болон газар доорхи сансрын 
холбоо (ITA-AITES), FISITA гэх мэт.

ТҮНШЛЭЛҮҮД

Олон 
улсын 

семинарууд

Техникийн хороо болон Ажлын хэсгүүд нь 
PIARC-ийн хамгийн ил харагдах хэсгүүд нь 
юм.



PIARC БАГ

ЯАГААД PIARC-Т ОРОХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ

Бид гишүүнчлэлийн хэд хэдэн ангиллыг санал болгодог: үндэсний засгийн 
газрууд, бүс нутгийн эрх баригчид, компаниуд эсвэл их дээд сургуулиуд, бие 
даасан гишүүд.

PIARC Ерөнхий 
нарийн бичгийн 

дарга
Ерөнхийлэгч

Зөвлөлөөс 
сонгогдсон   

4 жилийн 
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Зөвлөх 

Холбоог 
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Энэ нь тус 
бүртээ Анхдагч 
Төлөөлөгчөөр 

ахлуулсан 
гишүүн орнуудын 

төлөөлөгчдөөс 
бүрдэнэ

Гүйцэтгэх 
Хороо

Холбоог 
удирдаж явдаг 

Хэд хэдэн 
хорооноос 

туслалцаа авдаг

Бүх үйл 
ажиллагааг 
зохицуулна

Францын Парис хотод 
төвтэй

Зарим гишүүн 
орнуудын удирдагчид 
болон мэргэжилтнүүд

Ажилчид

Манай арга хэмжээнүүд

Замтай холбоотой сэдвүүд дээр олон улсын 
хэмжээнийн хамтын ажиллагаа

Техникийн хороо болон Ажлын хэсгүүд

Замтай холбоотой асуудлуудыг тодорхойлох

Манай Маршрутууд/Замууд сэтгүүл

Манай онлайн тайлангийн сан

Манай онлайн замын толь бичиг

Манай програм хангамжийн 
бүтээгдэхүүнүүд

ДАРААХЬД ОРОЛЦОХ БОЛОМЖТОЙ
ДАРААХЬ МЭДЭЭЛЛҮҮДИЙГ АВАХ 

БОЛОМЖТОЙ



www.piarc.org

Манай нийтлэлүүдийг татаж авах

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
биднийг дагаарай

Манай мэдээллийн хуудаст бүртгүүлээрэй


