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НЭГ. ҮНДЭСЛЭЛ
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн
51 дүгээр зүйлийн 51.1 дэх хэсэгт “Засгийн газрын гишүүд хагас жил тутам хууль
тогтоомж, Улсын Их Хурлаас баталсан бодлогын баримт бичгийн болон Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн төсөв, үндсэн чиглэлийн
хэрэгжилтийн талаархи тайланг холбогдох Байнгын хороонд ирүүлнэ” гэж заасан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн тайланд шинжилгээ хийж,
ирүүлсэн санал дээр үндэслэн Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд гаргасан
хууль тогтоомжийг хяналтаас хасах саналыг хавсарган хүргүүлж байна.
“Монгол Улсын Засгийн газарт хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын
хорооны тогтоолоор үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2017 оны жилийн эцсийн
хэрэгжилтийн танилцуулга”-ыг Улсын Их Хурлын www.parliament.mn цахим сүлжээнд
байршуулсан болно.
ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИАР ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН ГИШҮҮДЭД ТУСГАЙЛАН ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛ ӨГСӨН ЗААЛТЫН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
2.1. Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилт
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
хэлтэс 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Засгийн газар болон Засгийн газрын
гишүүдэд хууль хэрэгжүүлэхтэй нийцүүлэн холбогдох дүрэм, журам, жагсаалтыг
батлан гаргах үүрэг өгсөн Монгол Улсын 70 хуулийн 392 хэсэг, заалтыг мэдээллийн
санд бүртгэж, хяналтад авсан.
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас
78 хуулийн 197 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлснээс, хяналтад байгаа
26 хууль буюу 33.3 хувь, 105 хэсэг, заалт буюу 26.7 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлж, 56 /давхардсан тоогоор/ хуулийн 287 хэсэг, заалт буюу 73.3 хувийн
хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна. Мөн 2017 оны эхний хагас жилээр хяналтаас
хасах саналтай хүргүүлсэн 14 хуулийн 18 хэсэг, заалтыг хяналтаас хассан тухай
мэдээг ирүүлж, өмнөх онуудад хяналтаас хасагдсан 49 хуулийн 74 хэсэг, заалтын
хэрэгжилтийн мэдээг дахин ирүүлсэн байна.
Хууль
1
2

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтанд авсан
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Засгийн газраас 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлээгүй

56

287

Хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн 26 хуулийн 105 хэсэг, заалтаас 13 хуулийн 23
хэсэг, заалт буюу 21.9 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 8 хуулийн 11 хэсэг, заалт буюу 10.5
хувь нь хэрэгжих шатанд, 23 хуулийн 58 хэсэг, заалт буюу 55.2 хувь нь хэрэгжилт
хангалтгүй, 1 хуулийн 1 хэсэг, заалт буюу 1.0 хувь нь хэрэгжээгүй, 4 хуулийн 12 хэсэг,
заалт буюу 11.4 хувь нь үнэлэх боломжгүй мэдээ ирүүлсэн байна.
2.2. Монгол Улсын хуулиар Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын
хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газар болон Засгийн газрын
гишүүдэд тусгайлан үүрэг өгсөн заалтын хэрэгжилт
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд
Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн Монгол Улсын 4 хуулийн 27 хэсэг, заалтыг
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж,
хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн хуулийн
хэрэгжилтийг авч үзвэл, давхардсан тоогоор 1 хуулийн 1 хэсэг, заалтын
хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлснээс 1 хуулийн 1 хэсэг, заалт буюу 3.7 хувь нь хэрэгжих
шатанд байна. Үлдсэн 4 хуулийн 26 хэсэг, заалт буюу 96.3 хувийн хэргэжилтийн
мэдээ ирүүлээгүй байна.
Хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-т заасан
“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрийн болон хадгалах байр,
агуулах дахь аюулгүй ажиллагааны журмыг геологи, уул уурхайн болон батлан
хамгаалахын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мэргэжлийн
хяналтын төв байгууллагатай хамтран батална.” хэсгийг хэрэгжих шатанд буюу 70
хувийн хэрэгжилттэй гэж ирүүлсэн байна.
Хууль
/давхардсан
тоогоор/
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Тоо

Хувь
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1

1
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-
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-

-

-
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Хэрэгжээгүй

1
-

1
-

3.7
-

Хяналтанд авсан

-

Хэсэг, заалт

ГУРАВ. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
3.1.Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд 2017 оны
жилийн эцсийн байдлаар Улсын Их Хурлаас Засгийн газарт үүрэг өгсөн нийт 70
тогтоолын 171 заалтыг хяналтад авсан.
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 45
тогтоолын 106 заалтын хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлснээс, хяналтад байгаа 20
тогтоолын 48 заалт буюу 28.0 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлж, 57 /давхардсан
тоогоор/ тогтоолын 123 заалт буюу 72.0 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй
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байна. Мөн өмнөх онуудад хяналтаас хасагдсан 17 тогтоолын 27 заалт, 2017 оны
эхний хагас жилээр хяналтаас хасах саналтай хүргүүлсэн 22 тогтоолын 31 заалтыг
хяналтаас хассан тухай мэдээг дахин ирүүлсэн байна.
Хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн 20 тогтоолын 48 заалтаас 11 тогтоолын 18
заалт буюу 37.5 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 10 тогтоолын 22 заалт буюу 45.8 хувь нь
хэрэгжих шатанд, 3 тогтоолын 3 заалт буюу 6.2 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 2
тогтоолын 2 заалт буюу 4.3 хувь нь хэрэгжээгүй, 3 тогтоолын 3 заалт буюу 6.2 хувь
нь үнэлэх боломжгүй мэдээ ирүүлсэн байна.
3.2. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны эрхлэх
асуудлын хүрээнд хамаарах Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд
Засгийн газарт үүрэг өгсөн Улсын Их Хурлын 3 тогтоолын 8 заалтыг Мэдээлэл,
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус
Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах Улсын Их Хурлын 2 тогтоолын
5 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлснээс, давхардсан тоогоор 2 тогтоолын 4 заалт
буюу 50.0 хувь нь хэрэгжих шатандаа, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 12.5 хувь нь
хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Хяналтанд авсан
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/давхардсан
тоогоор/
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Тоо
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2

5
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-
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-
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2

4
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1

1
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3.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын 2016 оны №34 тогтоолын 1.3.-т
Газар хөдлөлтөөс хамгаалах арга хэмжээг хот төлөвлөлтийн бодлогод тусгаж
хэрэгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулж, суурьшлын бүс, дагуул хотыг газар хөдлөлтийн
эрсдэл багатай бүс рүү төлөвлөж хөгжүүлэх арга хэмжээг авах заалтыг 2016 оны
жилийн эцсийн байдлаар 50 хувийн хэрэгжилтийн явцтай мэдээг ирүүлж байсан бол
2017 оны жилийн эцсээр 30 хувьтай, хэрэгжилт хангалгүй болж хэрэгжилтийн явцын
хувь буурсан байна.
ДӨРӨВ. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛЫН ТАЛААР
4.1. Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилт
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд 2017 оны
жилийн эцсийн байдлаар Улсын Их Хурлын Байнгын хорооноос Засгийн газарт үүрэг
өгсөн нийт 100 тогтоолын 544 заалтыг хяналтанд авсан.
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2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 46
тогтоолын 186 заалтын хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэнээс, хяналтанд байгаа 36
тогтоолын 124 заалт буюу 22.8 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлж, 81 /давхардсан
тоогоор/ тогтоолын 420 заалт буюу 77.2 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй
байна.
Хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн 36 тогтоолын 124 заалтаас 18 тогтоолын 41
заалт буюу 33 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 21 тогтоолын 53 заалт буюу 42.7 хувь нь
хэрэгжих шатанд, 14 тогтоолын 23 заалт буюу 18.5 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 1
тогтоолын 1 заалт буюу 0.8 хувь нь хэрэгжээгүй, 5 тогтоолын 6 заалт буюу 5 хувь нь
үнэлэх боломжгүй мэдээ ирүүлсэн байна. Мөн онуудад хяналтаас хасагдсан 13
тогтоолын 29 заалт, 2017 оны эхний хагас жилээр хяналтаас хасах саналтай
хүргүүлсэн 22 тогтоолын 33 заалтыг хяналтаас хассан тухай мэдээг дахин ирүүлсэн
байна.
4.2.Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны тогтоолын
хэрэгжилт
Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын
хорооны 19 тогтоолын 65 заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн
мэдээллийн санд бүртгэж, хяналт тавин ажиллаж байна.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус
Байнгын хорооны 13 тогтоолын 16 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлснээс 3
тогтоолын 4 заалт буюу 25.0 хувь нь хэрэгжсэн, 5 тогтоолын 6 заалт буюу 37.6 хувь
нь хэрэгжих шатанд, 3 тогтоолын 4 заалт буюу 25.0 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй 1
тогтоолын 1 заалт буюу 6.2 хувь нь хэрэгжээгүй, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 6.2
зөрчилтэй байна.
Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:
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3

4
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5
3
1
1

6
4
1
1
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6.2
6.2

Хяналтанд авсан
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн
Үүнээс:
- Хэрэгжсэн
-

Заалт

АБГББХ-ны тогтоол
/давхардсан тоогоор/

Хэрэгжих шатанд
Хэрэгжилт хангалтгүй
Хэрэгжээгүй
Зөрчилтэй

4.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжих шатанд байсан 2 тогтоолын 2
заалтын хэрэгжилтийн хувийг бууруулж ирүүлсэн байна. Мөн АБГББХ-ны “Хилийн
хяналтын байгууллагуудын талаар авах арга хэмжээний тухай” 2009 оны №13/45/12
тогтоолын 1.7-д Ашигт малтмалын олборлолт, экспортын хэмжээ үлэмж хэмжээгээр
нэмэгдэж байгаа нөхцөл байдал, стратегийн ач холбогдолтой томоохон орд
газруудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж байгаа зэргийг харгалзан нэвтрүүлэх хүчин
чадал өндөр, шинэ дэвшилтэт технологид суурилсан автозам, төмөр зам барих,
тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэх. Ачаа болон зорчигчдын хөдөлгөөний урсгалыг
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төрөлжүүлэн саадгүй нэвтрүүлэх боломжтой олон улсын жишигт нийцсэн хилийн
боомтыг барьж байгуулах, түүнийг дагалдсан жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
бизнесийг хөгжүүлж боомт дагасан төвлөрлийг бий болгох гэсэн заалтын
хэрэгжилтийг 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 70 хувьтай буюу хэрэгжих
шатанд гэж үнэлж ирүүлсэн бол 2017 оны жилийн эцсийн мэдээнд хэрэгжилтийг 0
хувь буюу хэрэгжээгүй гэж үнэлж ирүүлжээ.
ТАВ. БҮРЭН БИЕЛСЭН
ХЯНАЛТААС ХАСАХ ТУХАЙ

ХУУЛЬ

ТОГТООМЖИЙН

ЗҮЙЛ,

ЗААЛТЫГ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал,
гадаад бодлогын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээн дэх хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийн мэдээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар бүрэн хэрэгжсэн Аюулгүй
байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 3 тогтоолын 4 заалтыг хяналтаас хасах
саналыг ирүүлсэн байна.
ЗУРГАА. САНАЛ
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг тооцохдоо
хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээнүүдийн шалтгаан нөхцөлийг тодруулж
тайлбарлаагүй орхигдуулсан, хяналтанд байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
бүрэн ирүүлээгүй байна.
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ирүүлэхдээ хэрэгжилт удаашралтай байгаа
заалтуудын биелэлтийг сайжруулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч,
хариуцсан яамд, агентлагуудад хариуцлага тооцдоггүй байдал нь хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт хангалтгүй байхад нөлөөлж байна.
Мөн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээг хагас жил тутам ирүүлэхдээ
хугацааны хувьд удаашралтай, 3-4 сарын дараа ирүүлж байгаа нь хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж, холбогдох Байнгын хороонд хүргүүлэхэд хэрэгжилтийн
мэдээний ач холбогдолыг бууруулах, хууль тогтоомж бүрэн хэрэгжихэд сөргөөр
нөлөөлөх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

5

Хавсралт 1
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ
/2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/
№
1

2

Тогтоолын нэр, огноо,
дугаар
Гадаад бодлогын
шийдвэр гаргах
тогтолцоог
боловсронгуй болгох
талаар чиглэл өгөх
тухай
2014.06.27
№06

Чиглэл өгөх тухай
2015.01.14
№02

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

1.4. Үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлогын
үндсэн зорилт, тулгамдсан хэрэгцээ шаардлагыг
үндэслэн Гадаад харилцааны яаманд зайлшгүй
нэмэх шаардлагатай дипломат ажилтны орон
тооны талаар судалгаа хийж, үе шаттайгаар
шийдвэрлэх;

Гадаад харилцааны яам
Хилийн чанад дахь ДТГ-уудын үндсэн чиг үүрэг, ажлын ачаалал,
тухайн улстай харилцах улс төрийн харилцааны түвшин, худалдааны
эргэлт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, харилцан адил байх зарчмын
дагуу манай улсад ДТГ-тай эсэх, монгол иргэдийн зорчих хөдөлгөөн,
үйл ажиллагааны зардал зэрэг тодорхой шалгуур үзүүлэлт дээр
үндэслэн Индонези, Бразил улсуудад суугаа ЭСЯ, Япон Улсын
Осака хот дахь Ерөнхий консулын газар, БНХАУ-ын Хайлаар хот
дахь Консулын газрын үйл ажиллагааг түр зогсоох шийдвэрийг УИХын АБГББХ-оор гаргуулж, 2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөр
тасалбар болгон хааж, шаардлагатай бусад ДТГ-т шилжүүлэх ажлыг
зохион байгуулав.
Гадаад харилцааны яам
Тодорхой зарим улсуудтай дунд хугацааны хөтөлбөр байгуулан
ажиллаж байна. Монгол Улс, Европын Холбооны хооронд
байгуулсан Түншлэл, хамтын ажиллагааны хэлэлцээр 207 оны 11
дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон ЕХ-ны
Төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад нээхээр шийдвэрлэн, холбогдох
хэлэлцээрт талууд 11 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо үсэг зурж, ЕХ
Төлөөлөгчийн газраа Улаанбаатар хотноо албан ёсоор нээсэн.
Монгол Улс, АНУ, Япон Улсын гурван талт уулзалтыг Улаанбаатар
хотноо анх удаа зохион байгуулсан. Монгол Улсын Засгийн газар,
АНУ-ын МСК-тай 350 сая ам.долларын хоёр дахь компакт гэрээ
байгуулах шалгуур үнэлгээг ханган ажиллав. Япон Улс 850 сая
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийг 3 үе шаттайгаар олгохоор
шийдвэрлэсэн. БНЭУ-ын ЗГ-аас олгох 1 тэрбум ам.долларын
зээлийн хэлэлцээрийг батлуулсан. БНСУ 500 сая ам.долларын
хөнгөлөлттэй зээлийг олгох Ерөнхий хэлэлцээрийг байгуулахад
бэлэн болоод байна. БНСУ-тай МУ, БНСУ-ын хамтын ажиллагааны
дунд хугацааны хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлж дууссан. Гуравдагч
хөрш"-ийн бодлогын хүрээнд харилцаа, хамтын ажиллагаагаа илүү
бодит үр дүнтэй болгох зорилгоо 2017 онд бүрэн хэрэгжүүлсэн.

1.4. "Гуравдагч хөрш"-ийн бодлогын хүрээнд
харилцаа, хамтын ажиллагаагаа илүү бодит үр
дүнтэй болгох зорилгоор тухайн улс орнуудтай
хамтран тодорхой хугацаанд хамтран хэрэгжүүлэх
зорилтуудын нарийвчилсан хөтөлбөр гаргаж,
биелэлтийг
хангах,
үйл
ажиллагааг
нь
идэвхжүүлэх;
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1.7. Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэн,
хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх, ашиг
сонирхлыг хамгаалах, энэ талаарх эрх зүйн
зохицуулалтыг бий болгож, үйл ажиллагааг
идэвхжүүлэх;

3

Чиглэл өгөх тухай
2015.05.14
№08

3.Тусгай томилгоот анги, салбаруудын зэвсэглэл,
техникийг сайжруулах, алба хаагчдын нийгмийн
асуудлыг дээшлүүлэх чиглэлээр шат дараалсан
арга хэмжээ авах.

Гадаад харилцааны яам
Консулын харилцааны Венийн конвенцид Монгол Улс 1987 онд
нэгдэн орсноор олон улсын хэмжээнд монгол иргэд, хуулийн
этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах эрх зүйн орчин бүрдсэн бөгөөд УИХын тогтоолоор батлагдсан Консулын дүрэмд дээрх конвенцийн
зохицуулалтууд тусгагдсан. Түүнчлэн дотоодын эрх зүйн орчинг
боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд “Хилийн чанадад байгаа монгол
иргэдэд туслах сан”-гийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг
боловсруулж, ХЗДХЯ, УЕПГ, УДШ-ийн тамгын газраас тус тус санал
авч, 2018 оны 1 дүгээр улиралд Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхэд бэлэн болоод байна. Нэмэлт өөрчлөлт орсноор
иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалах
эрх зүйн зохицуулалт илүү боловсронгуй, иргэдэд ойр болно. Мөн
Консулын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үзэл баримтлалыг 2018
онд боловсруулахаар төлөвлөөд байна.
Батлан хамгаалах яам
ХБНГУ-аас буцалтгүй тусламжаар хүлээн авсан “Вольф бенз”
загварын 50 нэгж автомашинд сэргээн сайжруулах техникийн
үйлчилгээ, засвар хийсэн.

Нийт АБГББХ-ны 3 тогтоолын 4 заалтыг хяналтаас хасах саналтай байна.
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