
 “ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ” УТҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018 ОН/ 

 
 

Хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх  
арга хэмжээ 

Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ,  
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт(тоо, чанар, хугацаа)-ийн хүрэх түвшин 

Төсөвт 
өртөг, 

эх 
үүсвэр 

/сая 
төг/ 

Хариуцах 
нэгжийн нэр 

 
Гүйцэтгэх ажил 

Холбогдох 
баримт 
бичгийн 
заалтын 
дугаар 

 
Гүйцэтгэх 
хугацаа 

 
Суурь түвшин 

 
Зорилтот түвшин 

НЭГ. ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТОДОРХОЙЛОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН 
ЗОРИЛГЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 
 

 
1.1. Галт тэрэгний хөдөлгөөн 

зохицуулалттай 
холбогдох хууль тогтоомж 
болон төмөр замын 
байгууллагуудаас баталж 
гаргасан баримт бичиг, 
тушаал шийдвэрийн 
хийдэл, давхардал, 
зөрчлийг судлан тогтоож 
шийдвэрлүүлэх, хуулиар 
эрх олгогдсон тохиолдолд 
батлах, шийдвэрлэх гэсэн 
зорилтын хүрээнд: 

 
 
 
1.1.1. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төсөлд 
тусгах санал боловсруулж, ЗТХЯ-нд 
хүргүүлэх 

 
 
 

ЗТХ-ийн 
сайдын 

2017 оны 
115 дугаар 

тушаал 

 
 
 

1-3 сар 

Хуулийн 
хэрэгжилтийн үр 
дагаварт үнэлгээ 

хийгдэж, 
салбарын 

байгууллагуудын 
санал хүсэлтийг 

сонсох 
уулзалтууд 

зохион 
байгуулагдсан  

 
 
 

Хуулийн төсөлд 
тусгах санал 
боловсруулж 

хүргүүлсэн байна 

 
 
 
- 

 
 
 

Төвийн 
захирлын 

тушаалаар 
байгуулагд 
сан Ажлын 

хэсэг 

1.1.2. Хөдлөх бүрэлдэхүүн бүртгэх, дугаар 
олгох журмыг шинэчлэн 
боловсруулж, батлах   
 

МУХНБХБ
БХХЖ-ын 
5.5, ТД-

ийн 4.2.7.  

 
3 сар  

Шинээр 
хэрэгжүүлнэ  

Боловсруулж 
баталсан байна 

 

 
- 

 
ХЗХБХ 

 

1.1.3. Төмөр замын техник ашиглалтын 
дүрэмд тусгах зохицуулалт, нэмэлт, 
өөрчлөлтийн санал боловсруулж 
ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

ЗТХ-ийн 
сайдын 

2017 оны 
230 дугаар 

тушаал 

 
1-4 сар 

 
ЗТХ-ийн сайдын 

230 дугаар 
тушаалаар 

ажлын хэсэг 
байгуулагдсан 

 
Дүрмийн төсөлд 

тусгах санал 
боловсруулж 

хүргүүлсэн байна 
 

 
- 

 
ХЗХБХ 

 

1.1.4. Төмөр замын ачааны вагоны 
үйлдвэрлэлийн обьект TB 10031-2009 
стандартыг орчуулан боловсруулах 

 9-10 сар Шинээр 
боловсруулна 

Орчуулан 
боловсруулж, 

батлуулсан байна 

- ХЗХБХ 

ХОЁР. ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАСАН НЭГДСЭН УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН 
ЗОРИЛГЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 
 
 
 
 

 
1.1.1. Галт тэрэгний хөдөлгөөний 2018 оны 

зуны нэгдсэн зурмаг боловсруулж, 
батлах 

 

 
ТЗТТХ-

ийн 14.3.1, 
ГТЗЗЖ-ын 

1.4. 

 
4-5 сар 

 

 
 

2017 онд  
өвөл, зуны 

хөдөлгөөний 

Салбарын хэмжээнд 
төмөр замын тээх, 

нэвтрүүлэх чадварыг 
сайжруулах, суурь 

бүтэц, хөдлөх 

 
- 

 
ХЗХБХ 

 



 
1.1. Галт тэрэгний 

хөдөлгөөний нэгдсэн 
зурмагийг баталж 
мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих гэсэн 
зорилтын хүрээнд: 

 

 
1.1.2. Галт тэрэгний хөдөлгөөний 2018-

2019 оны өвлийн нэгдсэн зурмаг 
боловсруулж, батлах 

 
9 сар 

нэгдсэн зурмаг 
боловсруулж 

баталсан 

бүрэлдэхүүнийг бүрэн 
дүүрэн, оновчтой 

ашиглах нөхцөлийг 
хангасан нэгдсэн 

зурмаг батлагдсан 
байна 

 
- 

 
ХЗХБХ 

 

 
 

1.1.3. Суурь бүтэц дэх хөдөлгөөний 
өвөл, зуны зурмагийн гүйцэтгэлд 
шинжилгээ хийх 

 
 

ТЗТТХ-
ийн 

14.3.4, 
ГТЗЗЖ-
ын 6.1. 

 
 

6, 11 сар 

Суурь бүтэц 
дэх 

хөдөлгөөний 
зурмагийн 

гүйцэтгэлд 2 
удаа шинжилгээ 

хийж ЗТХЯ, 
“УБТЗ” ХНН-т 
танилцуулсан 

 
Шинжилгээ хийж, 

ЗТХЯ-нд 
танилцуулсан байна 

 
 
- 

 
 

ХЗХБХ 
 

1.1.4. Хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийн 
гүйцэтгэлд хяналт тавих 

 
 

ТД-ийн 
4.2.12. 

 
 

Байнга 

 
 

Хяналт тавьж 
ажилласан 

Суурь бүтэц 
эзэмшигч, тээвэрлэгч 
нар нэгдсэн зурмагийг 
мөрдөж, хэрэгжүүлж 

байгаад хяналт тавьж 
ажилласан байна 

 
 
- 

 
 

ХЗХБХБ 

 
 
 
 
 

1.2. Төвийн үндсэн үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
хууль тогтоомж, төмөр 
замын тээврийн нийтлэг 
багц дүрмийн 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, хяналт тавих 
гэсэн зорилтын хүрээнд: 

 
1.2.1. Төмөр замын салбарын мэдээллийн 

нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, 
боловсруулах, ашиглах, холбогдох 
байгууллага, иргэд, олон нийтийг  
мэдээллээр хангах, төмөр замын 
байгууллагуудын харилцан мэдээлэл 
солилцох тогтолцоог боловсронгуй 
болгох арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 

 

 
ТД-ийн 
4.2.25, 
4.2.26, 
4.2.27. 

 
Байнга 

Салбарын 
мэдээллийн 
нэгдсэн сан 

бүрдүүлж хөтлөн 
төрийн 

захиргааны төв 
байгууллага, 
олон нийтийг 
мэдээллээр 

хангаж 
ажилласан 

 
Салбарын статистик 
мэдээлэл харилцан 

солилцох, бүрдүүлэх, 
хөтлөх, ашиглах 

тогтолцоо  
боловсронгуй  
болсон байна 

 
- 

 
ТМССХ 

 
1.2.2. Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй 

хөдлөх бүрэлдэхүүнд дугаар олгох 
ажлыг зохион байгуулах, бүртгэх, эрх 
бүхий хуулийн этгээдийг мэдээллээр 
хангах 

 
 
 
 
 

 
МУХНБХБ
БХХЖ-ын 
5.4, 5.5. 

 
Байнга 

Суурь бүтэц 
болон хөдлөх 
бүрэлдэхүүн 

эзэмшигч 
хуулийн 

этгээдийн 486 
хөдлөх 

бүрэлдэхүүнд 
шинээр дугаар 

олгосон 

 
Хөдлөх бүрэлдэхүүнд 
дугаар олгох, бүртгэх 

үйл ажиллагааг 
оновчтой зохион 
байгуулсан байна 

 
 

 

 
- 
 

 
ХЗХБХ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2.3. Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 3-
р хэсэг: Татах хөдлөх бүрэлдэхүүний 
дугаарлалтад тавих шаардлага. MNS 
6630-3:2016 стандартыг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, дугаарлалтыг 
шинэчлэх 

  
 

байнга  

 
 

Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

 
Төмөр замын тээвэрт 

ашиглагдаж буй 
зүтгүүрийн дугаарыг 
шинэчлэн олгосон 

байна 
 

 
 
- 

 
 

ХЗХБХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Төмөр замын 

байгууллага хоорондын 
үйл ажиллагааг 
уялдуулан хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх 
гэсэн зорилтын хүрээнд: 

 
 

 

 
1.3.1. Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй 

хөдлөх бүрэлдэхүүн, салбар 
замын нэгдсэн тооллого, бүртгэл 
хийх ажлыг зохион байгуулах 

 
 
 
 

 
 
МУХНБХБ
БХХЖ-ын 

5.4. 

 
 

5 сар 

 
 

Сайдын 
тушаалаар 

ажлын хэсэг 
байгуулж, 2016 

онд нэгдсэн 
тооллого 
хийсэн 

Нэгдсэн  тооллого, 
бүртгэл хийж, 

хөдлөх 
бүрэлдэхүүний 
ашиглалт, үйл 

ажиллагааг 
оновчтой зохион 

байгуулах, цаашид 
авах арга 

хэмжээний талаар 
санал боловсруулж 
танилцуулсан байна  

 
 
- 
 

 
 

ХЗХБХ 
 

 
1.3.2. Хөдлөх бүрэлдэхүүн бүртгэлийн 

програм хангамжийг боловсронгуй 
болгох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

 
 
 

 
6-7 сар 

Програм 
хангамж шинээр 

боловсруулж, 
6315 хөдлөх 
бүрэлдэхүүн 

бүртгэсэн 

Монгол Улсын төмөр 
замын тээвэрт 

ашиглагдаж буй 
хөдлөх 

бүрэлдэхүүний 
мэдээллийн нэгдсэн 

сан үүссэн байна 
 

 
- 

 
ХЗХБХ, 
ТМССХ 

 

1.3.3. Суурь бүтцүүдийн галт тэрэгний 
хөдөлгөөний үйл ажиллагаа, ачилт, 
буулгалт, хөдлөх бүрэлдэхүүний 
ашиглалтын байдалтай газар дээр нь 
танилцах 

 5-6 сар Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

УБТЗ, МТЗ, БТЕГ 
ХХК-ийн төмөр 

замын үйл 
ажиллагаатай 

танилцаж галт тэрэг 
солилцоонд дүн 
шинжилгээ хийж 

ЗТХЯ-нд 
танилцуулсан байна 

- ХЗХБХ 

1.3.4. “БТЕГ” ХХК-ийн төмөр замын 
мэдээллийн сүлжээнд холбогдох  

 7-8 сар Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

Суурь бүтцүүдийн 
галт тэрэг 

солилцооны 
мэдээллийг ЗТХЯ-нд 

цаг тухайд нь 
хүргэсэн байна 

- ХЗХБХ 
ТМССХ 

1.3.5. “МТЗ” ТӨХК-ийн төмөр замын 
мэдээллийн сүлжээнд холбогдох 

 7-8 сар Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

- ХЗХБХ 
ТМССХ 



 
 

1.3.6. Төмөр зам болон авто зам хоорондын 
логистикийн уялдаа холбооны талаар 
судалгаа хийж, санал боловсруулах  

 10 сар Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

Судалгааны ажил 
хийж, санал 

боловсруулж ЗТХЯ-
нд хүргүүлсэн байна 

- ХЗХБХ 

 1.3.7. Суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч 
нарын саналыг нэгтгэн 
зохицуулалт хийх, монголын 
талаас зохион байгуулалттай 
нэгдмэл саналыг ТЗХАБ-ын 
зөвлөгөөнөөр  дэвшүүлж, 
шийдвэрлүүлж байх зорилгоор 
Монгол-Орос, Монгол-Хятадын 
хилийн төмөр замын хамтарсан 
комиссын болон экспорт, импорт, 
транзит ачааны хэмжээг 
тохиролцох ТЗХАБ-ын 2017-2018 
оны хуралд ажиглагчаар оролцох 

 Тухай бүр ЗТХЯ-нд 2017 
онд 3 удаа 

хүсэлт 
хүргүүлсэн 

 

Зөвлөгөөнд 
оролцогчдод  

төвийг таниулж,  
яамнаас зохицуулах  

үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлсэн 

байна 

- ХЗХБХ 

1.4. Галт тэрэгний хөдөлгөөн 
зохицуулалтад ашиглаж 
байгаа өнөөгийн техник, 
технологийн нөхцөл 
байдлыг судлан тогтоож 
үнэлгээ, дүгнэлт гаргах 
зорилтын хүрээнд: 

 
 

1.4.1. ГТХЗНТ-ийн барилгад суурилуулах 
тоног төхөөрөмж, техникийн шийдэл 
боловсруулах 

 

 
 

ТД-ийн 
4.2.20. 

 
 

7-8 сар 

 
 

Суурь судалгаа 
хийгдсэн  

 
 

Шийдлийг 
тодорхойлох санал 
боловсруулж ЗТХЯ-

нд танилцуулсан 
байна 

 
 
- 

 
 

ТМССХ 
 

1.5. Суурь бүтцүүдийн 
хоорондын галт тэрэгний 
хөдөлгөөнийг 
зохицуулах, хянах 
ажиллагааг 
автоматжуулах зорилтын 
хүрээнд: 

 
1.5.1. Суурь бүтцүүдийн хөдөлгөөнийг 

хөдлөх бүрэлдэхүүний тусламжтай 
хянах ажиллагааг автоматжуулах 
санал, шийдэл боловсруулах 

 
ТД-ийн 
4.2.21. 

 
7-8 сар 

 
Шинээр 

боловсруулна 

 
Санал гаргаж,шийдэл 
боловсруулж ЗТХЯ-

эд танилцуулсан 
байна 

 
- 

 
ТМССХ 

 

ГУРАВ. ГТХЗНТ-ИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ЁС СУРТАХУУН, БҮТЭЭЛЧ САНААЧЛАГАТАЙ АЖИЛТНЫГ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛУУЛАХ 
БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨГЖИХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 
3.1. Шинээр бий болох суурь 

бүтцийг галт тэрэгний 
хөдөлгөөний удирдлага, 
зохицуулалтын нэгдсэн 
сүлжээнд холбох тооцоо, 
судалгааг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх зорилтын 
хүрээнд: 

3.1.1. Төмөр замын тээврийн салбарын 
мэргэшсэн, зөвлөх инженер, 
бүтээлүүдээр мэдээллийн сан 
үүсгэх 

ТД-ийн 
4.2.33. 

4-9 сар Шинээр 
боловсруулна 

Мэдээллийн сан 
үүсгэж, түүнийг олон 
нийтэд нээлттэйгээр 

байршуулах,  
баяжуулсан байна 

- ТМССХ 
 

3.1.2. Төмөр замын тээврийн салбарт 
мөрдөгдөх олон улсын болон 
Европын холбооны стандартуудыг 
орчуулан боловсруулах 

 1-12 сар Шинээр 
боловсруулна 

Стандартуудыг 
орчуулан 

боловсруулж ЗТХЯ-
нд хүргүүлсэн байна 

СШ ТМССХ 



 
 
 
 

3.2. Нэн түрүүнд хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай үйл 
ажиллагааг тодорхойлж 
түүнд чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөр боловсруулан 
хөрөнгө оруулалт 
эрэлхийлэх зорилтын 
хүрээнд: 

 
3.2.1. ГТХЗНТ-ийн Техник эдийн 

засгийн үндэслэл, барилгын 
зураг төслийн санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх 

 

  
1-12 сар 

Урьдчилсан 
ТЭЗҮ,  

архитектур 
төлөвлөлтийн 
болон ажлын 
даалгаврууд 
батлагдсан 

 
Санхүүжилтийн  

эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлэхээр 
ажилласан байна 

 
545,0 
сая 

 
ТМССХ 

 

3.2.2. ЗТХЯ, ГТХЗНТ, Далайн 
захиргааны албан хаагчдын орон 
сууц, Төв, ДЗ-ны оффисын 
барилгын зураг төслийн ажил 
боловсруулахад захиалагчийн 
хяналт тавих, барилга угсралтын 
ажлын гүйцэтгэгч, санхүүжүүлэх 
банкийг сонгож барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлэх, 
шаардлагатай техникийн 
нөхцөлүүдийг авах, инженер 
геологийн дүгнэлт хийлгэх 

  
 

1-12 сар 

Сайдын 
тушаалаар 

ажлын хэсэг 
байгуулагдаж, 
зураг төслийг  

гүйцэтгэх 
компани, 

санхүүжүүлэх 
банкийг 

сонгосон 

 
 

Барилгын ажлын 
зураг төслийг эрх 

бүхий 
байгууллагаар 
баталгаажуулж 
барилын ажлыг 
эхлүүлсэн байна 

 
 

СШ 

 
 

ТМССХ 
 

 
3.3. Мэдлэг чадвартай хүний 

нөөцийг бүрдүүлж 
тогтвортой, идвэхитэй 
бүтээлчээр ажиллах арга 
механизмыг төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх зорилтын 
хүрээнд: 

 

3.3.1. Төмөр замын тээврийн салбарын 

мэргэжилтний мэргэжил 

дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг 

олгох нийтлэг дүрмийг шинэчлэн 

боловсруулахад ТББ-тай хамтран 

ажиллах, тус дүрмийн дагуу 

сургалтыг зохион байгуулж ажиллах 

 
 

ТД-ийн 
4.2.36. 

 
 

Тухай бүр 

Салбарын 28 
мэргэжилтний 

мэргэшсэн болон 
зөвлөх 

инженерийн 
зэргийн хугацааг 
сунгах, шинээр 
олгох асуудлыг 
ЗТХЯ-ны ТНБД-
ын тушаалаар 

шийдвэрлүүлсэн 

Төмөр замын 
тээврийн салбарын 

мэргэжилтний 
мэргэжил 

дээшлүүлэх, 
мэргэжлийн зэрэг 

олгох нийтлэг 
дүрмийг шинэчлэн 

боловсруулахад ТББ-
тай хамтран 

ажиллаж, сургалтыг 
зохион байгуулсан 

байна 

 
 
- 

 
 

ТМССХ 

 
 
3.4. Дотоод арга хэмжээ 

 
 
3.4.1. Шилэн дансны тухай хуулийг 

хэрэгжүүлж ажиллах 
 

 
 

ШДТХ-ийн 
3.1. 

 
 

Байнга 

Тухай бүр гаргах 
8 төрлийн мэдээг 

96, сар бүр 
гаргах 3 мэдээг 

36, улирал тутам 
гаргах 1 мэдээг 
4, хагас жилээр 
гаргах 4, жилээр 
гаргах 11 мэдээг 
info.shilendans.go

v.mn цахим 
системд 

Тогтоосон хугацаанд 
үнэн, зөв мэдээлэх 
ажлыг хэвшүүлж, 
тайланг улирал 

бүрийн дараа сарын 
15-ны дотор ЗТХЯ-ны 

ХШҮДАГ-т 
тайлагнасан байна 

 
 
- 

 
 

ЗСХ 

  
 

 
ТТХ-ийн 
16.4.18,  

16.5, 

 
 

Байнга 

 
Тайлан тэнцлийн 
хугацаа, чанар, 

 
 
- 

 
 

ЗСХ 



3.4.2. Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

 

НББТХ-ийн 
10.3. 

байршуулж 
мэдээлсэн 

тооцоо нийлэлт, 
баталгаажуулалт 
үнэн зөв байна 

  
 
3.4.3. Хууль тогтоомж, Засгийн газрын 

тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, 
албан даалгавар, Сайд, Төрийн 
нарийн бичгийн даргын тушаал, 
Сайдын шуурхай хуралдааны үүрэг, 
даалгаварыг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, биелэлтийг 
тайлагнах 

 
 

ЗТХ-ийн 
сайдын 

2017 оны 
76 

дугаар 
тушаал 

 
 
 

Байнга 

Тогтмол гаргах 6 
төрлийн тайлан, 

мэдээг албан 
бичгээр 42,  8 

төрлийн мэдээ, 
тайланг цахим 
шуудан болон 

цаасан 
хэлбэрээр 54 
удаа ЗТХЯ-ны 
мэдээ, тайлан 
хүлээн авах 

газрын 
мэргэжилтэнд 

тогтоосон 
хугацаанд 
хүргэсэн 

 

 
 

Хугацаанд нь 
хүргүүлж, яамны 
холбогдох газар, 

хэлтсийг мэдээллээр 
хангасан байна 

 
 
 
- 

 
 
 

ХШҮДАХА 

 3.4.4. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

ГХУСТХ-
ийн 9.1.2. 

6, 12 сар Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

Хууль тогтоомжийг 
мэдээлж, 

сурталчилсан байна 

 
- 

 
ЗСХ 

 3.4.5. Зам, тээврийн салбарт “Жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

ЗТХ-ийн 
сайдын 

2017 оны 
185  

дугаар 
тушаал 

 
 

6, 12 сар 

 
 

Шинээр 
хэрэгжүүлнэ 

 
Хэрэгжилтийн тайланг 

яамны ТЗУГ-т 
хүргүүлсэн байна 

 
 
- 

 
 

ЗСХ 

 3.4.6. ГТХЗНТ-ийн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний журам шинэчлэн 
боловсруулж батлах 

ЗГ-ын 2017 
оны 89, 
ТАЗ-ийн 
2012 оны 

134 дүгээр 
тогтоол 

1 сар Шинээр 
боловсруулна 

Төвийн захирлын 
тушаалаар 

батлагдсан байна 

 
- 

 
ХШҮДАХА 

 

 3.4.7. Төрийн болон албаны нууцын тухай 
хууль болон Засгийн газрын 2017 
оны 246 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан "Монгол Улсын төрийн 
болон албаны нууцыг хамгаалах 
нийтлэг журам"-д нийцүүлэн “Нууц 

ЗГ-ын 2017 
оны 246 
дугаар 

тогтоолын  
2 дахь 
заалт 

2 сар Шинээр 
боловсруулна 

Төвийн захирлын 
тушаалаар 

батлагдсан байна 

 
- 

 
ХШҮДАХА 

 



хамгаалах журам” боловсруулж 
баталж мөрдөх  

 3.4.8. ГТХЗНТ-ийн захирлын зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг 
шинэчлэн боловсруулж батлуулах 

ТД-ийн 6.5. 3 сар Шинээр 
боловсруулна 

Төвийн захирлын 
тушаалаар 

батлагдсан байна 

- ЗСХ 
 

 3.4.9. БНХАУ-ын Зүүн өмнөдийн Зам 
харилцааны их сургуультай хамтран 
ажиллаж, төвийн болон салбарын 
ажилтнуудыг богино хугацааны 
сургалтад хамруулах 

ТД-ийн 
4.2.39. 

Тухай бүр 2017 онд 
салбарын 12 

ажилтныг 
сургалтад 

хамруулсан 

Сургалтад 
хамруулсан байна 

- ХЗХБХ 

 

 


