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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 эхний хагас жилийн
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 эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газар болон Засгийн
газрын гишүүдэд хууль хэрэгжүүлэхтэй нийцүүлэн холбогдох дүрэм, журам,
жагсаалтыг батлан гаргах үүрэг өгсөн Монгол Улсын 110 хуулийн 544 хэсэг,
заалтыг мэдээллийн санд бүртгэж, хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн
байдлаар Монгол Улсын 77 хуулийн 196 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлсэн нь хяналтанд авсан нийт хуулийн 44 хууль буюу 40.0 хувь, 127 хэсэг,
заалт буюу 23.3 хувийнх нь хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн байна. Үлдсэн 33
хуулийн 69 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээний хувьд Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газраас өмнөх онуудад бүрэн хэрэгжиж, хяналтаас хассан хуулиуд байсан
бөгөөд хяналтанд авсан 33 хуулийн 348 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээ
ирүүлээгүй болно.
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2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналтанд авсан
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Хяналтанд байгаа
Өмнөх онуудад бүрэн хэрэгжиж хяналтаас хассан

Засгийн газраас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлээгүй
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Хяналтанд байгаа хуулийн хэрэгжилтийг авч үзвэл, давхардсан тоогоор 14
хуулийн 21 хэсэг, заалт буюу 16.5 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 17 хуулийн 30 хэсэг,
заалт буюу 23.6 хувь нь хэрэгжих шатанд байгаа, 16 хуулийн 51 хэсэг, заалт буюу
40.2 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 10 хуулийн 14 хэсэг, заалт буюу 11 хувь нь
хэрэгжээгүй, 4 хуулийн 11 хэсэг, заалт буюу 8.7 хувь нь хугацаа болоогүй байна1.
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 өгсөн Монгол Улсын 5 хуулийн 28 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 6 хуулийн 6 хэсэг, заалтын
хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлснээс 3 хуулийн 3 хэсэг, заалт буюу 50.0 хувь нь
хэрэгжсэн, 2 хуулийн 2 хэсэг, заалт буюу 33.3 хувь нь хэрэгжих шатанд, 1 хуулийн
1 заалт буюу 16.7 хувь нь хэрэгжээгүй байна.
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2.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэглээний эргэлтэд хяналт тавих
тухай хуулийн 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” гэсэн заалтын хэрэгжилт 2016 оны эхний хагас жилийн
байдлаар 10 хувь байсан бол 2017 оны хагас жилээр 70 хувь болж хэрэгжилтийн
хувь өөрчлөгдсөн байна.
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7.5-т заасан “Боловсролын салбарт
хэрэгжүүлэх гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсролын болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
Засгийн газрын гишүүд хамтран баталж, хэрэгжүүлнэ” гэсэн заалтын
хэрэгжилтийг шинээр нэмж ирүүлжээ.
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Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү
журмын 6.3-т заасны дагуу хэрэгжилтийг тооцсон болно.
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ГУРАВ. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
3.1.Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2017 оны эхний хагас
жилийн байдлаар Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн Улсын Их Хурлын нийт 63
тогтоолын 179 заалтыг мэдээллийн сандаа бүртгэж, хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн
байдлаар Улсын Их Хурлын нийт 44 тогтоолын 105 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлсэн байна.
Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг авч үзвэл давхардсан тоогоор 23
тогтоолын 37 заалт буюу 35.2 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 27 тогтоолын 52 заалт
буюу 49.6 хувь нь хэрэгжих шатанд, 6 тогтоолын 12 заалт буюу 11.4 хувь нь
хэрэгжээгүй, 4 тогтоолын 4 заалт буюу 3.8 хувь нь хэрэгжих хугацаа болоогүй
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, чиглэл өгсөн Улсын Их Хурлын 3 тогтоолын 12
заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд
бүртгэж хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн
байдлаар Улсын Их Хурлын 2 тогтоолын 10 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлснээс давхардсан тоогоор 2 тогтоолын 3 заалт буюу 30.0 хувь нь хэрэгжсэн,
2 тогтоолын 2 заалт буюу 20.0 хувь нь хэрэгжих шатанд, 2 тогтоолын 5 заалт буюу
50.0 хувь нь хэрэгжээгүй байна.
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3.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
Өмнө нь бүрэн хэрэгжиж хяналтаас хасагдсан 2 тогтоолын 3 заалтын
хэрэгжилтийг дахин ирүүлсэн байна. Тухайлбал, “Монгол Улсын цөмийн зэвсгээс
ангид байх статусыг шинэ түвшинд гаргах тухай” /2015.06.19 №60/ Улсын Их
Хурлын тогтоолын 1.3-т заасан “Цөмийн аюулгүй байдлын тухай 1994 оны
конвенц, ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн
аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенц, цөмийн материалыг биечлэн
хамгаалах тухай 1980 оны конвенцийн 2005 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай
протокол болон цөмийн бага хэмжээний шинэчилсэн протоколд тус тус нэгдэн
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орох”, 1.5-т заасан “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа
чичирхийллийн, нил авианы болон радионуклидын станцуудын мэдээ, мэдээллийг
тус улсын хавийн орчин, газар хөдлөлтийн давтамж, ажиглагдаж байгаа
хандлагыг судлах, цаашид гарч болзошгүй гэнэтийн аюулаас сэргийлэх, хөрсөн
доор гарч байгаа физик бодит өөрчлөлт, түүний үр дагавар зэргийг сонирхсон
бусад улс, байгууллагатай хамтран судалж ажиллах” гэсэн заалтуудын
хэрэгжилт 2016 оны эхний хагас жилийн эцсийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн
мэдээнд бүрэн хэрэгжиж хяналтаас хасах саналтай ирж байсан бол 2017 оны
хагас жилийн мэдээнд дахин ирсэн байна.
Түүнчлэн 2016 эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжих шатанд байсан 2
тогтоолын 5 заалтыг хэрэгжээгүй буюу 0 хувь болгон бууруулж ирүүлсэн байна.
Үүнд: “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2016.04.14 №34/ тогтоолын 1.3, 1.4, 1.5,
1.6 дахь заалтууд, “Монгол Улсын цөмийн зэвсгээс ангид байх статусыг шинэ
түвшинд гаргах тухай” /2015.06.19 №60/ Улсын Их Хурлын тогтоолын 1.5 дахь
заалтуудын хэрэгжилт “хэрэгжих шат”-наас “хэрэгжээгүй” болж өөрчлөгдсөн байна.
“Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” /2016.04.14 №34/ тогтоолын 1.8-т заасан “Газар
хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний
төлөвлөгөө”-г батлан, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний зардлыг жил
бүрийн улсын төсөвт тусган шийдвэрлүүлж байх” гэсэн заалт 100 хувь бүрэн
хэрэгжиж хяналтаас хасагдсан байсан бол хэрэгжих шатанд болж ирсэн байна.
Хэлтсийн мэдээллийн санд байгаа 2 тогтоолын 2 заалтын хэрэгжилтийн
мэдээг ирүүлээгүй орхигдуулсан байна. Тухайлбал, Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай /2015.07.09 №76/ Улсын Их Хурлын тогтоолын 1.2-т заасан
“Тагнуулын байгууллагын тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан дүрэм,
журам, эрх зүйн актыг 2015 оны 4 дүгээр улиралд багтаан баталж мөрдүүлэх”,
“Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” /2016.04.14 №34/ тогтоолын 1.2-т заасан
“Монгол орны болон Улаанбаатар хот орчмын газар хөдлөлтийн идэвхжилт,
цаашдын төлөв байдал, аюулын үнэлгээний судалгаа болон мониторингийн
ажлыг өргөжүүлж эрчимжүүлэх, томоохон хот, суурин газрын газар хөдлөлтийн
бичил мужлалын зургийг хийж гүйцэтгэх” гэсэн заалтуудын хэрэгжилтийг
ирүүлээгүй орхигдуулсан байна.
ДӨРӨВ. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛЫН
ТАЛААР
4.1. Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилт
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд 2017
оны хагас жилийн байдлаар Улсын Их Хурлын Байнгын хорооноос Засгийн газарт
үүрэг өгсөн нийт 94 тогтоолын 719 заалтыг хяналтанд авснаас 185 заалт хэрэгжиж
хяналтаас хасагдаж 534 заалт хяналтад үлдсэн.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны хагас жилийн байдлаар 37
тогтоолын 159 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг 2017 оны хагас жилийн байдлаар
ирүүлсэн байна. Хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн 37 тогтоолын 159 заалтаас 22
тогтоолын 41 заалт буюу 25.8 хувь нь хэрэгжсэн, 27 тогтоолын 99 заалт буюу 62.3
хувь нь хэрэгжих шатанд, 11 тогтоолын 18 заалт буюу 11.3 хувь нь хэрэгжээгүй, 1
тогтоолын 1 заалт буюу 0.6 хувь нь үнэлээгүй ирүүлсэн байна.
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4.2.Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны тогтоолын
хэрэгжилт
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны Засгийн газарт үүрэг
өгсөн 17 тогтоолын 61 заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн
мэдээллийн санд бүртгэж, хяналт тавин ажиллаж байна.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны хагас жилийн байдлаар тус
Байнгын хорооны 10 тогтоолын 19 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлснээс 3
тогтоолын 3 заалт буюу 15.8 хувь нь хэрэгжсэн, 9 тогтоолын 14 заалт буюу 73.7
хувь нь хэрэгжих шатанд, 2 тогтоолын 2 заалт буюу 10.5 хувь нь хэрэгжээгүй
байна.
Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:
Заалт

АБГББХ-ны тогтоол
/давхардсан тоогоор/

Тоо

Хувь

16
10

59
19

100.0

3
9
2

3
14
2

15.8
73.7
10.5

Хяналтанд авсан
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн
Үүнээс:
- Хэрэгжсэн
- Хэрэгжих шатанд
- Хэрэгжээгүй

4.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжих шатанд байсан 6 тогтоолын 9
заалтын хэрэгжилтийг бууруулж ирүүлсэн байна. Ингэхдээ 2 тогтоолын 2 заалтыг
хэрэгжээгүй болгож ирүүлсэн байна. Чиглэл өгөх тухай 2013 оны 04 дүгээр
тогтоолын 2 дахь хэсэгт заасан “Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа Элчин сайдын
яамны 2 дугаар байрны А болон Б хэсгийг түрээсээр ашиглаж байгаа ОХУ-ын
“Центр Регион Эстейт” компанитай холбогдох түрээсийн гэрээ, өр авлагын
талаар үүссэн нөхцөл байдлыг эцэслэн шийдвэрлэх” гэсэн заалтын хэрэгжилтийг
“Москва дахь Элчин сайдын яамтай хамтран ажиллах ажлын хэсэг байгуулан
асуудал хэлэлцээрийн түвшинд явж байна гээд 50 хувь гэж үнэлж ирүүлсэн бол
2017 оны хагас жилийн мэдээнд хэрэгжилтийг 0 хувь болгон үнэлж ирүүлжээ. Мөн
Чиглэл өгөх тухай 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 3 дахь хэсэгт заасан “Хар тамхи,
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хил дамнасан наймаанаас иргэдээ хамгаалах болон
аливаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг
идэвхижүүлж энэ чиглэлээр хилийн чанад дахь Дипломат төлөөлөгчийн газарт
шаардлагатай тохиолдолд хууль эрх зүйн мэргэжилтэн ажиллуулах талаар
зохих арга хэмжээ авахыг Гадаад харилцааны яаманд даалгах” гэсэн арга
хэмжээний хэрэгжилтийг өмнө нь 50 хувь гэж үнэлж ирүүлж байсан бол энэ удаад
0 хувь болгон хэрэгжилтийг бууруулж тооцжээ.
Бүрэн хэрэгжиж хяналтаас хасагдсан 5 тогтоолын 6 заалтын хэрэгжилтийг
давтан ирүүлсэн бол хяналтад байгаа 11 тогтоолын 48 заалтын хэрэгжилтийн
мэдээг ирүүлээгүй орхигдуулсан байна.
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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 хагас жилийн байдлаар бүрэн
хэрэгжсэн дараах хууль тогтоомжийг хяналтаас хасах саналыг ирүүлсэн байна.
Үүнд:
Монгол Улсын 3 хуулийн 3 заалт, Улсын Их Хурлын 2 тогтоолын 3 заалт,
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 3 тогтоолын 3 заалтын мэдээг
ирүүлсэн байна.
Хууль тогтоомж

Хууль тогтоомжийн тоо

Заалтын тоо

3
2
3

3
3
3

Монгол Улсын хууль
Улсын Их Хурлын тогтоол
Байнгын хорооны тогтоол

ЗУРГАА. САНАЛ
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
тооцохдоо хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээнүүдийн шалтгаан
нөхцөлийг тодруулж тайлбарлаагүй орхигдуулах явдал байна.
Мөн хэрэгжилтийн хувийг буруу үнэлдэг зөрчил байна. Тухайлбал, өмнө нь
бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах гэж тайлагнасан заалтын хэрэгжилтийг
хэрэгжих шатанд болгож өөрчлөлттэй ирүүлэх, дахин хяналтаас хасах саналтай
ирүүлэх, хэрэгжих шатанд байсан заалтын хэрэгжилтийг хэрэгжээгүй болгож
бууруулж тооцох зэрэг нийтлэг зөрчлүүд байна. Мөн хяналтанд байгаа хууль,
Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийг ирүүлэхгүй
орхигдуулах, хэрэгжилтийн мэдээг өөрчлөлтгүй ирүүлж байна. Хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг ирүүлэхдээ эдгээр зөрчлийг засах талаар Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газарт чиглэл өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байна.
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ирүүлэхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89
дүгээр тогтоолын дагуу хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүй, 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.
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 хүргүүлж
байгаа нь хэрэгжилтийн мэдээний ач холбогдолыг бууруулах, хууль тогтоомж
бүрэн хэрэгжихгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
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Хавсралт 1
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД
БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ ХУУЛИЙН ЖАГСААЛТ
/2017 оны хагас жилийн байдлаар/
№

Хуулийн нэр, огноо

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

1

Тагнуулын
байгууллагын тухай
хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах
тухай
2015-07-09

17.2. Тагнуулын ажилтны албан тушаалд иргэнийг
судлах,
сонгон
шалгаруулах,
туршилтын
хугацаагаар ажиллуулах журмыг Тагнуулын
ерөнхий газрын даргын саналыг үндэслэн Монгол
Улсын Ерөнхий сайд батална.”

“Тагнуулын ажилтныг судлах, сонгон шалгаруулах, туршилтын
хугацаагаар ажиллуулах журам”-ыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын
2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 100 дугаар захирамжаар
батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

2
Гүйцэтгэх ажлын тухай
хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах
тухай
2015-07-09
3

Химийн хорт болон
аюултай бодисын
тухай хуульд нэмэлт
оруулах тухай
2011-10-06

15.5. Гүйцэтгэх байгууллагын бие бүрэлдэхүүнийг
нь нууцалбал зохих салбар, нэгжийн үйл
ажиллагааны төсвийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх,
гүйцэтгэлийг нь тайлагнахад баримтлах журмыг
санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүн, тагнуулын төв байгууллагын даргатай
хамтран батална.
6.6. Энэ хуулийн 6.4-т заасан жагсаалтад орсон
бодисын ашиглах болон ашиглахыг хориглох
салбар, ашиглах хэмжээг байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны
төв
байгууллагатай
хамтран
тогтооно.”

Сангийн сайд, Тагнуулын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 4 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн мн/155, а/мн/89 дүгээр хамтарсан тушаалаар
“Гүйцэтгэх байгууллагын гүйцэтгэх ажлын зардлыг төлөвлөх,
санхүүжүүлэх,
тайлагнахад
баримтлах
журам”-ыг
батлан
хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Монгол Улсад ашиглаж болох Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын
болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын жагсаалт, хэрэглэх
хэмжээний тухай журмыг шинэчлэн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн, Эрүүл
мэндийн сайдын А/30, А/20, А/62 хамтарсан тушаал 2017 оны 2
дугаар сарын 09-ний өдрийн Улсын бүртгэлийн дугаар: 3702-т
бүртгүүлэв.

Нийт 3 хуулийн 3 хэсгийг хяналтаас хасах саналтай байна.
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Хавсралт 2
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД
БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ
/2017 оны хагас жилийн байдлаар/
№
1

2

Тогтоолын нэр,
огноо, дугаар
Монгол Улсын
цөмийн зэвсгээс
ангид байх статусыг
шинэ түвшинд гаргах
тухай
2015-06-19 №09

Газар хөдлөлтийн
гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх, эрсдэлийг
бууруулах талаар
авах зарим арга
хэмжээний тухай
2016-04-14 №34

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

3. Монгол Улсын цөмийн зэвсгээс ангид байх
статус, тус улсаас бусад улс, олон улсын
байгууллагатай цөмийн энергийн салбарын
үндэсний аюулгүй байдлыг хөндсөн төрийн
дотоод, гадаад бодлогын зарчмын асуудлыг
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны
дагуу тус зөвлөлөөс чиглэл авсны үндсэн дээр
шийдвэрлэсүгэй.

Зэвсэгт хүчинд хадгалагдаж байгаа цацраг идэвхит үүсгүүрүүдэд хагас жилийн
хяналтын тооллогыг явуулж, хадгалалтын горим, дүрэм, тоо бүртгэлийг тулган
шалгаж цацраг идэвхит үүсгүүрүүдтэй харьцдаг 7 цэргийн алба хаагчдад
мэргэжлийн сургалтыг явууллаа. Онцгой байдлын Ерөнхий газар, Зэвсэгт хүчний
анги, салбаруудад ажиллаж байгаа химийн мэргэжлийн офицеруудтай цацраг
идэвхит үүсгүүртэй харьцах үеийн аюулгүйн арга хэмжээ, ажиллагаа болон бусад
холбогдох сургалтуудыг 4 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж явуулсан. Цацраг
идэвхит үүсгүүртэй харьцах албан тушаалтнуудын аюулгүй байдлыг хангахад
цацрагийн хяналтын багажийг холбогдох анги, байгууллагуудад олгон, шинэ
загварын 2 нэгж багажийг авч анги, салбаруудыг хангасан. Монгол Улсын бүс
нутгуудад байрлах Зэвсэгт хүчний анги, салбаруудаар дамжуулан цацрагийн
хяналтыг өдөр бүр явуулан, холбогдох дүгнэлтийг гаргасан. Цөмийн энергийн
комиссын ажлын албанаас зохион байгуулж явуулсан цөм, цацраг идэвхт
үүсгүүрийн материалыг эрэн хайх, аюулгүй болгох арга хэмжээг зохион байгуулах
сургалт, семинар, дадлагуудад Зэвсэгт хүчний холбогдох цэргийн албан хаагчдыг
тухай бүр сурган дадлагажуулж байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн
шинэчлэсэн найруулгын төслийг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн
чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

1. “газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх,
эрсдэлийг
бууруулах
салбар
хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулах, хамтын
ажиллагааг хангах чиглэлээр хууль эрх зүйн
орчныг боловсронгуй болгох санал боловсруулж
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх.
7. Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, бэлэн
байдлыг хангах, гамшгийн аюулыг эрт зарлан
мэдээлэх тогтолцоог өргөтгөх, улсын болон
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нөөцийн
удирдлага, чадавхыг бэхжүүлэх, урьдчилан
сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг
эрчимжүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл,
иргэд, олон нийтийн байгууллагын хамтын
ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 67 дугаар
тогтоолын дагуу жил бүрийн 3 дугаар сарын сүүлийн лхагва гарагийг “Газар
хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр" болгосон. Үүний дагуу
3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16.00 цагт нэгдсэн дохиогоор гамшгаас хамгаалах
төлөвлөгөөний дагуу нийт иргэдийн дунд мэдээллийн эхний дохиогоор барилга
байгууламж дотор байгаа үед өөрийн аюулгүй байдлыг ханган, өөрийгөө
хамгаалах аргад суралцах, “НУУГД – СУУ – ХҮЛЭЭ” зарчмыг баримтлан сургалт
зохион байгуулагдсан. Онцгой байдлын ерөнхий газраас олон нийтэд гар утасны
“ANHAAR” аппликейшнийг гаргасан.

Нийт 2 тогтоолын 3 заалтыг хяналтаас хасах саналтай байна.
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Хавсралт 3

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

Тогтоолын нэр,
огноо,дугаар
Чиглэл өгөх тухай
2015.05.29 №09

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

4. Оюу толгой ордыг ашиглахад Монгол Улсын
хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг гуйвуулалтгүй
мөрдүүлэх, цаашид Монгол Улсын томоохон
төсөл,
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд
хууль
тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх
талаар
анхаарч
ажиллах.

"Оюу толгойн ордыг ашиглахад Монгол Улсын хууль, тогтоомж, дүрэм,
журмыг мөрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн томоохон төслийг
хэрэгжүүлэхэд Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан Ажлын
хэсгийн хүрээнд Орд ашиглах гэрээ, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
байгуулж уг гэрээнүүдэд Монгол Улсын хууль, тогтоомж, дүрэм,
журмыг мөрдүүлэн ажиллах асуудлыг тусгаж байна.

2

Чиглэл өгөх тухай
2015.05.14 №08

2. Батлан хамгаалах салбарын кибер аюулгүй
байдлыг хангахад шаардагдах зардал болох 0.9
тэрбум төгрөгийг 2016 оны улсын төсөвт Батлан
хамгаалахын сайдын багц дахь Зэвсэгт хүчний
хөгжлийн санд тусгах.

Зэвсэгт хүчний Хөгжлийн сангийн 2017 оны төлөвлөлтөд 0.9 тэрбум
төгрөгийг тусгасан.

3

Чиглэл өгөх тухай
2012-12-20 №05

4. “Хар тамхи, мансууралтай тэмцэх үндэсний
хөтөлбөр”-ийн төсөл боловсруулж Улсын Их
Хуралд өргөн мэдүүлэх.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний
өдрийн А/84 дүгээр тушаалаар байгуулсан “Мансууруулах эм болон
сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг үндэсний
хөтөлбөр”-ийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан ба
үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
тооцоо, судалгааг гарган Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын
07-ны
өдрийн
77
дугаар
тогтоолоор
батлуулсан.
Уг хөтөлбөр нь 2017-2021 оны хооронд 2 үе шаттай хэрэгжүүлэхээр
төлөвсөн бөгөөд нэгдүгээр үе шат буюу 2017-2019 оны төлөвлөгөөг
батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна.

Нийт 3 тогтоолын 3 заалтыг хяналтаас хасах саналтай байна.
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