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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
Засгийн газраас ирүүлсэн
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Засгийн газраас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлээгүй

33

348

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 Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны
эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газар болон Засгийн газрын гишүүдэд
тусгайлан үүрэг өгсөн заалтын хэрэгжилт
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн
газарт үүрэг өгсөн Монгол Улсын 2 хуулийн 11 заалтыг Мэдээлэл, хяналт
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн
байдлаар хуулийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
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. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд
хамаарах Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн
газарт үүрэг, чиглэл өгсөн Улсын Их Хурлын 6 тогтоолын 11 заалтыг Мэдээлэл,
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж хяналтанд
авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн
байдлаар 3 тогтоолын 7 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн, 4 тогтоолын 4
заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
1

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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Хэрэгжилтийн мэдээг авч үзвэл давхардсан тоогоор 2 тогтоолын 3 заалт буюу
42.8 хувь нь хэрэгжсэн, 2 тогтоолын 2 заалт буюу 28.6 хувь нь хэрэгжилт
хангалтгүй, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 14.3 хувь нь хэрэгжээгүй, 1 тогтоолын 1
заалт буюу 14.3 хувь нь хугацаа болоогүй байна. Мөн 3 тогтоолын 3 заалтын
үнэлгээг бууруулан ирүүлсэн байна.
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2

2
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-

Хэрэгжээгүй

1

1
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-

Хугацаа болоогүй

1

1

14.3

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 хэрэгжсэн 185
заалт хяналтаас хасагдаж 534 заалт үлдсэн.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны хагас жилийн байдлаар 37
тогтоолын 159 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн байна. Эдгээр 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.
4.2. Төсвийн байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилт
Засгийн газарт үүрэг өгсөн Төсвийн байнгын хорооны 7 тогтоолын 27
заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд
бүртгэж хяналтад авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн
байдлаар Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
ТАВ. БҮРЭН БИЕЛСЭН
ХЯНАЛТААС ХАСАХ ТУХАЙ

ХУУЛЬ

ТОГТООМЖИЙН

ЗҮЙЛ

ЗААЛТЫГ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Улсын Их Хурлын Төрийн
байгуулалтын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээн дэх хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийн мэдээнд бүрэн хэрэгжсэн Монгол Улсын Их Хурлын 2 тогтоолын 3
3

заалтыг хяналтаас хасах саналыг ирүүлсэн байна. Үүнд:
ЗУРГАА. САНАЛ
1/ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
удаашралтай байгаа арга хэмжээнүүдийн шалтгаан нөхцөлийг тодруулан
тайлбарлаагүй, хэрэгжилтийн явцыг тоочих байдлаар нэгтгэн ирүүлсэн байна.
2/ 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.
3/ Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээнд 2012-2016 онд бүрэн хэрэгжиж,
хяналтаас хасах санал ирүүлж, холбогдох Байнгын хороонд танилцуулсан хууль
тогтоомжийн заалтыг дахин ирүүлэх, эсхүл хэрэгжилтийн хувь хэмжээг бууруулах
зэрэг асуудлыг хойшид анхаарах шаардлагатай.

МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

4

5

Хавсралт 1
ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД БҮРЭН
ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ
/2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар/
№

1

2

Тогтоолын нэр,
огноо, дугаар

Монгол Улсын
тогтвортой
хөгжлийн үзэл
баримтлал2030 батлах
тухай
2016-02-05
№19

Хөгжлийн
бодлого
төлөвлөлтийн
тухай хууль
баталсантай
холбогдуулан
авах зарим
арга хэмжээний
тухай
2015-11-26
№105

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

3/ Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлалыг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан
зохион
байгуулах,
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх байнгын бүтэц, тогтолцоог
бий болгох;

"Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн "7.5.Төрийн захиргааны төв байгууллага
өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын
хэрэгжилтийн явцад хоёр жил тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг санхүү,
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
7.6.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн
7.5-д заасан тайланг нэгтгэн боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.
7.7.Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтэд дөрвөн жил тутам
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага зохион байгуулна.
7.8.Засгийн газар Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтийн хөндлөнгийн
үнэлгээний тайланг Улсын Их Хуралд танилцуулна." гэж заасан. Улмаар энэхүү чиг
үүргийг хэрэгжүүлэх
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгж яамд, агентлаг, аймаг,
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод бүтцэд ажиллаж байна.
“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим
арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2015 оны 105 дугаар тогтоолын дагуу Засгийн
газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг
боловсруулах нийтлэг журам”-ыг боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлж байна.

1.1/Засгийн газар, төрийн захиргааны төв
болон нутгийн захиргааны байгууллагад
мөрдөгдөж байгаа хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн талаарх тогтоол, шийдвэр,
заавар,
журмыг
Хөгжлийн
бодлого
төлөвлөлтийн тухай хуульд нийцүүлэх,
хуульд
заасан
журам,
зааврыг
боловсруулж батлах ажлыг 2016 оны 2
дугаар улиралд багтаан гүйцэтгэх;
1.3/ хөгжлийн бодлогын баримт бичиг
боловсруулах ажлыг нэгдсэн удирдлагаар
хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чадавхыг
бэхжүүлэх чиглэлээр төрийн захиргааны төв
байгууллага,
нутгийн
захиргааны
байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд
Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн 249 дүгээр тогтоолоор Хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмыг батлуулан, хэрэгжүүлж байна. Мөн
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ажлын хэсэг байгуулан "Бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх нийтлэг журам"-ын төслийг боловсруулан, Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын
15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж байна. Хууль болон журмын
талаар яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудад 3
удаа сургалт зохион байгуулсан.
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