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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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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 Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх
асуудлын хүрээнд Засгийн газар болон Засгийн газрын гишүүдэд тусгайлан
үүрэг өгсөн заалтын хэрэгжилт
Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газарт
үүрэг өгсөн Монгол Улсын 16 хуулийн 92 заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
нийт 15 хуулийн 39 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн байна.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн хуулийн
хэрэгжилтийг авч үзвэл давхардсан тоогоор 5 хуулийн 5 хэсэг, заалт буюу 12.8 хувь
нь бүрэн хэрэгжсэн, 9 хуулийн 24 хэсэг, заалт буюу 61.5 хувь нь хэрэгжих шатандаа,
2 хуулийн 4 хэсэг, заалт буюу 10.3 хувь нь хэрэгжээгүй, 4 хуулийн 6 хэсэг, заалт буюу
15.4 хувь нь хугацаа болоогүй байна.
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2.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
1. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах
саналтайгаар ирүүлж байсан Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 22
дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсгийг дахин хяналтаас хасахаар, Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.4 дэх хэсгийн
хэрэгжилтийг бууруулан 30 хувийн хэрэгжилттэй гэж дахин ирүүлсэн байна.
2. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2-т
заасан “Сангийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг Жижиг, дунд
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас давхар батлан даахтай холбогдсон журмыг
Засгийн газар батална.” гэсэн хэсгийн хэрэгжилтийг 2016 оны жилийн
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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эцсийн байдлаар 50 хувьтай ирүүлж байсан бол 2017 оны хагас жилийн
байдлаар 30 хувийн, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.1.6-д заасан “хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл
хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журмыг батлах” гэсэн заалтын
хэрэгжилтийг 90 хувьтай байсныг 30 хувийн, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.5-д
“Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх болон хэрэглэгчийн
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх
сүлжээнд нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах дүрэм, журмыг
боловсруулж, батлах” гэсэн заалтын хэрэгжилтийг 70 хувьтай байсныг 30
хувийн, Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.9-д заасан “Барилга
байгууламжийн эдэлгээний жишиг хугацааг тогтоох дүрмийг барилгын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэсэн хэсгийн
хэрэгжилтийг 50 хувьтай байсныг 30 хувийн гэж хэрэгжилтийн хувийг тус тус
бууруулан ирүүлсэн 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 24
тогтоолын 38 заалт буюу 36.2 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 26 тогтоолын 51 заалт буюу
48.6 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. Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах
Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт
Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газарт
үүрэг, чиглэл өгсөн Улсын Их Хурлын 20 тогтоолын 45 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 нийт 19 тогтоолын 42 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн
байна.
Хэрэгжилтийн мэдээг авч үзвэл давхардсан тоогоор 10 тогтоолын 14 заалт
буюу 33.3 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 12 тогтоолын 23 заалт буюу 54.8 хувь нь хэрэгжих
шатанд, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 2.4 хувь нь хэрэгжээгүй, 1 тогтоолын 1 заалт буюу
2.4 хувь нь үнэлээгүй, 3 тогтоолын 3 заалт буюу 7.1 хувь нь хугацаа болоогүй байна.
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3.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар
баримтлах бодлого батлах тухай” /2010.06.24 №32/ Улсын Их Хурлын тогтоолын 4-т
заасан “Даланзадгад-Таван толгой-Зүүнбаян, Сайншанд-Баруун-Урт-Чойбалсан чиглэлд
хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг 2010 онд багтаан эхлүүлэх” гэсэн заалтын
хэрэгжилт 2016 оны жилийн эцсийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээнд бүрэн
хэрэгжиж хяналтаас хасах саналтай ирж байсан бол 2017 оны хагас жилийн мэдээнд
хэрэгжээгүй гэж дахин ирүүлсэн байна.
Мөн “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай” 2015 оны
63 дугаар тогтоолын нэр, заалтуудыг давхардуулан ирүүлсэн 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 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. Эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилт
Засгийн газарт үүрэг өгсөн Эдийн засгийн байнгын хорооны 13 тогтоолын 78
заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд
бүртгэж, хяналт тавин ажиллаж байна.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
Эдийн засгийн байнгын хорооны 3 тогтоолын 9 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлснээс давхардсан тоогоор 2 тогтоолын 2 заалт буюу 22.2 хувь нь бүрэн
хэрэгжсэн, 3 тогтоолын 6 заалт буюу 66.7 хувь нь хэрэгжих шатандаа, 1 тогтоолын 1
заалт буюу 11.1 хувь хэрэгжээгүй байна.
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Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:
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Тоо
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13
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3

9

2
3
1

2
6
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Хэрэгжсэн
Хэрэгжих шатанд
Хэрэгжээгүй

22.2
66.7
11.1

4.3. Гарсан зөрчил
“Шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” /2015.04.08
№10/ Байнгын хорооны тогтоолын бүх заалтын хэрэгжилт 2016 оны жилийн эцсийн
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээнд бүрэн хэрэгжиж хяналтаас хасах саналтай
ирж байсан бол 2017 оны хагас жилийн мэдээнд 1.1; 1.5; 2 дахь заалтуудын
хэрэгжилтийн хувийг бууруулан, 1.5 дахь заалтыг хяналтаас хасах саналтайгаар дахин
ирүүлсэн байна.
Хяналтанд байгаа нийт тогтоолын талаас илүү хувийх нь хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлээгүй байна. Тухайлбал,
-

2012 онд батлагдсан “Валютын ханш, газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн
тогтвортой байдлыг хангах талаар цаашид авах арга хэмжээний тухай” 10
дугаар тогтоолын 14 заалт;
2014 онд батлагдсан “Чиглэл өгөх тухай” 07 дугаар тогтоолын 9 заалт;
2015 онд батлагдсан ““Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим
арга хэмжээний тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” 02
дугаар тогтоолын 1.2, 1.4, 2.1 дэх заалтууд;
2015 онд батлагдсан “Статистикийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах
зарим арга хэмжээний тухай” 12 дугаар тогтоолын 6 заалт;
2015 онд батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлийг идэвхижүүлэх талаар авах
арга хэмжээний тухай” 13 дугаар тогтоолын 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 дэх заалтууд;
2016 онд батлагдсан “Чиглэл өгөх тухай” 07 дугаар тогтоолын 7 заалт.

ТАВ. БҮРЭН БИЕЛСЭН
ХЯНАЛТААС ХАСАХ ТУХАЙ

ХУУЛЬ

ТОГТООМЖИЙН

ЗҮЙЛ

ЗААЛТЫГ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн
байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээн дэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн
мэдээнд бүрэн хэрэгжсэн дараахь хууль тогтоомжийг хяналтаас хасах саналыг
ирүүлсэн байна. Үүнд:
Монгол Улсын 5 хуулийн 5 заалт, Улсын Их Хурлын 10 тогтоолын 14 заалт,
Эдийн засгийн байнгын хорооны 2 тогтоолын 2 заалтын мэдээг ирүүлсэн байна.
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Хууль тогтоомж

Хууль тогтоомжийн тоо

Заалтын тоо

Монгол Улсын хууль

5

5

Улсын Их Хурлын тогтоол

10

14

Байнгын хорооны тогтоол

2

2

ЗУРГАА. САНАЛ
1/ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
тооцохдоо үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлээгүй, 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, мэдээллийн санг шинэчлэхгүй байх, өмнө
ирүүлсэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хувь хэмжээг бууруулан дахин ирүүлэх,
шинээр хяналтанд авсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлэхгүй байх
зэрэг дутагдалдаа дүгнэлт хийж ажиллах нь зүйтэй байна.
4/ 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.
5/ Мэдээллийн сангийн хяналтаас хасах саналтай Эдийн засгийн байнгын
хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд бүрэн хэрэгжсэн хууль тогтоомжийн жагсаалтыг
хавсаргав.

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

2

3

Хуулийн нэр,
огноо
Барилгын тухай
/Шинэчилсэн
найруулга/
2016.02.05
Хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн тухай
2015.11.26

Газрын тосны тухай
/Шинэчилсэн
найруулга/
2014-07-01

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

5.6.Барилга
байгууламжийн
норм,
нормативын сангийн журмыг барилгын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
батална.
22.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага
тухайн салбарын бодлогын залгамж чанарыг
хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн
бодлогын
хэрэгжилтэд
хийсэн
дүн
шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого,
арга хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг жил бүр
олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж,
хэвлэн нийтэлнэ.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 46 дугаар
тушаалаар баталсан.

8.1.3.газрын
тосны
баялгийн
үнэлгээ,
нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага;
газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны
эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр
дүнгийн тайланд тавих шаардлага; газрын
тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тавих шаардлага; гэрээлэгчийг
сонгон шалгаруулах тухай; газрын тос,
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул,
ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн
авах; газрын тос, уламжлалт бус газрын
тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох
журмыг батлах;
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Үндэсний хөгжлийн газраас 2012-2016 онд хэрэгжүүлсэн болон
2016-2020 онд хэрэгжүүлэх бодлого, төсөл, арга хэмжээний
талаарх танилцуулгыг холбогдох яамд, газруудтай хамтран
боловсруулсан. Бүх салбарын яамдтай уулзалт зохион
байгуулж, танилцуулгад засвар, тодруулга хийхээр зөвшилцөж
5 дугаар сарын 8-нд шинэчлэгдсэн хувилбаруудтай танилцаж,
эцэслэн тохиролцож нэгтгэсэн. Хэвлэлд бэлтгэн танилцуулсан.
Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд
тавих шаардлагын төслийг боловсруулж, салбарын мэргэжлийн
холбоод, холбогдох байгууллагаас санал авч хянан тусгасан.
1.Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул,
ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих
шаардлагыг эцэслэн боловсруулж, мэргэжлийн холбоод,
холбогдох байгууллагаас санал авч тусган 2015 оны 2 дугаар
сарын 6-ны өдрийн Уул уурхайн /хуучин нэрээр/ сайдын
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Уул уурхайн /хуучин
нэрээр/ сайдын 2015.03.10-ны 49 тоот тушаалаар баталсан.
Мөн Хууль зүйн /хуучин нэрээр/ яаманд журмын дагуу
бүртгүүлж, Уул уурхайн /хуучин нэрээр/ яамны цахим хуудсанд
www.mm.gov.mn байршуулсан.
2.Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд
тавих шаардлагыг боловсруулж, салбарын мэргэжлийн
холбоод, холбогдох байгууллагаас санал авч төсөлд тусган
2015 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн Сайдын зөвлөлийн
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Түгээмэл тархацтай
ашигт малтмалын
тухай
2014-01-09

5

Жолоочийн даатгалын
тухай
2011-10-06

3.3.Улсын Их Хурал, Засгийн газрын
шийдвэрээр авто зам, төмөр замын салбарт
хэрэгжүүлэх
зарим
төсөл,
хөтөлбөрт
шаардагдах түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалыг хайх, ашиглахтай холбогдсон
харилцааг Засгийн газраас баталсан тусгай
журмаар зохицуулж болно.
22.3.Энэ хуулийн 22.1.2, 22.1.4-т заасан эх
үүсвэрийг Жолоочийн даатгалын сангийн
дансанд шилжүүлэх журмыг санхүү, төсвийн
болон авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүн хамтран батална.

хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Уул уурхайн /хуучин нэрээр/ сайдын
2015.09.04-ны өдрийн 197 дугаар тушаалаар баталсан.
3.Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журмыг боловсруулж,
Уул уурхайн /хуучин нэрээр/ сайдын 2014 оны 202 тоот
тушаалаар батлуулан Хууль зүйн /хуучин нэрээр/ яаманд
2014.10.15-ны өдөр нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актын
жагсаалтад бүртгүүлсэн.
4.Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул,
ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журмыг
боловсруулж, салбарын мэргэжлийн холбоод, холбогдох
байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн Уул уурхайн /хуучин
нэрээр/ сайдын 2015 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Уул уурхайн /хуучин нэрээр/ сайдын
2015.09.04-ны өдрийн 196 дугаар тушаалаар баталсан.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 7 дугаар сарын 9-ний
өдрийн 222 дугаар тогтоолоор Авто зам, төмөр замын салбарт
хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл
тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журмыг
баталсан.
Сангийн сайд, Зам тээврийн сайдын 2013 оны 1 дүгээр сарын
23-ны өдрийн 20/19 дүгээр тоот тушаалаар “Жолоочийн
даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам”-ыг хамтран
баталсан бөгөөд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

Нийт 5 хуулийн 5 хэсэг, заалтыг хяналтаас хасах саналтай байна.
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Хавсралт 2
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 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
Эдийн засгийг сэргээх
хөтөлбөх батлах тухай
2016-11-24
Төрөөс мөнгөний
бодлогын талаар 2017
онд баримтлах үндсэн
чиглэл батлах тухай
2016-11-17

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

2.1.“Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх
нарийвчилсан
төлөвлөгөө
баталж, хэрэгжүүлэх;
2.Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах,
банкны тогтолцооны эрсдэл даах чадварыг
сайжруулах
цогц
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар
/Ж.Эрдэнэбат/, Монголбанк /Н.Баяртсайхан/нд үүрэг болгосугай.
2.4.мөнгө
угаах
болон
терроризмыг
санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх
эрх
зүйн
зохицуулалтыг олон улсын стандартад
нийцүүлэн боловсронгуй болгох;

2.5.эдийн засгийн идэвхжилийг дэмжих,
банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртгийг
бууруулах,
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор дотоодын банкны тогтолцоог
хамгаалах, гадаадын банк, түүний салбар
нэгж болон бусад төрөлжсөн банкны
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Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан
төлөвлөгөөг
боловсруулж, Засгийн газрын 2016 оны 12
дугаар сарын 28-ны өдрийн 208 дугаар тогтоолоор баталсан.
Банкны зөвшөөрлийн журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын
хүрээнд гадаадын банкны охин компанийг Монгол Улсын
санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах тусгай
зөвшөөрөл олгох зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй тусгасан.
Монгол Улсын мөнгө угаах болон терроризмтой тэмцэх
тогтолцооны хөгжил шинэ түвшинд гаргах, шүүх, прокурор,
хууль сахиулах байгууллага, гааль, татвар, мэдээллэх
үүрэгтэй этгээд зэрэг байгууллагын мөнгө угаах, терроризмыг
санхүүжүүлэх гэмт хэргийн талаархи мэдлэг дээшлэхээс гадна
эдгээр байгууллагуудын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоо,
мэдээлэл солилцооо өргөжиж энэ гэмт хэргийн илрүүлэлт
өссөнөөр түүний гарах магадлал буурч нийт эдийн засгийн
тогтвортой, эрүүл байдлыг сайжруулах зорилгоор Засгийн
газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар
“Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэлэлцүүлж, баталсан.
Банкны зөвшөөрлийн журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын
хүрээнд гадаадын банкны охин компанийг Монгол Улсын
санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах тусгай
зөвшөөрөл олгох зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй тусгасан.

3

Монгол Улсын эдийн
засаг, нийгмийг 2015
онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн биелэлттэй
холбогдуулан авах
зарим арга хэмжээний
тухай
2016-05-13

4

Төрөөс мөнгөний
бодлогын талаар 2016
онд баримтлах үндсэн
чиглэл батлах тухай
2015-11-13

үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг судалж,
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй
болгох;
1/ Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн
аудитын тайланд дурдсан дутуу хэрэгжсэн
болон хэрэгжээгүй зорилт, арга хэмжээний
шалтгааныг тодорхой болгож, хэрэгцээ,
шаардлага,
хөрөнгийн
эх
үүсвэрийг
харгалзан
эрэмбэлж,
хэрэгжүүлэх
боломжтой зорилт, арга хэмжээг 2016 оны
Үндсэн чиглэлтэй хамтатган хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ авах;
2.Макро эдийн засгийн тэнцвэрийг хангаж,
эдийн засаг тогтвортой өсөх нөхцөлийг
бүрдүүлэх
зорилгоор
дунд
хугацаанд
төсвийн нэгдмэл байдлыг хангасан бодлого
хэрэгжүүлэн улсын төсвийг алдагдалгүй
байлгаж, гадаад валютын орох урсгалыг
нэмэгдүүлэх замаар төлбөрийн тэнцлийн
тогтвортой байдлыг ханган, улсын өрийн
зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллахыг
Монгол
Улсын
Засгийн
газар
/Ч.Сайханбилэг/-т даалгасугай.
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“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх
Үндсэн чиглэл”-ийн 5 бодлого, 24 зорилт, 91 арга хэмжээний
биелэлт 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 76.1 хувьтай
гарсан. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 91 арга хэмжээний 65 арга
хэмжээ нь хөрөнгийн эх үүсвэр шаардлагатай байгаагаас 50
арга хэмжээг улсын төсвөөр, 5 арга хэмжээг гадаад эх
үүсвэрээр, 6 арга хэмжээг концессын гэрээгээр, 1 арга
хэмжээг хувийн хөрөнгөөр, 4 арга хэмжээг бусад эх үүсвэрээр
санхүүжүүлэхээр туссан байна.
"2016 оны төсөв батлагдсанаас хойшхи хугацаанд УИХ-ын
нэгдсэн чуулганаар баталсан хууль эрх зүйн өөрчлөлт,
Засгийн газраас гаргасан шийдвэр болон бусад хүчин
зүйлсийн улмаас төсвийн зарлага нийт дүнгээр 2,372.4 тэрбум
төгрөгөөр нэмэгдэх, улмаар нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал
ДНБ-ний 20.6 хувьд хүрэх төлөвтэй болсон тул 2016 оны
төсөвт тодотгол хийх зайлшгүй шаардлагатай үүсч Улсын Их
Хурлын чуулганы 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн
нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын 2016 оны нэгдсэн төсөвт
тодотгол хийж нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 4,346.2 тэрбум
төгрөг буюу ДНБ-ий 18.0 хувьтай тэнцэхээр батлуулсан.
Түүнчлэн, концесс, вексел гэх мэт төсвийн гадуурх
санхүүжилтийг зогсоож, төсвийн нэгдмэл байдлыг хангасны
зэрэгцээ цаашид төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар
бууруулахад чиглэн ажилласан. Мөн ОУВС-тай Монгол Улсын
Сангийн яам, Монголбанк нь Олон Улсын Валютын Сангийн
төлөөлөгчидтэй хөтөлбөрт хамрагдах хэлэлцээрийг 2017 оны
2 дугаар сарын 1-нээс 19-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо
амжилттай зохион байгуулж ба улмаар 2017.05.24-ний өдөр
ОУВС-тай
“Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн
хөтөлбөр”-ийг
баталсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд нэн тэргүүнд төсвийн
нэгдмэл байдлыг бодитойгоор хангах, сахилга батыг чангатгах,
төсвийн тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгох, төсвийн
зарлагын үр ашгийг сайжруулах замаар төсвийн алдагдлыг үе
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Төрөөс аж үйлдвэрийн
талаар баримтлах
бодлого батлах тухай
2015-06-19

6

Монгол Улсын эдийн
засаг, нийгмийг 2016
онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийг батлах тухай
2015-06-11

шаттайгаар бууруулахаар зорьж байгаа ба төсвийн орлогын
тогтвортой эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын
бодлогын хэд хэдэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тогтсоны
дотор хадгаламжийн хүүгийн орлогод татвар ногдуулах, хувь
хүний орлогын албан татварыг шатлалтай болгох, суудлын
автомашин, согтууруулах ундаа болон тамхины онцгой албан
татварыг нэмэх, импортын тамхинд ногдох гаалийн албан
татварыг нэмэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөөд байна.
2.2.бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2015 оны 7 дугаар
холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг сарын 9-ний өдөр батлуулсан. Энэ хуулийн зорилт нь
боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнэ шингэсэн, байгаль орчинд
мэдүүлэх;
ээлтэй бүтээгдэхүүний экспортын чиг баримжаатай, импортыг
орлох үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжин хөгжүүлэхтэй холбогдсон
харилцааг зохицуулна.
5.1.“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх
2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд
баталсантай холбогдуулан дараах арга холбогдох яамд, агентлагуудаас ирүүлсэн зорилт, арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын хэмжээний хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг Хөгжлийн
Засгийн
газар
/Ч.Сайханбилэг/-т бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль болон Засгийн газрын 2016
даалгасугай:
оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хөгжлийн бодлогын
1/Тухайн жилд хэрэгжих боломж, бодит баримт бичгийг боловсруулах нийтлэг журамд нийцүүлж,
байдлыг харгалзан, зорилт, арга хэмжээ шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг Монгол Улсын 2017 оны
бүрийн хүрэх түвшин, түүний биелэлтийг Төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй уялдуулан боловсруулж,
дүгнэх
шалгуур
үзүүлэлтийг
тодорхой Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, Улсын Их Хурлын
болгох, үргэлжлүүлэн санхүүжүүлэх зорилт, 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 70 дугаар
арга
хэмжээнд
шаардагдах
хөрөнгө, тогтоолоор батлууллаа. Зарим арга хэмжээ нь 2016 оноос
санхүүгийн эх үүсвэрийг дараа жилийн 2017 онд үргэлжлэн хэрэгжих болно.
төсвийн тухай хуульд нэмж тусгаж байх;
5.2.Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг
тавих
дотоодын
байнгын
хяналтыг хангах ажлын хүрээнд Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар
сайжруулах, бодлогын баримт бичгийн сарын 09-ний өдрийн 249 дүгээр тогтоолоор Хөгжлийн
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмыг
хийх Засгийн газрын байгууллагын чадавхыг батлуулан, хэрэгжүүлж байна. Мөн Засгийн газрын Хэрэг
сайжруулах арга хэмжээ авах;
эрхлэх газраас ажлын хэсэг байгуулан "Бодлогын баримт
бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-
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7

Төрөөс иргэний
нисэхийн салбарт 2020
он хүртэл баримтлах
бодлого батлах тухай
2013-02-07

2.Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он
хүртэл баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан
баталж, тухайн жилд авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгийг жил
бүрийн улсын эдийн засаг, нийгмийг
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт
тусгаж ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн
газар /Н.Алтанхуяг/-т даалгасугай.
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Хууль хэрэгжүүлэх
зарим арга хэмжээний
тухай
2011-06-09

1.2.Бараа, ажил, үйлчилгээний стандартыг
Засгийн
газрын
худалдан
авах
ажилллагааны хүрээнд тендер шалгаруулах
болон тендерийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт
тавих гол шалгуур үзүүлэлт байх журам
тогтоож мөрдүүлэх;
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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
удаагийн сургалт зохион байгуулсан.
“Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах
бодлого”-ыг
Засгийн
газрын
хэмжээнд
хэрэгжүүлэн
шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг тусгасан төлөвлөгөөг 2013 оны
12 дугаар сарын 28-ны өдрийн Засгийн газрын 428 дугаар
тогтоолоор баталсан.
“Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах
бодлого”–д нийт 58 заалтыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан бөгөөд
тухайн жилд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, түүнд шаардагдах
хөрөнгийг жил бүрийн улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх
үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусган ажиллаж байна.
2014 онд улсын төсөвт 24.6 тэрбум, 2015 онд 12.3 тэрбум,
2016 онд 13.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт тусган ажилласан.
2017 онд Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл
баримтлах бодлогод тусгасан агаарын тээврийн зайлшгүй
үйлчилгээ үзүүлэх, татаастай нислэг гүйцэтгүүлэхэд 2.1
тэрбум төгрөгийг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төсөвт,
нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд
Завхан, Говь-Алтай аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух зурвас,
үерийн далан барих, олон улсын нисэх буудлыг ашиглалтад
оруулахад
шаардлагатай
Монголын
талын
хөрөнгө
оруулалтаар барих барилга байгууламж барих зэрэг ажилд
нийт 21.2 тэрбум төгрөг Монгол Улсын 2017 оны Улсын төсөвт
тусган санхүүжүүлж байна.
"Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах
бодлого"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж,
Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн
бодлого, зохицуулалтын газар (цаашид ТӨБЗГ гэнэ) нь
захиалагчаас ирүүлсэн зураг, төсөв, техникийн тодорхойлолт,
ажлын даалгаварт тусгагдсан шаардлагыг үндэслэн “Төрийн
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль”, бусад холбогдох хууль тогтоомж,

1.3.Бараа, ажил, үйлчилгээний стандартын
хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах,
чанар стандартыг зөрчсөн байгууллага,
албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг
чангатгах.
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Таван толгойн
нүүрсний ордыг
ашиглах зарим
асуудлын тухай
2010-07-07

1.4.Таван толгойн нүүрсний ордыг түшиглэж
үйлдвэр, зам, дэд
бүтцийн
барилга
байгууламжийг барьж байгуулах, ашиглахад
олон улсын жишиг стандартыг баримтлах,
нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний
үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлоготой
уялдуулж, Монгол Улсын иргэдийг ажлын
байраар хангах, дотоодод үйлдвэрлэсэн
бараа бүтээгдэхүүнийг тэргүүн ээлжинд авч
хэрэглэх нөхцөл, болзлыг хэрэгжүүлэх;
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Сангийн яамнаас баталсан холбогдох журам, Засгийн газрын
2013 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Худалдан авах
ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт
тавих журам”-ын хүрээнд Засгийн газрын худалдан авах
ажиллагааг зохион байгуулж байна.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах явцад
тухайн төсөл, арга хэмжээнд тусгай зөвшөөрөл шаардах эсэх
талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас тодруулга авч,
13 яамаас олгож буй тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллийг
үндэслэн Үнэлгээний хороодоос тендерийн баримт бичиг
боловсруулахдаа анхааран ажиллаж хэвшээд байна.
Санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв
байгууллага нь худалдан авах ажиллагааны эрх бүхий улсын
байцаагчаар
дамжуулан
Мэргэжлийн
байгууллага
ТӨБЗГазар,
Орон
нутгийн
нэгжийн
худалдан
авах
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах хууль, эрх зүйн
зохицуулалттай. Мөн Мэргэжлийн байгууллага болон орон
нутгийн нэгжийн худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлд
холбогдох улсын байцаагч, захиалагч хяналт тавьж
ажиллахаар хууль, журамд тусгагдсан.
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Таван толгойн орд газар
болох Ухаа-худагийн уурхайгаас Гашуунсухайт чиглэлийн 239
км хүнд даацын авто замыг “Говийн зам” ХХК-тай барих,
ашиглах, шилжүүлэх гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, 2011 онд
ашиглалтад оруулсан. Гэрээний дагуу Монгол улсын иргэдийг
ажлын байраар хангах үүднээс зам барилгын ажлын хяналтын
Зөвлөх
болон
Гүйцэтгэгч
байгууллагыг
дотоодын
компаниудаас сонгож ажиллуулсан. Засгийн газрын 2013 оны
8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 299 дугаар тогтоолоор
Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлд “Говийн зам” ХХК-ийн
барьсан авто зам, дэд бүтцийг төрийн өмчид худалдан авч
“Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн мэдэлд шилжүүлэн авч, авто замын
засвар, арчлалтыг “Гашуунсухайт авто зам” ХХК хариуцан
ажиллаж байгаа бөгөөд 100 дотоодын ажиллах хүчнээр
гүйцэтгүүлж байна. Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр
замын барилгын ажил нийт 51.84%-тай, гүүрийн ажил 52.76%,

10

“Шинэ бүтээн
байгуулалт” дунд
хугацааны зорилтот
хөтөлбөр батлах тухай
2010-06-25

3. “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны
зорилтот хөтөлбөр"-ийн биелэлтийг хоёр
жил тутам гаргаж Улсын Их Хуралд
танилцуулах.

хоолойн ажил 52.06 %, газар шорооны ажил 86.6%-тай байна.
Тавантолгойн гэрээний асуудлаас болоод 2015, 2016 онд
барилгын ажил хийгдээгүй болно. Тус төмөр замын барилгын
ажилд дотоодын 20 компанийн 1700 ажилтанг туслан
гүйцэтгэгчээр ажиллуулж, төмөр замын бетон дэрийг Монголд
үйлдвэрлэж байна. Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай” Зам,
тээврийн сайдын 2015 оны 86 дугаар тушаалаар ТавантолгойГашуунсухайт чиглэлийн шороон замыг хааж, хатуу 239 км
хатуу хучилттай авто замаар тээвэрлэлтийг гүйцэтгүүлэх
шийдвэр гаран хэрэгжүүлж байна. Дээрх чиглэлд 2016 оны
байдлаар 2369 тээврийн хэрэгсэл бүхий 58 тээвэрлэгч аж
ахуйн нэгж авто зам ашиглах гэрээг “Гашуунсухайт авто зам”
ХХК-тай байгуулан тонн тутамд 1 доллар төлөн тээвэрлэлт
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2016 онд 10 сая 690 мянган тонн
нүүрс тээвэрлэсэн.
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот
хөтөлбөр"-ийн биелэлтийг Засгийн газрын 2009 оны 322
дугаар тогтоолын дагуу гаргаж, жил бүрийн 4-р сарын 01-ний
дотор ЗГХЭГ-т хүргүүлж ажилласан. Хөтөлбөр 2016 онд
хэрэгжиж дууссан.

Нийт 10 тогтоолын 14 заалтыг хяналтаас хасах саналтай байна.
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Хавсралт 3
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН,
ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ
/2017 оны хагас жилийн байдлаар/
№
1

2

Тогтоолын нэр,
огноо, дугаар
Шалгалтын мөрөөр
авах зарим арга
хэмжээний тухай
2015-04-08
№10

"Түлш эрчим хүчний
салбарын талаар
авах зарим арга
хэмжээний тухай"
тогтоолын
хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх тухай
2015-02-05

Заалтын агуулга

Хэрэгжилт

1.5. Засгийн газарт болон "Эрдэнэс таван
толгой" ХК, "Эрдэнэс монгол" ХХК-д УИХ-ын
Эдийн засгийн байнгын хороо, Үндэсний
аудитын газрын хамтарсан шалгалтын ажлын
хэсгээс өгсөн чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ авах

"УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хороо, Үндэсний аудитын
газраас "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д
өгсөн чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар холбогдох чиглэл
өгч ажилласан. Тухайлбал, Тавантолгойн Цанхийн Зүүн уурхайн
гэрээт олборлолтын ажлын хөлс болон нийлүүлэгдсэн тоног
төхөөрөмжийн үнийг бүрэн төлж барагдуулах талаар шуурхай
арга хэмжээ авч ажиллах тухай албан тоот /2015.04.28-ны
1/1004/-ыг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д хүргүүлсэн.

2.1.Эрчим хүчний салбарын өртөг зардалыг
бууруулах, үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ,
элэгдэл тооцох жишиг хэмжээг тогтоох
асуудлаар салбарын хэмжээнд баримтлах
бодлого, чиглэлийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

“Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн
үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам”-ыг ЭХЗХ-ны 2016 оны
2 сарын 4-ний 53-р тогтоолоор баталж мөрдөн ажиллаж байна.
Энэхүү журмаар үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх, элэгдэл
тооцох аргачлалыг тогтоосон.

Нийт 2 тогтоолын 2 заалтыг хяналтаас хасах саналтай байна.
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