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Улаанбаатар хот

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 заасны
дагуу Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас “Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын
болон Байнгын хорооны тогтоол, шийдвэрийн 2019 оны эхний хагас жилийн
хэрэгжилтийн тайлан”-г 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн ХЭГ/3000 тоот албан
бичгээр Улсын Их Хурлын Тамгын газарт ирүүлсэн.
“Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор
Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны эхний хагас жилийн
хэрэгжилтийн танилцуулга”-ыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тайланд үндэслэн
Байнгын хорооны эрхлэх асуудал тус бүрээр гаргасан болно. Мөн бүрэн хэрэгжсэн
хууль тогтоомжийг хяналтаас хасах тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас
ирүүлсэн саналыг хавсаргав.
“Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор
Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 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 ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛ ӨГСӨН ЗААЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
2.1. Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилт
Монгол Улсын хуулиар Засгийн газар болон Засгийн газрын гишүүдэд хууль
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дүрэм, журам, жагсаалтыг батлан гаргах үүрэг өгсөн 101
хуулийн 509 хэсэг, заалтыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналтанд авч, мэдээллийн санд бүртгэсэн болно.
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 57
хуулийн 206 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлснээс хяналтад байгаа 30
хуулийн 109 хэсэг, заалт буюу 21.4 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлж, давхардсан
тоогоор 80 хуулийн 400 хэсэг, заалт буюу 78.6 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй
байна. Харин өмнөх онуудад хяналтаас хасагдсан 41 хуулийн 97 хэсэг, заалтын
хэрэгжилтийн мэдээг дахин ирүүлсэн байна.
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Хяналтанд байгаа

- Хяналтаас хасагдсан заалтыг дахин ирүүлсэн
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2019 оны эхний хагас
жилийн байдлаар хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлээгүй

Хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн 30 хуулийн 109 хэсэг, заалтаас давхардсан
тоогоор 16 хуулийн 28 хэсэг, заалт буюу 25.7 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 24 хуулийн 37
хэсэг, заалт буюу 33.9 хувь нь хэрэгжих шатанд, 19 хуулийн 25 хэсэг, заалт буюу 22.9
хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 1 хуулийн 1 хэсэг, заалт буюу 1.0 хувь нь хэрэгжээгүй,
10 хуулийн 18 хэсэг, заалт буюу 16.5 хувь нь хугацаа болоогүй мэдээ ирүүлсэн байна.
2.2.Монгол Улсын хуулиар Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газар болон
Засгийн газрын гишүүдэд тусгайлан үүрэг өгсөн хэсэг, заалтын хэрэгжилт
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны эрхлэх
асуудлын хүрээнд Засгийн газарт үүрэг өгсөн Монгол Улсын 23 хуулийн 70 хэсэг,
заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж,
хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар
нийт 8 хуулийн 35 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлсэн бөгөөд давхардсан
тоогоор 18 хуулийн 35 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн 8 хуулийн 35 хэсэг, заалтын хэрэгжилтийг авч
үзвэл давхардсан тоогоор 4 хуулийн 6 хэсэг, заалт буюу 14.1 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн,
7 хуулийн 15 хэсэг, заалт буюу 42.9 хувь нь хэрэгжих шатанд, 4 хуулийн 7 хэсэг, заалт
буюу 20 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 4 хуулийн 7 хэсэг, заалт буюу 20 хувь нь үнэлэх
боломжгүй мэдээ ирүүлсэн байна.

Хяналтанд авсан
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн
Үүнээс:
- бүрэн хэрэгжсэн
- хэрэгжих шатанд
- хэрэгжилт хангалтгүй
- хэрэгжээгүй
- үнэлэх боломжгүй
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2.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас
ирүүлсэн хэрэгжилтийн мэдээнд 100 хувь буюу “бүрэн хэрэгжсэн” 1 хуулийн 3 хэсэг,
2

заалтыг 70 хувьтай буюу “хэрэгжих шатандаа” гэж үнэлэн, хэрэгжилтийн хувь
бууруулан ирүүлсэн байна.
ГУРАВ. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
3.1. Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилт
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд 2019 оны
эхний хагас жилийн байдлаар Улсын Их Хурлаас Засгийн газарт үүрэг өгсөн нийт 80
тогтоолын 268 заалтыг хяналтанд авсан.
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 41
тогтоолын 85 заалтын хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлснээс хяналтад байгаа 20 тогтоолын
49 заалт буюу 18.3 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлж, давхардсан тоогоор 63
тогтоолын 219 заалт буюу 81.7 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
Мөн өмнөх онуудад хяналтаас хасагдсан
хэрэгжилтийн мэдээг дахин ирүүлсэн байна.
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Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн Улсын Их Хурлын 20 тогтоолын 49 заалтаас
давхардсан тоогоор 11 тогтоолын 17 заалт буюу 34.7 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 7
тогтоолын 19 заалт буюу 38.8 хувь нь хэрэгжих шатанд, 5 тогтоолын 12 заалт буюу
24.5 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 2 хувь нь хэрэгжээгүй
байна.
3.2. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын
хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах Улсын Их Хурлын тогтоолын
хэрэгжилт
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны эрхлэх
асуудлын хүрээнд Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн Улсын Их Хурлын 7 тогтоолын
25 заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд
бүртгэж хяналтанд авсан.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар
тус Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах Улсын Их Хурлын 3
тогтоолын 12 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлж, давхардсан тоогоор 6 тогтоолын
13 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
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Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийн мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хяналтанд авсан
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн
Үүнээс:
- Бүрэн хэрэгжсэн
- Хэрэгжих шатанд
- Хэрэгжилт
хангалтгүй
- Хэрэгжээгүй
- Үнэлэх боломжгүй
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Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн 3 тогтоолын 12 заалтаас давхардсан тоогоор 2
тогтоолын 3 заалт буюу 25.0 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 1 тогтоолын 6 заалт буюу 50.0
хувь нь хэрэгжих шатанд, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 8.3 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй,
1 тогтоолын 1 заалт буюу 8.3 хувь нь хэрэгжээгүй, 1 тогтоолын 1 заалт буюу 8.3 хувь
нь үнэлэх боломжгүй мэдээ ирүүлсэн байна.
3.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл,
шинжлэх ухааны байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах Улсын Их
Хурлын тогтоолын биелэлтийг ирүүлэхдээ 2013-2019 оны эхний хагас жилийн
байдлаар бүрэн хэрэгжиж, хяналтаас хассан 2 тогтоолын 3 заалтыг ирүүлсэн бөгөөд
дараах хяналтанд байгаа 6 тогтоолын 13 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй
байна. Үүнд:
№
1

2

Тогтоолын нэр,
Заалт
Заалтын агуулга
огноо
Хөдөлмөрийн
1.3
Барилгын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход
аюулгүй байдал,
бүрдүүлэх баримт бичгийн тоог цөөрүүлж, тусгай
эрүүл ахуйн талаар
зөвшөөрөл олгох асуудлыг нэг цэгийн үйлчилгээнд
авах зарим арга
шилжүүлэх;
хэмжээний тухай
2013.02.07
№20
Монгол судлалыг
1.1
Монгол судлалыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулан
хөгжүүлэх талаар авч
хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах чиг
хэрэгжүүлэх зарим
үүрэг бүхий Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийг Монгол
арга хэмжээний тухай
Улсын Ерөнхий сайдын дэргэд байгуулан ажиллуулах;
2014.01.16
1.2
Монголын түүх, нийгэм, соёл, хэл, зан заншил, үндэсний
№17
баялаг өв сангаа судлах, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх,
хойч үедээ өвлүүлэх, хилийн чанадад болон дотоодод
монгол судлалыг тогтвортой хөгжүүлэхэд Монгол судлалын
үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг чиглүүлж, холбогдох
дүрэм, журмыг боловсруулан баталж мөрдүүлэх;
1.3
Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг
Монгол судлалыг дэмжих сангийн чиг үүрэгтэй уялдуулж,
Засгийн газрын 2012 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 56
дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол судлалыг хөгжүүлэх
Үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах;
1.4
Монгол судлалыг дэмжих сангийн хөрөнгийг жил бүрийн
улсын төсөвт бүрэн тусгаж байх.
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3
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Төрөөс боловсролын
талаар баримтлах
бодлого батлах тухай
2015.01.29
№12
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүний
эрхийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх зарим
арга хэмжээний тухай
2017.06.09
№46

5

Хүүхдийн мөнгөн
тэтгэмжийн хамрах
хүрээг нэмэгдүүлэх
талаар авах арга
хэмжээний тухай
2018.05.30
№40

6

Тогтоолын
хавсралтад нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах
тухай
2018.06.21
№56

2.1

“Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”-ыг
хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан холбогдох хууль тогтоомжийн
төслийг боловсруулж, Монгол Улсын Их Хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлэх.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай болон Нийгмийн
халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дараахь
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
1.1

“Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр (20172021)”-ийг боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион байгуулах;

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгохтой холбогдуулан дараахь арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/т даалгасугай:
2.1
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 2018 оны 04 дүгээр сараас эхлэн
олгоход нэмж шаардагдах хөрөнгийг холбогдох төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн батлагдсан төсөвт зохицуулалт хийж
шийдвэрлэх.
2.2
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.11-д заасан босго
шугамын харгалзах оноог шинэчилж энэ тогтоолын 1 дэх
заалтад заасан хамрах хүрээг тогтоох.
2.3
Энэ тогтоолын 1 дэх заалтад заасан хамрах хүрээг буурахгүй
байхаар тооцож, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгох эх
үүсвэрийг 2019 оноос эхлэн жил бүрийн улсын төсөвт тусгаж
байх.
2.4
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлттэй өрхийн судалгааг
хийж, хүсэлт гаргасан иргэдэд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох
асуудлаар олон улсын холбогдох байгууллагатай зөвшилцөн,
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах.
2.5
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг үе шаттай
нэмэгдүүлэх, цаашид хүүхэд бүрд олгох асуудлыг судалж,
саналаа холбогдох хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хамт
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх.
3
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг
хөдөлмөр,
нийгмийн
хамгааллын
салбарын
төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн батлагдсан төсөв, орон тооны
хязгаарт багтаан байгуулж ажиллуулахыг Монгол Улсын
Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

Нийт 6 тогтоолын 13 заалт

ДӨРӨВ. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БАЙНГЫН ХОРООДЫН ТОГТООЛЫН ТАЛААР
4.1. Байнгын хороодын тогтоолын хэрэгжилт
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
хэлтэс 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Улсын Их Хурлын Байнгын хороодоос
Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн нийт 98 тогтоолын 668 заалтыг мэдээллийн санд
бүртгэж, хяналтанд авсан.
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 33
тогтоолын 138 заалтын хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлснээс хяналтанд байгаа 19
тогтоолын 51 заалт буюу 7.6 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлж, давхардсан тоогоор
91 тогтоолын 617 заалт буюу 92.4 хувийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
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1
2

3

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналтанд авсан
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн
Үүнээс:

Тогтоол

Заалт

98

668

33

138

-

Хяналтанд байгаа

19

51

-

Хяналтаас хасагдсан заалтыг дахин ирүүлсэн

29

87

91

617

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2019 оны эхний хагас
жилийн байдлаар хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлээгүй

Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн 19 тогтоолын 51 заалтаас 5 тогтоолын 7 заалт
буюу 13.7 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 14 тогтоолын 28 заалт буюу 54.9 хувь нь хэрэгжих
шатанд, 8 тогтоолын 12 заалт буюу 23.5 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй, 3 тогтоолын 4
заалт буюу 7.9 хувь нь үнэлэх боломжгүй мэдээ ирүүлсэн байна. Мөн өмнөх онуудад
хяналтаас хасагдсан 29 тогтоолын 87 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг дахин ирүүлсэн
байна.
4.2. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын
хорооны тогтоолын хэрэгжилт
Засгийн газарт үүрэг өгсөн Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны байнгын хорооны 21 тогтоолын 180 заалтыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгэж, хяналт тавин ажиллаж байна.
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас
хяналтанд байгаа тус Байнгын хорооны 6 тогтоолын 32 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг
ирүүлж, 20 тогтоолын 170 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн 5 тогтоолын 10 заалтаас давхардсан тоогоор 1
тогтоолын 1 заалт буюу 10 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн, 3 тогтоолын 6 заалт буюу 60.0
хувь нь хэрэгжих шатанд, 3 тогтоолын 3 заалт буюу 30 хувь нь хэрэгжилт хангалтгүй
байна.
Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:
НББСШУБХ-ны
тогтоол
/давхардсан тоогоор/

Тоо

Хувь

21
5

180
10

100
5.6

1
3
3
-

1
6
3
-

10
60
30
-

Хяналтанд авсан
Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлсэн
Үүнээс:
- Бүрэн хэрэгжсэн
- Хэрэгжих шатанд
- Хэрэгжилт хангалтгүй
- Үнэлэх боломжгүй

Заалт

4.3. Мэдээнд гарсан зөрчил
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэдээллийн санд байгаа 21
тогтоолын 180 заалтаас 20 тогтоолын 170 заалт буюу 94.4 хувийн хэрэгжилтийн
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мэдээг ирүүлээгүй байгаа нь Байнгын хорооноос гарсан тогтоолын хэрэгжилт
хангалтгүй байна гэж үзэхээр байна. Тухайлбал,
№

1

2

3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

14

15

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл,
шинжлэх ухааны байнгын хорооны
тогтоолын нэр
Нийгмийн
даатгалын
салбарын
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай
/2012.03.06 №04/
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн
ашиглалт, төлөлт, төсвийн хөрөнгийн
ашиглалтыг сайжруулах зарим арга
хэмжээний тухай /2013.04.16 №04/04/
“Шинжлэх
ухааны
байгууллагуудыг
бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”
2014 оны 07 дугаар
“Эмнэлгийн барилга, эзэмшил газрын
талаар цаашид авах арга хэмжээний
тухай” 2014 оны 09 дүгээр
“Эбола вируст халдвараас урьдчилан
сэргийлэх тухай” 2014 оны 13 дугаар
“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 2016
оны 09/03 дугаар
“Сүрьеэ,
бэлгийн
замаар
дамжих
халдварт
өвчин,
хүний
дархлал
хомсдолын вирусын халдварын тархалтыг
бууруулах,
хязгаарлах,
урьдчилан
сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний
тухай” 2016 оны 10 дугаар
“Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын
үйл ажиллагааг дэмжих зарим арга
хэмжээний тухай” 2017 оны 17 дугаар
“Инновацийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
зарим арга хэмжээний тухай” 2017 оны 18
дугаар
“Эрүүл мэндийн бодлого, эрүүл мэндийн
салбарын
хууль
тогтоомжийг
боловсронгуй
болгох,
цаашид
авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” 2017
оны 22 дугаар
“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 2017
оны 24 дүгээр
“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 2017
оны 25 дугаар
“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 2017
оны 26 дугаар
“Монгол Улсын консерватори /хөгжмийн
дээд
боловсролын
байгууллага/-ийн
талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай” 2018 оны 13 дугаар
“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 2018
оны 14 дүгээр
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Хэрэгжилтийн мэдээ ирүүлээгүй
тогтоолын заалт
1.3/, 1.6/, 1.10/ дахь заалт;

1.4/, 1.5/ дахь заалт;

1.9/ дах заалт;
1.5/, 1.6/, 2 дах заалт;
1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/ дах заалт;
1.18/ дах заалт;
1.2/ дах заалт;

1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 1.7/, 1.8/, 1.9/,
1.10/, 2 дах заалт;
2.1/, 2.2/, 2.3/, 2.4/, 3.1/, 3.2/, 3.3/, 3.4/, 3.5/,
3.6/, 3.7/, 4, 5, 6, 7, 8 дах заалт;
1.1/, 1.2/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 1.7/, 1.8/, 1.9/, 1.10/,
1.11/, 1.12/, 1.13/, 2, 3 дах заалт;

1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 1.7/, 1.8/, 1.9/,
1.10/, 1.11/, 1.12/, 1.13/, 1.14/, 1.15/, 2, 3 дах
заалт;
1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 1.7/, 1.8/, 1.9/,
1.10/, 1.11/, 2, 3 дах заалт;
1.а.1/, 1.a.2/, 1.a.3/, 1.a.4/, 1.a.5/, 1.a.6/,
1.a.7/, 1.б.1/, 1.б.2/, 1.б.3/, 1.б.4/, 1.б.5/,
1.б.6/, 1.б.7/, 1.б.8/, 1.в.1/, 1.в.2/, 1.в.3/,
1.в.4/, 1.в.5/, 1.г.1/, 1.г.2/, 2, 3 дах заалт;
1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 2 дах заалт;

1.а.1/, 1.a.2/, 1.a.3/, 1.a.4/, 1.a.5/, 1.б.1/,
1.б.2/, 1.б.3/, 1.б.4/, 1.б.5/, 1.б.6/, 2, 3 дах
заалт;

16

17
18
19
20

“Нийгмийн
даатгалын
Үндэсний
зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны
тайланг
хэлэлцсэнтэй
холбогдуулан
Засгийн газарт чиглэл өгсөн хуралдааны
тэмдэглэл” 2018 оны 06 дугаар
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлыг
эрчимжүүлэх тухай” 2018 оны 07/16 дугаар
“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 2018
оны 17 дугаар
“Соёл, урлагийн салбарын талаар авч
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”
2018 оны 21 дүгээр
“Нийгмийн даатгалын сангаас олгох
тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт
оруулах
тухай
хууль
батлагдсанаар даатгуулагчийн нийгмийн
даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 20
жилийн доторх дараалсан 5 жилийг
нэмэгдүүлэн 7 жил болгосон нь тэтгэвэр
авагчийн тэтгэврийн хэмжээнд өөрчлөлт
оруулах эсэх, даатгуулагчийн эрх ашгийг
хэрхэн хөндөж байгаа талаар санал,
дүгнэлт шийдвэрийн төсөл боловсруулах
үүрэг бүхий ажлын хэсгийн тайлан, санал,
дүгнэлтийг хэлэлцсэний дагуу Засгийн
газарт чиглэл өгөх тухай” хуралдааны
тэмдэглэл 2018 оны 06 дугаар

ТАВ. БҮРЭН БИЕЛСЭН
ХЯНАЛТААС ХАСАХ ТУХАЙ

ХУУЛЬ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дах заалт;

1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 2 дах заалт;
1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 1.7/, 1.8/, 1.9/,
1.10/, 2, 3 дах заалт;
1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/, 1.5/, 1.6/, 1.7/, 1.8/, 1.9/,
1.10/, 2 дах заалт;
1, 2, 3, 4 дах заалт.

ТОГТООМЖИЙН

ЗҮЙЛ,

ЗААЛТЫГ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар
тус Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийн мэдээнд бүрэн хэрэгжсэн Монгол Улсын 4 хуулийн 6 хэсэг, заалт, Улсын
Их Хурлын 2 тогтоолын 3 заалтыг хяналтаас хасах санал ирүүлснийг хавсралтаар
хүргүүлэв.
ЗУРГАА. САНАЛ
1/ 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний хэлтсийн хяналтанд байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бүрэн
ирүүлээгүй байна. Тухайлбал, тус Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн
газарт үүрэг, чиглэл өгсөн Монгол Улсын 18 хуулийн 35 хэсэг, заалт, Улсын Их Хурлын
6 тогтоолын 13 заалт, Байнгын хорооны 20 тогтоолын 170 заалт буюу хяналтанд авсан
дийлэнх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй байна.
2/ Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээнд бүрэн хэрэгжиж, хяналтаас
хасагдсан заалтыг дахин ирүүлэх, хэрэгжилтийн хувь хэмжээг өмнөхөөс бууруулж
үнэлэх, шинээр хяналтанд авсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн мэдээг ирүүлээгүй
зэрэг зөрчил байна.
МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
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Хавсралт 1
НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД
БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЖАГСААЛТ
/2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар/
Хуулийн нэр,
огноо, дугаар
Соёлын өвийг
хамгаалах тухай
/Шинэчилсэн
найруулга/
2014.05.15

Агуулга

Хэрэгжилт

52.2.Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт
зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журмыг
соёлын болон санхүү, төсвийн асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
хамтран батална.

2.

Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүний эрхийн
тухай
2016-02-05

15.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд
боловсрол олгох сургалтын төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийг боловсролын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага батална.

3.

Эмнэлгийн
тусламж,
үйлчилгээний
тухай
2016-04-22

6.2.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн
төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний
жагсаалт, журмыг эрүүл мэндийн
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүн батална.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
БСШУС-ын сайд, Сангийн сайдын 2019 оны А/237/92 дугаар тушаалаар Түүх, соёлын
хөдлөх дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журам батлагдсан.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Сангийн сайдын 2019 оны А/237, А/92
дугаар тушаалаар Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журам-ыг
батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зохих түвшний боловсрол эзэмшүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх, тухайн хүүхдийн хөгжлийн онцлог хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн сургалтын
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулан мөрдөж байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан, спортын сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/491 тоот тушаалаар
Ерөнхий боловсролын оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн сургалтын
төлөвлөгөө, Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй ахлах ангийн сургуулийн сургалтын
төлөвлөгөө, Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө,
Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө-г тус тус шинэчлэн
баталсан.
Эрүүл мэндийн яам
Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж
үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай” 129 дүгээр тушаалаар баталсан.
Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны стандартуудыг боловсруулан,
Стандарт, хэмжил зүйн газрын Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 10
дугаар сарын 19-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц,
үйл ажиллагааны стандарт MNS 5292:2017 батлагдсан.
Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг
боловсруулан холбогдох байгууллагуудаас санал авч, сумын эрүүл мэндийн төвийн
зэрэглэлийг шинэчилснээр Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 04-ний
өдрийн “Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалт,
журам” А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан.
Эрүүл мэндийн яам

№
1.

10.3.Эмнэлгийн
яаралтай
тусламж
үзүүлэх
үйлчлүүлэгчийг
эрэмбэлэх
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4.

Залуучуудын
хөгжлийг дэмжих
тухай
2017-05-18

болон яаралтай тусламжийг зохион
байгуулахтай холбогдох заавар, журам,
маягтыг
эрүүл
мэндийн
асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
батална.
15.3.Энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.4-т заасан
сайн дурын ажилд оролцсон цагийг
бүртгэж,
баталгаажуулах
журмыг
хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага баталж,
залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.
/6.1.3-т нийтэд тустай сайн дурын ажилд
манлайлан оролцох 6.1.4-т гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох/
18.1.Засгийн газар дараахь бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлнэ:
18.1.2.залуучуудын хөгжлийг дэмжих
үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөг батлах;

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны Журам батлах тухай А/293 дугаар тушаалаар
Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх үйлчлүүлэгчийг эрэмбэлэх болон яаралтай
тусламжийг зохион байгуулахтай холбогдох заавар, журам, маягтыг батлуулан эрүүл
мэндийн байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
“Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”-ын төслийг
боловсруулан нөлөөллийн шинжилгээг хийж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын
2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалаар батлуулав.
ХЗДХЯ-д хүргүүлж улсын нэгдсэн санд зохих хөдөлгөөн хийлгэж, бүртгүүлэв.
Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай чиглэлийг ХНХ-ын Сайдын 2019 оны 05
дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/1497 тоот албан бичгээр ГБХЗХГ-т хүргүүлсэн.
Тус журмаар хүмүүнлэгийн болон сайн дурын ажилд залуучуудыг хамруулах, бүртгэх,
оролцоог баталгаажуулах, ажлын туршлагад тооцох үйл ажиллагааг зохицуулах бөгөөд
Залуучуудын сайн дурын ажил хийх хүсэлтийг бүртгэх маягт, сайн дурын ажил хийсэн
тухай лавлагааны маягт, сайн дурын ажил хийлгэх хүсэлтийг бүртгэх маягтыг тус тус
хавсралтаар баталлаа.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд заасан 5 чиглэлтэй уялдуулан 2022 он
хүртэл хэрэгжүүлэх Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг Засгийн газрын 2019
оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 171 дүгээр тогтоолоор
батлуулсан.

Нийт 4 хуулийн 6 хэсэг, заалт
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Хавсралт 2
НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД
БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ
/2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар/
№
1.

2.

Тогтоолын нэр,
огноо, дугаар
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэний
нийгмийн
хамгааллын
тухай хуульд
нэмэлт,
өөрчлөлт
оруулах тухай
хууль
хэрэгжүүлэх
зарим арга
хэмжээний
тухай
2013.02.07
№19
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүний эрхийн
тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх
зарим арга
хэмжээний
тухай
2017-06-09
№46

Агуулга

Хэрэгжилт

1.2. хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд
үзүүлэх боловсролын үйлчилгээг
тусгай сургууль болон сэргээн
засалтын
бусад
төрөлжсөн
байгууллага
эзэмшүүлэх
ажлыг
шинэчлэн зохион байгуулах;

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, Эрүүл мэндийн сайдын
хамтарсан 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/309, А/699, А/460 дугаар тушаалаар
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цогц дэмжлэг үзүүлэх заавар”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэрийн маягт”, “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягт”-ыг баталсан. Энэ баримт бичиг нь хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх бүхий л үйлчилгээг хэрхэн гүйцэтгэх зохион байгуулалтыг
тодорхойлсон баримт бичиг юм. 0-18 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх боловсрол,
эрүүл мэндийн үйлчилгээг энэ зааврын дагуу хэрэгжүүлж байна. 2018-2019 онд тусгай сургуульд
1740 суралцагч суралцан боловсролын болон сэргээн засах үйлчилгээ авч байна.

1.8. Тусгай хэрэгцээт боловсролын
байгууллагын багшлах боловсон
хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах болон
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг
тэгш хамруулан сургах хөтөлбөрийг
баталж,
хэрэгжүүлэхийг
боловсролын
асуудал
эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагад
даалгах;

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/155 дугаар
тушаалаар Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө”, 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн
А/292 дугаар тушаалаар “Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш
хамран сургах журам”-ыг баталсан. Тушаалыг 2019-2020 оны хичээлийн жилээс мөрдөж эхэлнэ.
Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бүрийн онцлог хэрэгцээнд
нийцсэн урт, богино хугацааны зорилт, сургалтын агуулга, багшийн дэмжлэг, арга зүйн төлөвлөлт,
хэрэгжилт, үнэлгээ, дүгнэлтийг тусгасан. Энэ төлөвлөгөөг ердийн болон тусгай хэв шинжийн бүх
сургуулиуд хэрэгжүүлж байна.
МУБИС-д Тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхим нээгдээд 2013 оноос 1 жилийн хөрвөх сургалтаар
тусгай хэрэгцээт боловсролын багшийг бэлтгэж, 2019 оны байдлаар 120 багшийг бэлтгээд байна.
Эдгээр бэлтгэгдсэн багш нар нь 100 хувь тусгай сургууль, цэцэрлэгт ажиллаж байна. 2015 оноос
3,5 жилийн бакалаврын хөтөлбөрөөр тусгай хэрэгцээт боловсролын багшийг бэлтгэж байгаа
бөгөөд анхны төгсөлтөөр 9 оюутан төгсөж нийслэл болон Эрдэнэтийн тусгай боловсролын
сургуульд мэргэжлээрээ ажиллаж байна. Хөдөө орон нутагт Монгол орны зүүн бүсэд орон нутгийн
хэрэгцээнд үндэслэн Дорнод их сургуульд тусгай хэрэгцээт боловсролын багшийг 1 жилийн хөрвөх
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1.14. Тусгай хэрэгцээт боловсролын
байгууллагад
хүүхдийн
тооноос
хамааран туслах багш ажиллуулах,
цалин, урамшууллыг жил бүрийн
төсөвт тусгах.

сургалтаар бэлтгэж байна. МУБИС, Дорнод их сургуулийн Тусгай хэрэгцээт боловсролын багшлах
боловсон хүчнийг чадавхижуулахад 5 багшийг Япон улсад орчин үеийн техник тоног төхөөрөмж,
орчин нөхцөлтэй танилцах ажлыг зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш
хамруулан сургах хөтөлбөрийн чанарт өөрчлөлт шинэчлэл хийхээр ажиллаж байна.
Сангийн яам
Жил бүрийн төсөвт тусгаж байгаа
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Туслах багш гэсэн албан тушаалыг Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолын 5 дугаар
хавсралтаар цалингийн сүлжээнд шинээр оруулсан. Одоо ажиллаж байгаа болон шинээр туслах
багшаар ажиллах багш нарын цалинг 2020 оны улсын төсөвд тусгах ажлыг зохион байгуулахыг
төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгосон. Багшийн хөгжлийг дэмжих хууль -ийн 8.4 дэх хэсэгт
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 44-өөс дээш хүүхэдтэй нэг, хоёрдугаар анги нь туслах багштай
байж болно гэж заасан. Тиймээс ердийн ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдэд туслах багшийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой. Одоо ажиллаж байгаа тусгай
сургууль, цэцэрлэгүүдэд 95 туслах багш ажиллаж байна.
Дээд боловсролд туслах багш ажиллуулах шаардлагагүй. Сургалтын орчин, сургалтын материал,
тоног төхөөрөмжөөр ханган элсэлтийн журамд өөрчлөлт орууллаа. 2019 оны 6 сарын байдлаар
6247 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан суралцаж 8,171.465,479 төгрөг буцалтгүй тусламаар олгосон
байна.

Нийт 2 тогтоолын 3 заалт
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Хавсралт 3
НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙНГЫН ХОРООНЫ
БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН, ХЯНАЛТААС ХАСАХ САНАЛТАЙ ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ
/2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар/
№
1.

Тогтоолын нэр,
огноо, дугаар
Шинжлэх ухааны
байгууллагуудыг
бэхжүүлэх зарим
арга хэмжээний
тухай
2014.04.23
№07

Агуулга

Хэрэгжилт

1.5/
Эрдэм
шинжилгээний
зориулалт бүхий дундын нээлттэй
лаборатори байгуулах, холбогдох
тоног
төхөөрөмж
импортлоход
гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн
албан татвараас чөлөөлөх эрх зүйн
орчныг бүрдүүлэх асуудлыг судлан
шийдвэрлэх;

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
1.Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого ЗГ-ын 2017 оны 295 дугаар
тогтоолоор батлагдсан.
2. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр ЗГ-ын 2019 оны
162 дугаар тогтоолоор батлагдсан.
3. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хэлэлцэх
шатандаа явагдаж байгаа;
4. Шинжлэх ухааны байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын 2015 оны
27 дугаар тогтоол батлагдаж эрдэм шинжилгээний хүрээлэн төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр
ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулалт
хийгдсэн. Иймд энэхүү тогтоолыг хүчингүй болгох саналтай байна.

Нийт 1 тогтоолын 1 заалт
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