
ÒªÐ, ИÐГЭНИЙ НИЙГМИЙН ÒҮНШЛЭЛ: 
ололт амжилт, сургамж, 

цаашдын зорилтууд

Г. Óндрал

Иргэний нийгмийн зө влө лийн зохицуулагч

Àрдчиллын Áоловсрол Òºвийн захирал



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: ололт, 
амжилт

 МÓ-ын Çасгийн газар 2008.1.23-ны ºдрийн 
хуралдаанаар “Нийтээр тэмдэглэх áаÿрын 
áолон тэмдэглэлт ºдр¿¿дийн тухай” хуулийн 
5.2-ыг ¿ндэслэн “Õуулü хэрэгж¿¿лэх зарим 
арга хэмжээний тухай” ÇГ-ын 2004.7.29-ний 
ºдрийн 163 дугаар тогтоолоор áаталсан 
“Òэмдэглэлт ºдр¿¿д”-ийн жагсаалтад “51. 
Иргэний нийгмийн ºдºр–1 д¿гээр сарын 31” 
гэсэн нэмэлт оруулж ÇГ-ын 22 дугаар 
тогтоолыг áаталлаа. 



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: ололт, 
амжилт

 2008.2.1-ны ө дө р ИНÁ-ууд анхны хурлаа хийж зохион 
áайгуулалтанд орж Иргэний нийгмийн зºвлºл áайгуулагдав.

 Энэ хурлаас ÒÁÁ-ын салáарыг тө лө ө лж ÇГ-тай харüцах, 
ÒÁÁ-ын асуудлыг áодлогын ¿йл ÿвцад оролцоход зуучлах, 
дэмжих, холáох ¿¿рэг á¿хий тºлººлºгчө ө р Àрдчиллын 
Áоловсрол Òө вийн захирал Г. Óндрал сонгогдож Иргэний 
нийгмийн зө влө лийн зохицуулагчаар томилогдов.

 МÓ-ын Çасгийн газар 2008.3.12-ны ө дрийн хуралдаанаар 
Òө рийн áус áайгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай 93 
дугаар тогтоолыг гаргаж МÓ-ын эдийн засаг, нийгмийг 
хө гжө ө лэх ө ндсэн чиглэл áолон тө свийн гө йцэтгэлд 
мониторинг хийх ө йл ажиллагаанд ÒÁÁ-уудыг оролцуулах 
нө хцө л áө рдө ө лж ажиллахыг ÇГ-ын гишө ө д, аймаг, 
нийслэлийн Çасаг дарга нарт ө ө рэг áолголоо. 



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: ололт, 
амжилт

 2008.3.26-ны ө дө р МÓ-ын Çасгийн Газар áолон 
Иргэний нийгмийн зө влө л Õамтын ажиллагааны 
гэрээнд гарын ө сэг зурж МÓ-ын ÇГ-ын 93 дугаар 
тогтоолыг áаталгаажууллаа. 

 Óг Гэрээгээр хоёр тал хамтын ажиллагааны ө ндсэн 
зарчим áолон ө йл ажиллагааны ө ндсэн чиглэлө ө дээ 
тодорхойлж, хоёр тал хө лээх ө ө ргээ тус тус тусгасан 
áолно. 

 Çасгийн газраас Иргэний нийгмийн зө влө лтэй хамтран 
ажиллах гэрээний дагуу хэрэгжө ө лэх ө йл ажиллагааны 
тө лө влө гө ө г áаталж, áиелэлтийг хангах арга хэмжээ 
авахыг МÓ-ын сайд, ÇГ-ын Õэрэг эрхлэх газрын 
даргад, шаардагдах хө рө нгийн асуудлыг ÇГ-т оруулж 
шийдвэрлө ө лэхийг Сангийн сайдад даалгав.



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: ололт, 
амжилт

 ÇГ-ын тухай хуулийн 19 дө гээр зө йл, ÒÁÁ-ын тухай хуулийн 
9.3-ыг ө ндэслэн МÓ-ын ÇГ-аас “Нийгмийн хамгаалал, 
хө дө лмө рийн ÿам, тө ө ний харъÿалагдах агентлагууд, 
Нийслэлийн Çасаг даргын Òамгын газар, Çахирагчийн ажлын 
алáа áолон Çасаг даргын дэргэдэх áайгууллагын áө тэц, 
тө свийн ашиглалтад мониторинг хийж, цаашид 
áоловсронгуй áолгох талаар тодорхой санал, зө влө мж 
гаргах ө ө рэг áө хий ИНÇ-ийн мониторингийн áагийн ө йл 
ажиллагаанд шаардагдах 9.0 саÿ тө грө гийг Çасгийн газрын 
нө ө цийн сангаас гаргах” ÇГ-ын 2008.4.23-ны ө дрийн 151 
дө гээр тогтоол гарсан áилээ.

 Иргэний нийгмийн зө влө л нü удаа дараа хуралдаж 
мониторинг хийх áагаа áө рдө ө лж, удирдамж, ажлын 
тө лө влө гө ө гө ө гаргасан áоловч ÇГ дээрхи хө рө нгийг ө нө ө г 
хө ртэл гаргаж ө гө ө гө й áолно.



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: ололт, 
амжилт

 Òө р, ÒÁÁ-ын тө ншлэлийг эрчимжө ө лэх зорилгоор ÒÁÁ-ууд 
ө йл ажиллагааны чиглэл тус áө рээрээ харъÿалагдах 
ÿамтайгаа хамтын ажиллагааны зохион áайгуулалтад орж 
эхэлж áайна.

 Жишээ нü: ÁОÀЖЯамны зө гээс 2008.11.25-ны ө дө р 300 
гаруй áайгалü орчны ÒÁÁ-уудыг оролцуулсан улсын анхны 
зө влө гө ө н хийж ÒÁÁ-ууд нü зохион áайгуулалтад орж 
ÁОÀЖЯ-тай харüцах 11 хө ний áө рэлдэхө ө нтэй ÒÁÁ-ын 
Çө влө л áайгуулагдаж ÁОÀЖЯ-тай Õамтын ажиллагааны 
гэрээ áайгуулав. 

 Мө н тө рийн зарим чиг ө ө ргийг áайгалü орчны ÒÁÁ-уудаар 
гэрээний ө ндсэн дээр гө йцэтгө ө лж áолох ажил, 
ө йлчилгээний жагсаалтыг ÁОÀЖ-ын сайдын 2008.11.24-ны 
ө дрийн 51 дө гээр тушаалаар áаталгаажуулав.



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: ололт, 
амжилт

 Жишээ нü: НÕÕЯамны зө гээс 2008.12.12-ны ө дө р “Ядуурлыг 
áууруулах зорилт-ÒÁÁ-ын оролцоо” сэдэвт зө влө лдө х 
уулзалтыг хийж  НÕÕЯ áа тухайн салáарын ÒÁÁ-ууд хамтран 
ажиллах арга хэлáэр áолон ө йл ажиллагааны чиглэлээ 
тодорхойлох 11 хө ний áө рэлдэхө ө нтэй ÒÁÁ-ын Àжлын хэсэг 
áайгуулагдав.  

 Жишээ нü: уул уурхайн чиглэлээр ажилладаг ИНÁ-ууд мө н 
зохион áайгуулалтад орж Àшигт малтмалын гэрээнийн 
асуудлаар áайр сууриа нэгтгэж ЭÁЭÕ-ний сайдтай цуврал 
уулзалтууд хийж áайна.

 Дурüдагдсан дээрх туршлага дээр ө ндэслэн ИНÇ-ийн зө гээс 
Áоловсрол, соёл, шинжлэх ухааны ÿам áолон Эрө ө л 
мэндийн ÿамдтай салáарын ÒÁÁ-уудын зө влө лдө х 
уулзалтуудыг хийхээр тө лө влө ж áайна. 



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: 
сургамжууд

 ÒÁÁ-ууд тө ртэй хамтран ажиллах, тө рийн чиг 
ө ө ргийг гө йцэтгэхийн тулд ө ө рсдө ө чадавхитай 
áайх, ө ө рийн ө зө ө лж áуй ажил, ө йлчилгээндээ 
мэргэших, тө лө вших хэрэгтэй áайна.

 2007 онд ÒÁÁ-ууд “ÒÁÁ-ын ёс зө йн 
кодекс/зарчмууд”-аа áоловсруулж, хэлэлцэн 
áаталсан áолно. Одоогоор “ÒÁÁ-ын ёс зө йн 
кодекс”-д нэгдэн орсон 38 ÒÁÁ áайна. 

 ÒÁÁ-ууд цаашид ө йл ажиллагааныхаа 
стандартуудыг áоловсруулж, салáараараа 
хэлэлцэж áатлах ажил хийгдэхээр тө лө влө гдө ө д 
áайна.



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл: сургамжууд

 ИНÁ-ын ÇГ-тай шууд харüцаж áодлого áоловсруулах, 
шийдвэр гаргах ¿йл ÿвцад ИНÁ-ын оролцоог хангах 
тºлººллийн алüтернатив механизм áайхг¿йгаас áолж 
Õамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтэд сө ргө ө р 
нө лө ө лж áайна /удаа дараа утсаар холáогдох, хариу 
хө лээж хө лээлтийн áайдалд áайх, асуудал шийдэгдэхгө й 
удаашрах, г.м./

 Иймд ИНÁ-Çасгийн газар хоорондын харилцаа холáоо, 
хамтын ажиллагааг áоловсронгуй áолгох ө ө днээс илө ө
нээлттэй, хө нд сурталгө й, оновчтой процедурыг сонгож 
ажиллах /ÒÁÁ-ын сектор áа тºрийн áайгууллагын 
харилцааны д¿рэм áоловсруулж мө рдө х, ÇГ-ын дэргэд 
ИНÁ-тай харüцах нэгж áайгуулан ажилуулах, тодорхой 
тогтмол хугацаанд ИНÁ-ÇГ-ын тө лө ө лө л уулзаж ÿрилцаж 
áайх, г.м./



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл

1. Òө рө ө с ИНÁ-тай харüцах харилцааны 
механизмыг áоловсронгуй áолгох:
 Òө р áа ÒÁÁ хоорондын мэдээлэл солилцоог 

нээлттэй, ил тод, уÿн хатан áолгох, харилцааны
процессыг хангах д¿рэм áоловсруулж мө рдө х.

 Çасгийн газар, ÇГ-ын харъÿа ÿам, агентлаг, 
нийслэл, аймаг, дө ө ргө ө дэд ИНÁ-тай харüцах 
тусдаа нэгж áайгуулан ажилуулах, харилцан санал 
áодлоо ÿрилцдаг, тө лө влө дө г, тайлагнадаг 
тодорхой, тогтмол хугацааны цагтай áолох. 



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл

2. Áодлого áоловсруулах, шийдвэр гаргах түвшинд
ÒÁÁ-ын оролцоог хангах

 ÇГ-ын ÿамд áолон аймаг, дө ө ргийн Çасаг даргын
алáад харъÿалагдах салáарын ÒÁÁ-тай хамтран
ажиллах гэрээ áайгуулах, гэрээг хэрэгжө ө лэх ө йл
ажиллагааны тө лө влө гө ө гарган áатлуулж
ажиллах.

 Дээрхи áайгууллагуудтай хамтран ажиллах ÒÁÁ-ын
зө влө лийг салáарын ÒÁÁ-ууд ө ө рсдө ө дотроосоо
сонгон гаргах.

 Яамд áолон аймаг, дө ө ргийн Сайд/Çасаг даргын
зө влө лийн áө рэлдэхө ө нд ÒÁÁ-ын тө лө ө ллийг
оруулж ажилуулах журамд нэмэлт, ө ө рчлө лт
оруулж хэрэгжө ө лэх.



Òөр-ÒÁÁ-ын түншлэл

 Салáарын зарим чиг ө ө ргийг ÒÁÁ-уудаар
гө йцэтгө ө лэх ажил, ө йлчилгээний жагсаалтыг
ÒÁÁ-уудын оролцоотойгоор хэлэлцэж холáогдох
журмыг áоловсруулах, тус журмыг хэрэгжө ө лэх
ажлын тө лө влө гө ө гаргах, шаардагдах зардлыг
ÿамны тө сө вт тусгах зэрэг асуудлуудыг тухайн
ÿамны сайдын тушаалаар áаталгаажуулж
ажиллах.

 Óлсын áолон орон нутгийн тө сө в áоловсруулах,
хэлэлцэх, áатлах, хэрэгжө ө лэх ө йл ажиллагаанд
ÒÁÁ-ын тө лө ө ллийг оролцуулж ажиллуулах
журмыг áоловсруулж áатлах.

 Òө рийн áайгууллагын áө тэц, тө свийн
зарцуулалтад ИНÁ-аар хө ндлө нгийн мониторинг
хийлгэх процедурыг áоловсронгуй áолгох.



Иргэний нийгмийн тогтвортой хөгжлийг 
хангах таатай орчин áүрдүүлэх

Э д и й н  з ас г и й н  о р ч и н :
1. ÒÁÁ-ын санх¿¿жилтийг хангах механизмыг 

áоловсронгуй áолгох, холáогдох хуулü 
тогтоомжид нэмэлт, ººрчлºлт оруулах:
 1%-ийн татварыг хуулüчилж áатлах
 1%-ийн татварын хуваарилагдааг¿й хºрºнгººр 

“Иргэний нийгмийн хө гжлийн сан” хэмээх 
тºвлºрсºн сан áий áолгох /áусад эх ө ө свэрийг 
судлах/

 Нийгэмд ө йлчилдэг ÒÁÁ-д ºргºсºн хандивыг 
хандивлагчийн татвар ногдуулах орлогоос хасаж 
тооцоолох, ө влө ө лсэн хө рө нгийг татвараас 
чө лө ө лө х тухай заалтуудыг сэргээж хуулüчлах



Иргэний нийгмийн тогтвортой хөгжлийг 
хангах таатай орчин áүрдүүлэх

Э д и й н  з ас г и й н  о р ч и н :
2 . Г ад аад ы н  з э э л , ту с л ам ж и й н  ө р  аш г и й г  

н э м э г д ө ө л э х , то д о р х о й  х у в и й г  И Н Б -у у д ад  
ч и г л ө ө л д э г  б о л г о х .

3. Д онор áайгууллагуудад нэгдсэн нºлººлºл ÿвуулж, 
МÓ-д зориулсан тусламжийн санхө ө жилтийг 
олон улс áолон гадаадын áайгууллагууд руу 
чиглө ө лдэг практикийг ө ө рчлө хийг шаардах.

4. Òө рийн зарим чиг ө ө ргийг ÒÁÁ-аар гэрээний 
ө ндсэн дээр гө йцэтгө ө лж, ажил ө йлчилгээг нü 
санхө ө жө ө лэх механизмыг áий áолгох.



Иргэний нийгмийн тогтвортой хөгжлийг 
хангах таатай орчин áүрдүүлэх

Э д и й н  з ас г и й н  о р ч и н :
5. ÒÁÁ-уудад давхар дарамт учруулж áуй 2008 онд 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулüд орсон нэмэлт, 
ө ө рчлө лтийн заалтыг хө чингө й áолгох.

6. ÒÁÁ-ын санхө ө гийн áолон татварын тайланг илө ө
ÒÁÁ-ын мө н чанар, ө йл ажиллагааны онцлогт 
уÿлдуулан шинэчилж гарган мө рдө ө лэх.

7. ИНÁ-ыг нэгдсэн офисын áайраар хангах.



Áаÿрлалаа.

? ?  ?
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