ÒªÐ, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ:

ололт амжилт, сургамж,
цаашдын зорилтууд
Ã. Óíäðàë
Иргэний нийгмийн зө влө лийн зохицуулагч
Àðä÷èëëûí Áîëîâñðîë Òºâийн захирал

Төр-ТББ-ын түншлэл: ололт,
амжилт
 ÌÓ-ûí Çàñãèéí ãàçàð 2008.1.23-íû ºäðèéí

õóðàëäààíààð “Íèéòýýð òýìäýãëýõ áàÿðûí
áîëîí òýìäýãëýëò ºäð¿¿äèéí òóõàé” õóóëèéí
5.2-ûã ¿íäýñëýí “Õóóëü õýðýãæ¿¿ëýõ çàðèì
àðãà õýìæýýíèé òóõàé” ÇÃ-ûí 2004.7.29-íèé
ºäðèéí 163 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí
“Òýìäýãëýëò ºäð¿¿ä”-èéí æàãñààëòàä “51.
Èðãýíèé íèéãìèéí ºäºð–1 ä¿ãýýð ñàðûí 31”
ãýñýí íýìýëò îðóóëæ ÇÃ-ûí 22 äóãààð
òîãòîîëûã áàòàëëàà.

Төр-ТББ-ын түншлэл: ололт,
амжилт
 2008.2.1-ны ө дө р ИНБ-ууд анхны хурлаа хийж зохион

байгуулалтанд орж Èðãýíèé íèéãìèéí çºâëºë áàéãóóëàãäàâ.
 Энэ хурлаас ÒÁÁ-ûí ñàëáàðûг тө лө ө лж ЗГ-тай харьцах,
ÒÁÁ-ûí àñóóäëûã áîäëîãûí ¿éë ÿâöàä îðîëöîõîä çóó÷ëàõ,
äýìæèõ, õîëáîõ ¿¿ðýã á¿õèé òºëººëºã÷ө ө р Ардчиллын
Боловсрол Тө вийн захирал Г. Ундрал сонгогдож Иргэний
нийгмийн зө влө лийн зохицуулагчаар òîìèëîãäîâ.
 ÌÓ-ûí Çàñãèéí ãàçар 2008.3.12-ны ө дрийн хуралдаанаар
Тө рийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай 93
дугаар тогтоолыг гаргаж МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг
хө гжүү лэх ү ндсэн чиглэл болон тө свийн гү йцэтгэлд
мониторинг хийх ү йл ажиллагаанд ТББ-уудыг оролцуулах
нө хцө л бү рдүү лж ажиллахыг ЗГ-ын гишүү д, аймаг,
нийслэлийн Засаг дарга нарт үү рэг болголоо.

Төр-ТББ-ын түншлэл: ололт,
амжилт
 2008.3.26-ны ө дө р МУ-ын Засгийн Газар болон

Иргэний нийгмийн зө влө л Хамтын ажиллагааны
гэрээнд гарын ү сэг зурж ÌÓ-ûí ЗГ-ын 93 дугаар
тогтоолыг баталгаажууллаа.
 Уг Гэрээгээр хоёр тал хамтын ажиллагааны ү ндсэн
зарчим болон ү йл ажиллагааны ү ндсэн чиглэлүү дээ
тодорхойлж, хоёр тал хү лээх үү ргээ тус тус тусгасан
болно.
 Засгийн газраас Иргэний нийгмийн зө влө лтэй хамтран
ажиллах гэрээний дагуу хэрэгжүү лэх ү йл ажиллагааны
тө лө влө гө ө г баталж, биелэлтийг хангах арга хэмжээ
авахыг МУ-ын сайд, ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газрын
даргад, шаардагдах хө рө нгийн асуудлыг ЗГ-т оруулж
шийдвэрлүү лэхийг Сангийн сайдад даалгав.

Төр-ТББ-ын түншлэл: ололт,
амжилт
 ЗГ-ын тухай хуулийн 19 дү гээр зү йл, ТББ-ын тухай хуулийн

9.3-ыг ү ндэслэн МУ-ын ЗГ-аас “Нийгмийн хамгаалал,
хө дө лмө рийн яам, түү ний харъяалагдах агентлагууд,
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын
алба болон Засаг даргын дэргэдэх байгууллагын бү тэц,
тө свийн ашиглалтад мониторинг хийж, цаашид
боловсронгуй болгох талаар тодорхой санал, зө влө мж
гаргах үү рэг бү хий ИНЗ-ийн мониторингийн багийн ү йл
ажиллагаанд шаардагдах 9.0 сая тө грө гийг Засгийн газрын
нө ө цийн сангаас гаргах” ЗГ-ын 2008.4.23-ны ө дрийн 151
дү гээр тогтоол гарсан билээ.
 Иргэний нийгмийн зө влө л нь удаа дараа хуралдаж
мониторинг хийх багаа бү рдүү лж, удирдамж, ажлын
тө лө влө гө ө гө ө гаргасан боловч ЗГ дээрхи хө рө нгийг ө нө ө г
хү ртэл гаргаж ө гө ө гү й болно.

Төр-ТББ-ын түншлэл: ололт,
амжилт
 Тө р, ТББ-ын тү ншлэлийг эрчимжүү лэх зорилгоор ТББ-ууд

ү йл ажиллагааны чиглэл тус бү рээрээ харъяалагдах
яамтайгаа хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтад орж
эхэлж байна.
 Жишээ нь: БОАЖЯамны зү гээс 2008.11.25-ны ө дө р 300
гаруй байгаль орчны ТББ-уудыг оролцуулсан улсын анхны
зө влө гө ө н хийж ТББ-ууд нь зохион байгуулалтад орж
БОАЖЯ-тай харьцах 11 хү ний бү рэлдэхүү нтэй ТББ-ын
Зө влө л байгуулагдаж БОАЖЯ-тай Хамтын ажиллагааны
гэрээ байгуулав.
 Мө н тө рийн зарим чиг үү ргийг байгаль орчны ТББ-уудаар
гэрээний ү ндсэн дээр гү йцэтгүү лж болох ажил,
ү йлчилгээний жагсаалтыг БОАЖ-ын сайдын 2008.11.24-ны
ө дрийн 51 дү гээр тушаалаар баталгаажуулав.

Төр-ТББ-ын түншлэл: ололт,
амжилт
 Жишээ нь: НХХЯамны зү гээс 2008.12.12-ны ө дө р “Ядуурлыг

бууруулах зорилт-ТББ-ын оролцоо” сэдэвт зө влө лдө х
уулзалтыг хийж НХХЯ ба тухайн салбарын ТББ-ууд хамтран
ажиллах арга хэлбэр болон ү йл ажиллагааны чиглэлээ
тодорхойлох 11 хү ний бү рэлдэхүү нтэй ТББ-ын Ажлын хэсэг
байгуулагдав.
 Жишээ нь: уул уурхайн чиглэлээр ажилладаг ИНБ-ууд мө н
зохион байгуулалтад орж Ашигт малтмалын гэрээнийн
асуудлаар байр сууриа нэгтгэж ЭБЭХ-ний сайдтай цуврал
уулзалтууд хийж байна.
 Дурьдагдсан дээрх туршлага дээр ү ндэслэн ИНЗ-ийн зү гээс
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам болон Эрүү л
мэндийн яамдтай салбарын ТББ-уудын зө влө лдө х
уулзалтуудыг хийхээр тө лө влө ж байна.

Төр-ТББ-ын түншлэл:
сургамжууд
 ТББ-ууд тө ртэй хамтран ажиллах, тө рийн чиг

үү ргийг гү йцэтгэхийн тулд ө ө рсдө ө чадавхитай
байх, ө ө рийн ү зүү лж буй ажил, ү йлчилгээндээ
мэргэших, тө лө вших хэрэгтэй байна.
 2007 онд ТББ-ууд “ТББ-ын ёс зү йн
кодекс/зарчмууд”-аа боловсруулж, хэлэлцэн
баталсан болно. Одоогоор “ТББ-ын ёс зү йн
кодекс”-д нэгдэн орсон 38 ТББ байна.
 ТББ-ууд цаашид ү йл ажиллагааныхаа
стандартуудыг боловсруулж, салбараараа
хэлэлцэж батлах ажил хийгдэхээр тө лө влө гдө ө д
байна.

Төр-ТББ-ын түншлэл: сургамжууд
 ÈÍÁ-ûí ЗГ-тай øóóä õàðüöàж áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ,

øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë ÿâöàä ÈÍÁ-ûí îðîëöîîã õàíãàõ
òºëººëëèéí àëüòåðíàòèâ ìåõàíèçì áàéõã¿éгаас болж
Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтэд сө ргө ө р
нө лө ө лж байна /удаа дараа утсаар холбогдох, хариу
хү лээж хү лээлтийн байдалд байх, асуудал шийдэгдэхгү й
удаашрах, г.м./
 Иймд ИНБ-Засгийн газар хоорондын харилцаа холбоо,
хамтын ажиллагааг боловсронгуй болгох үү днээс илүү
нээлттэй, хү нд сурталгү й, оновчтой процедурыг сонгож
ажиллах /ТББ-ын ñåêòîð áà òºðèéí áàéãóóëëàãûí
õàðèëöààíû ä¿ðýì боловсруулж мө рдө х, ЗГ-ын дэргэд
ИНБ-тай харьцах нэгж байгуулан ажилуулах, тодорхой
тогтмол хугацаанд ИНБ-ЗГ-ын тө лө ө лө л уулзаж ярилцаж
байх, г.м./

Төр-ТББ-ын түншлэл
1. Тө рө ө с ÈÍÁ-тай харьцах харилцааны
механизмыг боловсронгуй болгох:




Тө р ба ТББ хоорондын ìýäýýëýë ñîëèëöîîг
нээлттэй, ил тод, уян хатан болгох, харилцааны
ïðîöåññыг хангах ä¿ðýì боловсруулж мө рдө х.
Засгийн газар, ЗГ-ын харъяа яам, агентлаг,
нийслэл, аймаг, дүү ргүү дэд ИНБ-тай харьцах
тусдаа нэгж байгуулан ажилуулах, харилцан санал
бодлоо ярилцдаг, тө лө влө дө г, тайлагнадаг
тодорхой, тогтмол хугацааны цагтай болох.

Төр-ТББ-ын түншлэл
2. Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах түвшинд
ТББ-ын оролцоог хангах
 ЗГ-ын яамд болон аймаг, дүү ргийн Засаг даргын
албад харъяалагдах салбарын ТББ-тай хамтран
ажиллах гэрээ байгуулах, гэрээг хэрэгжүү лэх ү йл
ажиллагааны
тө лө влө гө ө
гарган
батлуулж
ажиллах.
 Дээрхи байгууллагуудтай хамтран ажиллах ТББ-ын
зө влө лийг салбарын ТББ-ууд ө ө рсдө ө дотроосоо
сонгон гаргах.
 Яамд болон аймаг, дүү ргийн Сайд/Засаг даргын
зө влө лийн бү рэлдэхүү нд ТББ-ын тө лө ө ллийг
оруулж ажилуулах журамд нэмэлт, ө ө рчлө лт
оруулж хэрэгжүү лэх.

Төр-ТББ-ын түншлэл
Салбарын зарим чиг үү ргийг ТББ-уудаар
гү йцэтгүү лэх ажил, ү йлчилгээний жагсаалтыг
ТББ-уудын оролцоотойгоор хэлэлцэж холбогдох
журмыг боловсруулах, тус журмыг хэрэгжүү лэх
ажлын тө лө влө гө ө гаргах, шаардагдах зардлыг
яамны тө сө вт тусгах зэрэг асуудлуудыг тухайн
яамны сайдын тушаалаар баталгаажуулж
ажиллах.
 Улсын болон орон нутгийн тө сө в боловсруулах,
хэлэлцэх, батлах, хэрэгжүү лэх ү йл ажиллагаанд
ТББ-ын тө лө ө ллийг оролцуулж ажиллуулах
журмыг боловсруулж батлах.
 Тө рийн
байгууллагын
бү тэц,
тө свийн
зарцуулалтад ИНБ-аар хө ндлө нгийн мониторинг
хийлгэх процедурыг боловсронгуй болгох.


Иргэний нийгмийн тогтвортой хөгжлийг
хангах таатай орчин бүрдүүлэх
Эд и й н зас ги й н о р ч и н :
1.

ÒÁÁ-ûн ñàíõ¿¿æилтийг хангах ìåõàíèçìûã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, õîëáîãäîõ õóóëü
òîãòîîìæèä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ:





1%-ийн татварыг хуульчилж батлах
1%-èéí òàòâàðûí õóâààðèëàãäààã¿é õºðºíãººð
“Èðãýíèé íèéãìèéí хө гжлийн ñàí” õýìýýõ
òºâëºðñºí ñàí áèé áîëãîõ /бусад эх үү свэрийг
судлах/
Нийгэмд ү йлчилдэг ТББ-д ºðãºñºí õàíäèâыг
хандивлагчийн татвар ногдуулах орлогоос хасаж
тооцоолох, ө влүү лсэн хө рө нгийг òàòâàðаас
чө лө ө лө х тухай çààëòóóäûã ñýðãýýæ õóóëü÷ëàõ

Иргэний нийгмийн тогтвортой хөгжлийг
хангах таатай орчин бүрдүүлэх
Эд и й н зас ги й н о р ч и н :

2. Г ад аад ы н з э э л , т у с л ам ж и й н ү р аш г и й г
н э м э г д үү л э х , т о д о р х о й х у в и й г И Н Б -у у д ад
ч и г л үү л д э г б о л г о х .
3. Д îíîð áàéãóóëëàãóóäàä íýãäñýí íºëººëºë ÿâóóëж,
МУ-д зориулсан тусламжийн санхүү жилтийг
олон улс болон гадаадын байгууллагууд руу
чиглүү лдэг практикийг ө ө рчлө хийг шаардах.
4. Тө рийн зарим чиг үү ргийг ТББ-аар гэрээний
ү ндсэн дээр гү йцэтгүү лж, ажил ү йлчилгээг нь
санхүү жүү лэх механизмыг бий болгох.

Иргэний нийгмийн тогтвортой хөгжлийг
хангах таатай орчин бүрдүүлэх
Эд и й н зас ги й н о р ч и н :
5. ТББ-уудад давхар дарамт учруулж буй 2008 онд
Нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт,
ө ө рчлө лтийн заалтыг хү чингү й болгох.
6. ТББ-ын санхүү гийн болон татварын тайланг илүү
ТББ-ын мө н чанар, ү йл ажиллагааны онцлогт
уялдуулан шинэчилж гарган мө рдүү лэх.
7. ИНБ-ыг нэгдсэн офисын байраар хангах.

Áàÿðëàëàà.

? ? ?

