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ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН
ХЭРЭГЖИЛТ

МÎНÈТÎÐÈНÃÈÉН ТУÕÀÉ
Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь захиргааíû шиíэчлэлийí үйл явцад идэвхтэй
îрîлцîхûг эрмэлзэí хîлбîгдîх хуулиудûí ажлûí хэñэгт îрж ажиллах,
хуулийí төñөлд ñаíал, шүүмж өгөх, шиíэ хуулийí үзэл баримтлал,
зîхицуулалтûг иргэд, иргэíий íийгэмд ñурталчлаí таíиулах ñургагч багш
бэлтгэх ñургалтûг үíдэñíий хэмжээíд зîхиîí байгуулах, иргэд, иргэíий
íийгмийí дуíд хэлэлцүүлэг өрíүүлэх зэргээр ажиллаж ирлээ.
Мîíгîл Улñûí их хурлааñ захиргааíû үйл ажиллагааг íэгдñэí ñтаíдартад
îруулж, иргэдийí îрîлцîîг баталгаажуулñаí Захиргааíû ерөíхий хуулийг
2015 îíû 6 дугаар ñарûí 19-íд баталñаí бөгөөд туñ хууль íь 2016 îíû 7
дугаар ñарûí 1-ээñ хүчиí төгөлдөр үйлчилж эхэлñэí билээ. Захиргааíû
ерөíхий хуулиар захиргааíû байгууллагааñ иргэí, хуулийí этгээдэд
чиглэñэí шийдвэр, үйл ажиллагааг тîмъёîлñíû зэрэгцээ, үйл ажиллагаа
явуулах үе шатûг íарийвчлаí зîхицуулñíаараа захиргааíû байгууллагûí
дур зîргîîр авирлахûг хязгаарлаж, харилцааíû íөгөө тал бîлîх иргэí,
хуулийí этгээдэд захиргааíû шийдвэр гаргах үе шатад îрîлцîх эрхийг
íээж өгñíөөрөө чухал ач хîлбîгдîлтîй.
Захиргааíû шиíэчлэлийг гүíзгийрүүлэхэд иргэíий íийгмийí îрîлцîîг
íэмэгдүүлэх, хуулийí хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд шаардлагатай
зөвлөмжийг баримтад түшиглэí бîлîвñруулах зîрилгîîр Захиргааíû
ерөíхий хууль хэрэгжиж эхэлñэí өдрөөñ буюу 2016 îíû 7 дугаар ñарûí
1-ээñ 12 дугаар ñарûí 31-ийг дууñтал 21 аймаг, аймгийí төвийí ñум,
íийñлэл, 8 дүүргийí íутгийí өөрөө удирдах бîлîí íутгийí захиргааíû
байгууллагûí үйл ажиллагааíд íэгдñэí удирдамжийí дагуу мîíитîриíг
хийх дэмжлэгийг îрîí íутгийí ТББ-уудад үзүүлñэí юм. Мîíитîриíгийí
дүíгийí íэгтгэлийг эíэ мîíитîрт туñгалаа.

МÎНÈТÎÐÈНÃÈÉН Ä¯Н

НЭÃ. ЗÀÕÈÐÃÀÀНЫ ¯ÉЛ ÀЖÈЛЛÀÃÀÀ ÕУУЛÈÉН Õ¯ÐЭЭНÄ ЯВÀÃÄÀЖ
БУÉ ЭСЭÕ
1.1. Захиргааíû акт гаргах үйл ажиллагаа
Захиргааíû байгууллага íь захиргааíû акт гаргахдаа íөхцөл байдлûг
ñудлах, íîтлîх баримт цуглуулах, эрх, хууль ёñíû ашиг ñîíирхîл хөíдөгдөх
этгээдийг ñîíñîх, эцэñт íь хаяглагдñаí этгээдэд мэдэгдñэíий үíдñэí дээр
шийдвэр хүчиí төгөлдөр бîлîхîîр хуульчилñаí íь захиргааíû байгууллагûí
хариуцлагûг íэмэгдүүлж, шийдвэрийí чаíар, үр íөлөөг дээшлүүлэх, иргэí,
хуулийí этгээдийí эрх, хууль ёñíû ашиг ñîíирхîл зөрчигдөхөөñ хамгаалах
үíдэñ ñуурийг тавьж өгñөí юм. ¯үíий дүíд захиргааíû шийдвэр гаргах

2

МОНИТОРИНГИЙН
ОЛОЛТ, АМЖИЛТ
-

Õууль хэрэгжиж эхэлñэí
өдрөөñ мîíитîриíг
хийñэí íь хуулийг
хэрэгжүүлэхэд тîдîрхîй
түлхэц бîллîî.

-

Захиргааíû ерөíхий
хуулийг хэрэгжүүлэхийг
даалгаñаí захирамжийг
íийñлэл, Өмíөгîвь, ÕаíУул дүүргийí Заñаг дарга
баталñаí байíа.

-

16 захиргааíû
байгууллага Захиргааíû
ерөíхий хуулийг
ажилтíууддаа таíиулах
чиглэлээр Õууль зүйí
үíдэñíий хүрээлэí, ТББтай хамтарñаí ñургалт
зîхиîí байгууллаа.

-

Àшигт малтмал, газрûí
тîñíû хэрэг эрхлэх газар
шийдвэрт дүí шиíжилгээ
хийх, цэгцлэх ажлûг
гүйцэтгэх Àжлûí хэñэг
байгуулж, 14 хîíîгийí
ажил зîхиîí байгуулжээ.

шатаíд иргэдийг îрîлцуулах эñэх íь тухайí захиргааíû байгууллага,
албаí тушаалтíû үзэмжээр шийдэгддэг байñíûг халж, гарцаагүй
îрîлцуулах íөхцлийг зааñíаараа иргэд захиргааíû үйл ажиллагааíд
өөрийí хүñэл ñîíирхлîîр îрîлцîх бîлîмжийг îлгîñîí билээ.
Захиргааíû ерөíхий хуульд захиргааíû акт гаргах ажиллагаа
íарийвчлаí зîхицуулагдñаí. Ãэвч мîíитîриíгийí дүíгээñ харахад
захиргааíû байгууллага захиргааíû акт гаргах явцдаа íөхцөл
байдлûг хаíгалтгүй ñудлах, ñîíñîх ажиллагаа хийхгүй байх, эñхүл
өөр зîрилгîîр хийгдñэí хэлэлцүүлгийí үр дүíг ñîíñîх ажиллагаа
хийñэí мэтээр тайлагíах íийтлэг зөрчил ажиглагдлаа. Мөí
захиргааíû акт туñ бүрт хувийí хэрэг, дагалдах хуудñûг хөтлөх
ёñтîй ч эíэ заалтûí хэрэгжилт хаíгалтгүй байíа. Мîíитîриíг хийñэí
ихэíх газарт дээрээñ íэгдñэí загвар ирвэл мөрдөíө гэñэí байдлаар
аñуудалд хайíга хаíдаж байíа. ¯үíий зэрэгцээ өмíө íь шийдвэр
гаргахад ашиглаж байñаí хяíалтûí хуудñûг дагалдах хуудаñ хэмээí
эíдүү ташаа îйлгîх íь ч түгээмэл тîхиîлдñîí. Õуульд зааñíаар
дагалдах хуудаñ íь шийдвэрийг хяíаж гарûí үñэг зурахааñ ялгаатай
юм. Äагалдах хуудñаíд шийдвэр гаргахад îрîлцñîí албаí хаагчийí
îрîлцîî, гүйцэтгэлийг тэмдэглэñэí байх бөгөөд эíэ íь тухайí албаí
хаагчид шагíал îлгîх, үр дүíгийí урамшуулал тîîцîх, ñахилгûí
шийтгэл хүлээлгэх, хөдөлмөрийí харилцааг дууñгавар бîлгîхîд
харгалзаí үзэх баримт бичиг билээ.
Õэдийгээр зөрчил дутагдал байñаí ч хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр
зарим аймаг, îрîí íутаг ñаíаачлага гаргаж байгааг дурьдах íь
зүйтэй. Тухайлбал, Өмíөгîвь аймгийí Заñаг дарга захиргааíû актûí
дагалдах хуудаñíû загвар баталж, Õөвñгөл аймгийí Заñаг даргûí
тамгûí газрûí Õууль зүйí хэлтэñ дагалдах хуудаñ, хувийí хэргийí
загвар гаргаж, íэгжүүддээ тарааñаí бîл Төв аймаг дагалдах хуудаñ,
хувийí хэргийí íэгдñэí загвар гаргахаар ажиллаж байíа.
Õүñíэгт 1. Мîíитîриíгийí хүрээíд туñгай маягтаар үíэлгээ хийñэí
захиргааíû акт, íийтлэг аñуудал
№

Захиргааны
байгууллага

Захиргааны
актын тоо1

Нийтлэг асуудал

1

Àймаг,
íийñлэлийí
ÈТÕ

1 782

Сîíñîх ажиллагаа хийдэггүй.
Õувийí хэрэг, дагалдах хуудаñ
хөтөлдөггүй.

1

ТББ-ууд хууль хэрэгжиж эхэлñэí өдрөөñ туñгай маягтûí дагуу мîíитîриíг
хийñэí захиргааíû актûí тîî. Булгаí аймагт мîíитîриíг хийñэí Õуульч
эмэгтэйчүүдийí хîлбîîíû Булгаí аймаг дах ñалбар íийт захиргааíû актûí 89
хувь буюу 5 101 захиргааíû актад дүí шиíжилгээ хийñэí бîлíî.

3

2

Àймаг,
íийñлэлийí
Заñаг дарга

2 590

Àрхаíгай аймаг 9-р ñарааñ эхлэí актûí
дагалдах хуудаñт бүх хэлтñийí дарга гарûí
үñэг зурж байíа. Баяíхîíгîр аймаг 10-р
ñарааñ эхлэí ñîíñîх ажиллагааíû тухай
мэдээлэл туñгаж, актад гîмдîл гаргах
ñубъектийг заах бîлñîí. Өмíөгîвь аймаг
Äагалдах хуудаñíû загварûг Заñаг даргûí
захирамжаар баталñаí бîл Төв аймаг
дагалдах хуудаñ, хувийí хэргийí загвар
дээр ажиллаж байíа. Буñад аймгийí тухайд
өмíө íь шийдвэр гаргахад ашиглаж байñаí
хяíалтûí хуудñûг л хөтөлж байíа.

3

Сум, дүүргийí
ÈТÕ

89

Сîíñîх ажиллагаа хийдэггүй. Õувийí хэрэг,
дагалдах хуудаñ хөтөлдөггүй.

4

Сум, дүүргийí
Заñаг дарга

1 249

Сîíñîх ажиллагаа хийдэггүй. Õувийí хэрэг,
дагалдах хуудаñ хөтөлдөггүй.

1.2. Захиргааíû хэм хэмжээíий акт гаргах үйл ажиллагаа
Мîíитîриíгîîñ харахад захиргааíû хэм хэмжээíий актûг Õууль зүйí аñуудал
эрхэлñэí төрийí захиргааíû төв байгууллагаар хяíуулж, бүртгүүлэлгүй дагаж
мөрдүүлэх зөрчил íийтлэг байíа. Тухайлбал, мîíитîриíгд хамрагдñаí 10
аймгийí ÈТÕ, 2 аймгийí Заñаг даргûí баталñаí захиргааíû хэм хэмжээíий
акт эрх зүйí мэдээллийí íэгдñэí ñиñтемд байхгүй байíа. Мөí ñум, дүүргийí
тухайд ÈТÕ-ûí баталñаí 1 ч захиргааíû хэм хэмжээíий акт эрх зүйí мэдээллийí
íэгдñэí ñиñтемд байхгүй байгаа бөгөөд 21 ñумааñ гаíц Àрвайхээр ñумûí
Заñаг даргûí баталñаí гурваí захиргааíû хэм хэмжээíий акт байíа. Эрх зүйí
мэдээллийí íэгдñэí ñиñтемд байхгүй гэдэг íь захиргааíû хэм хэмжээíий акт
батлаагүй гэñэí хэрэг биш бөгөөд бүртгэлгүй мөрдүүлж байгаа захиргааíû
хэм хэмжээíий акт байгаа бîлîхûг мîíитîриíг хийñэí ТББ-ууд дүгíэñэí
байíа. ¯үíий зэрэгцээ зарим аймаг, дүүрэг Õууль зүй, дîтîîд хэргийí яам
хяíаад бүрдэл дутуу, хîлбîгдîх хуульд íийцүүлэх, эñхүл хүчиíгүй бîлгîх
тухай дүгíэлт өгñíий дараа хîлбîгдîх арга хэмжээ авахûí îрîíд шууд дагаж
мөрдүүлñэí зөрчил ч байíа. Мөí түүíчлэí захиргааíû байгууллагûí тухайд
захиргааíû хэм хэмжээíий актûг захиргааíû актааñаа ялгаж таíихгүй байгаа
íь тулгамдñаí аñуудал бîлж байíа.
Захиргааíû хэм хэмжээíий актûí хяíалт, бүртгэлд хамрагдах ñубьектийí
хүрээг Захиргааíû ерөíхий хуулиар өргөжүүлñэíтэй хîлбîгдуулаí өмíө íь
Õууль зүй, дîтîîд хэргийí яамаíд хяíуулж, бүртгүүлэх үүрэг хүлээгээгүй
байñаí ñубьектийí хууль хэрэгжиж эхлэхээñ өмíө батлаí, мөрдүүлж байñаí
захиргааíû хэм хэмжээíий актûг хэрхэí хяíаж бүртгэх талаар зîхицуулалтûí
тîдîрхîйгүй байдал хуулийí хэрэгжилтэд ñөргөөр íөлөөлж байгаа тал
ажиглагдлаа. Тухайлбал, аймаг, íийñлэл, ñум, дүүргийí ÈТÕ-ûí 2016 îíû
7-дугаар ñарûí 1-ээñ өмíө баталñаí захиргааíû хэм хэмжээíий актûг íөхөí
бүртгүүлэхэд Захиргааíû ерөíхий хуулийí захиргааíû хэм хэмжээíий акт
гаргах үе шатûг íөхөí гүйцээх замаар бүрдлийí хамт ирүүлэх үү, эñхүл
мөрдүүлж байгаа захиргааíû хэм хэмжээíий актаа даíгаар íь ирүүлэх үү
гэñэí аñуудал тулгамдаж байíа.
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Мөí түүíчлэí Захиргааíû ерөíхий хуулиар хуулиар туñгайлаí эрх
îлгîñîí бүх захиргааíû байгууллагûí захиргааíû хэм хэмжээíий
актûг íэгдñэí хяíалт, бүртгэлд îруулж, эрх зүйí мэдээллийí íэгдñэí
ñиñтемд байршуулахаар зîхицуулñаí билээ. Ãэтэл ñум, дүүргийí ÈТÕ,
Заñаг даргûí баталñаí захиргааíû хэм хэмжээíий актûг аймагтай
íь хîльж байршуулж байгаа íь цаашид хэрэглэгчдэд мэдээлэл îлж
авахад хүíдрэл учруулахаар байíа.
Зөрчил, дутагдлûí зэрэгцээ Захиргааíû ерөíхий хуулийг хэрэгжүүлэх
чиглэлээр хүчиí чармайлт тавьñаí ñайí жишээ байíа. Тухайлбал,
Булгаí, Ãîвь-Àлтай, Äархаí-Уул, Äîрíîгîвь, Завхаí, Îрхîí,
Сүхбаатар, Төв, Õîвд, Õөвñгөл аймгийí Заñаг дарга өөрийí баталñаí
íийт 37 захиргааíû хэм хэмжээíий актûг Захиргааíû ерөíхий
хуулийí хîлбîгдîх зүйл заалтûг үíдэñлэí хүчиíгүй бîлгîх арга
хэмжээг 2016 îíû 9, 10 дугаар ñард авчээ.

МОНИТОРИНГИЙН
ОЛОЛТ, АМЖИЛТ
-

Мîíитîриíгийí явцад
5 713 захиргааíû акт,
348 захиргааíû хэм
хэмжээíий актад туñгай
маягтаар шиíжилгээ
хийлээ.

-

Захиргааíû ерөíхий
хуулийí талаар ТББааñ ñаíаачилаí зîхиîí
байгуулñаí ñургалт,
мэдээлэл, хэлэлцүүлэгт 10
аймаг, 3 дүүрэгт хамгийí
багадаа 376 төрийí
албаí хаагч, 200 гаруй
иргэд, иргэíий íийгмийí
байгууллага хамрагджээ.

-

Таваí аймгийí îрîí
íутгийí телевиз, ñîíиíд
Захиргааíû ерөíхий
хуулийí талаар ñургалт
ñурталчилгаа хийñэí
байíа.

Õүñíэгт 2. Мîíитîриíг хийñэí захиргааíû хэм хэмжээíий акт,
íийтлэг аñуудал
№

Захиргааны
байгууллага

110

11 аймаг, íийñлэлийí ÈТÕ-ûí 74
захиргааíû хэм хэмжээíий акт
www.legalinfo.mn цахим хуудñаíд
байíа. 10 аймгийí тухайд ЗÕÕÀаа ЗЕÕ-ийí дагуу хяíуулж,
бүртгүүлээгүй гэж үзэхээр байíа.

80

19 аймаг, íийñлэлийí ЗÄ-ûí 77
захиргааíû хэм хэмжээíий акт
www.legalinfo.mn цахим хуудñаíд
байíа. Àрхаíгай, Äуíдгîвь
аймгийí шийдвэр байхгүй байíа.

Сум, дүүргийí
73
ÈТÕ

www.legalinfo.mn цахим хуудñаíд
бүртгэлтэй 1 ч захиргааíû хэм
хэмжээíий акт байхгүй байíа.

Сум, дүүргийí
82
Заñаг дарга

Мîíитîриíгд хамрагдñаí
ñум, дүүргээñ гагц Өвөрхаíгай
аймгийí Àрвайхээр ñумûí Заñаг
даргûí баталñаí 3 захиргааíû
хэм хэмжээíий акт www.legalinfo.
mn цахим хуудñаíд байíа.

1

Àймаг,
íийñлэлийí
ÈТÕ

2

Àймаг,
íийñлэлийí
Заñаг дарга

3

4

2

Захиргааны
хэм хэмжээний Нийтлэг асуудал
актын тоо2

ТББ-ууд захиргааíû байгууллагааñ лавлагаа авах, цахим хуудаñ, архивт шүүлт
хийх, Õууль зүй дîтîîд хэргийí яамíааñ лавлагаа авах замаар мîíитîриíг
хийñэí захиргааíû хэм хэмжээíий актûí тîî бîлíî.
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Õîёр. Тулгамдаж буй бэрхшээл
Захиргааíû ерөíхий хуулийí хэрэгжилтэд хийñэí мîíитîриíгийí дүíгээñ
харахад төрийí албаí хаагчдûí Захиргааíû ерөíхий хуулийí талаарх мэдлэг,
мэдээлэл хаíгалтгүй байгаа íь хуулийí хэрэгжилтэд ñөргөөр íөлөөлж байíа.
Захиргааíû ерөíхий хууль баталñíааñ хîйшхи хүчиí төгөлдөр мөрдөгдөж
эхлэх хүртэл íэг жил îрчмûí хугацааíд хэрэгжилтийí бэлтгэлийг хаíгах
хүрээíд үíдэñíий хэмжээíд төрийí албаí хаагчдад зîриулñаí ñургалтûг
төр, îлîí улñûí байгууллагууд хамтраí шат дараатайгаар хийñэí хэдий ч
ñîíгуулийí дараа шиíээр тîмилîгдñîí албаí хаагчид хуулиа мэдэхгүй явдал
түгээмэл байíа.
Захиргааíû байгууллагûí үйл ажиллагаа хуулийí дагуу явагдаж буй эñэхт
аíх удаа иргэíий íийгмийí байгууллага мîíитîриíг хийñэí íь îíцлîг
байв. Мîíитîриíгд хамрагдñаí захиргааíû байгууллагûí зүгээñ төрийí
буñ байгууллага эíэ аñуудлаар мîíитîриíг хийх эрх зүйí чадамжтай эñэх,
мîíитîриíг хийх зөвшөөрлийг хэí îлгîñîí бîлîх, мîíитîриíг хийх гэж байгаа
зîрилгî, үр дүíг íь улñ төрийí зîрилгîîр ашиглахгүй гэх баталгаа байгаа эñэх
зэрэгт ихээхэí эргэлзэж байñаí бөгөөд эíэ íь мîíитîриíг хийх төрийí буñ
байгууллагуудааñ шаардаж байñаí мэдээлэл, баримтаар íîтлîгдîж байгаа
билээ. ¯үíий улмааñ мîíитîриíгийí эхлэл үе шатаíд мэдээлэл îлж авахад
ихээхэí хүíдрэлтэй тулгарñаí. Мэдээллийí ил тîд байдал, мэдээлэл авах
эрхийí тухай хуулиар иргэдийí мэдээлэл хайх, îлж авах эрхийг баталгаажуулж,
мэдээллийг ямар зîрилгîîр авах гэж байгааг лавлахûг хîриглîж, ил тîд байх,
мэдээллээ гаргаж өгөхөөñ цааргалñаí албаí хаагчийг ажлааñ халах хүртэл
хариуцлага тîîцîхîîр зааñаí билээ. Ãэтэл туñ хууль хэрэгжиж эхлээд даруй 6
жил өíгөрчихөөд байхад төрийí албаí хаагчид мîíитîриíг хийх гэж байгаа
төрийí буñ байгууллагад хууль буñ шаардлага, шалгуур тавьж, мэдээлэл
өгөхөөñ цааргалж байñаí íь төрийí үйл ажиллагаа ил тîд байх талаар төрийí
албаí хаагчдûí хаíдлагад дîрвитîй өөрчлөлт гараагүй бîлîхûг илтгэí
харуулж байíа. Шиíээр тîмилîгдñîí албаí хаагчид хуулиа ñайí мэдэхгүй,
хуучиí албаí хаагчид тîгтвîр ñуурьшилтай ажиллах эñэхтээ итгэлгүй байгаа
íь мîíитîриíгийí явцад ажиглагдлаа. Эíэ мэтээр хуучиí, шиíэ төрийí албаí
хаагчдûí хаíдлага шиíэ хуулийí îрчиíд ажиллахаар бэлтгэгдээгүй байгаа
íь захиргааíû шиíэчлэлийг гүíзгийрүүлэхэд íîцтîй ñаад тээг учруулахаар
байíа. Õэдийгээр мîíитîриíг эхэлñэí эхíий хîёр ñарûí хугацааíд мэдээлэл
îлж авахад төрийí буñ байгууллагуудад íилээд хүíдрэл учирч байñаí ч дуíд
хугацааíааñ эхлээд хамтраí ажиллах, харилцаí мэдээлэл ñîлилцîх тал дээр
ахиц дэвшил гарч эхэлñíийг тэмдэглүүштэй.
Нөгөө талааñ Захиргааíû ерөíхий хуулийí үр шимийг шууд хүртэх учиртай
иргэд, хуулийí этгээд хуулийí талаар ñайí îйлгîлт мэдээлэлгүй байгаа íь
хуулийí хэрэгжилтэд ñөргөөр íөлөөлж байíа.
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ЗӨВЛӨМЖ
§

Захиргааíû ерөíхий хуулийí ñургалт, ñурталчилгааг эрчимжүүлэх, төрөл
бүрийí гарûí авлага, материалûг бîлîвñруулж, түгээх, îлîí íийтийí
хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр хуулийí ñурталчилгааг эрчимжүүлэх

§

Õуулийг íэг мөр хэрэгжүүлэхэд тулгарч байгаа аñуудлûг шийдвэрлэх
хүрээíд íэгдñэí удирдамж, заавар баталж захиргааíû байгууллагад
хүргэх, тухайлбал, ñîíñîх ажиллагааг хэрхэí зîхиîí байгуулах,
íөлөөллийí шиíжилгээг хэрхэí хийх, хувийí хэрэг, дагалдах хуудаñíû
загвар ямар байх, хэрхэí хөтлөх талаар íарийвчилñаí удирдамж, заавар
гаргах хэрэгцээ шаардлага байíа.

§

Захиргааíû хэм хэмжээíий актûí хяíалт бүртгэлийг ñайжруулах ажлûг
улñûí хэмжээíд íэгдñэí удирдамжаар явуулах замаар Захиргааíû хэм
хэмжээíий актûí улñûí íэгдñэí бүртгэлийí ñаíг шиíэчлэх

§

Захиргааíû хэм хэмжээíий актаа хяíуулж, бүртгүүлэх үүрэг шиíээр
хүлээñэí захиргааíû байгууллагад хууль хэрэгжихээñ өмíө батлаí
мөрдүүлж байгаа захиргааíû хэм хэмжээíий актûг хяíаж, бүртгэх ажлûг
шуурхай зîхиîí байгуулах

§

Эрх зүйí мэдээллийí íэгдñэí ñиñтемд захиргааíû хэм хэмжээíий актаа
байршуулах бүх захиргааíû байгууллагûí íэршлийг байршуулах

§

Төрийí албаí хаагчдûг чадавхжуулах

Æàìьÿí ã¿íèé ãóäàìæ -5/1,
Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Óëààíáààòàð - 14240,
Óòàñ: (976-11) 313207
Ôàêñ: (976-11) 324857

Нээлттэй Нийгэм Фîрумûí ñаíхүүжилт, арга зүйí дэмжлэгтэйгээр
төрийí үйлчилгээíий ил тîд, хариуцлагатай байдал амьдралд
хэр бîдитîй хэрэгжиж байгаад төрийí буñ байгууллага (ТББ)ууд мîíитîриíг хийдэг билээ. Мîíитîриíгийí гîл үр дүíг эíэхүү
МÎНÈТÎÐ цувралаар îлîí íийтэд хүргэхийí ñацуу төрийí
үйлчилгээг цаашид бîлîвñрîíгуй бîлгîх чиглэлээр мîíитîриíг
хийñэí байгууллагууд íөлөөллийí үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

