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Бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

УИХ-ын 2015 оны 105
дугаар тогтоол
(заалт 2)
УИХ-аас баталсан
хүчин төгөлдөр
хэрэгжиж байгаа
хөгжлийн бодлогын
баримт бичгүүдэд
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх

Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030

Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай хууль

Үнэлгээ хийх, хүчингүй болгох, шинэчлэх шаардлагатай
бодлогын баримт бичгийн хүрээг тодорхойлсон байдал
УИХ-ын 2016 оны 19
дүгээр тогтоол (заалт 2)
Үндэсний хэмжээний
болон салбарын, салбар
дундын хөгжлийн
бодлого, хөтөлбөрүүдийг
Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлалд
нийцсэн эсэхийг хянаж,
шаардлагатай
тохиолдолд шинэчлэн
боловсруулах

Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2016 оны
12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 24 дүгээр хуралдаанаас Үндэсний
хөгжлийн газарт УИХ-ын 2015 оны 105 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх
чиглэлийг өгсөн.

Бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтийг тооцох, тайлагнах
Парис21- ТХЗ-ын мэдээллийг гаргах
боловсруулахад хамтран ажилласан.

үйл

ажиллагааны

ерөнхий

зураглалын

төслийг

Ерөнхий зураглалын зорилго: Дэлхийн түвшний ТХЗ, үндэсний түвшний ТХ-ын бодлогын
хэрэгжилтийг дүгнэх мэдээллийг тооцон гаргах
Ерөнхий зураглалын бүтэц: Зорилт -6, зорилго-14, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа-63
Стратеги 1: Дэлхийн ТХЗ, үндэсний ТХҮБ-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцыг
үнэлэх, хянах хүрээнд оролцогч талуудын мэдлэгийг сайжруулах, хамтын ажиллагаа,
оролцоог нэмэгдүүлэх
Стратеги 2: Дэлхийн ТХЗ, үндэсний ТХҮБ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийн нээлттэй
мэдээллийн цахим сан бий болгох
Стратеги 3: Дэлхийн ТХЗ, үндэсний ТХҮБ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг
гаргах талаар АЁС-ыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт тусгах (2017-2020). Ингэснээр ҮСХ
нь ТХЗ-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцыг үнэлэх, хянах бололцоо
бүрдэнэ.
Стратеги 4: Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, ажилтнуудын мэдлэг, хандлагыг
өөрчлөх
Стратеги 5: ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд олон талт хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх
Стратеги 6: Статистикийн чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр бүхий л нөөц боломжоо
ашиглах.

ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтийг тооцох, тайлагнах

1. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх мэдээллийг солилцох, мэдээлэх урсгалыг ҮХГ,
яамд, холбогдох байгууллагуудтай хамтран тогтоох
2. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал,
арга зүйг холбогдох яамд, байгууллагуудтай хамтран боловсруулах
3. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн суурь мэдээллийг
тооцон гаргах, тархаах
4. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдээс гаргах боломжгүй
үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн эх үүсвэрийг тогтоох, бий болгох
5. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргахад ашиглах
уламжлалт бус мэдээллийн эх үүсвэрийг тогтоох, үнэлгээ хийх

Олон улсын байгууллагын оролцоог хангах

• Хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх;
• Чадавхыг бэхжүүлэх;
Мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглах

Мэдээллийн
нэгдсэн сан

• Уялдуулах шийдэл
• Бүрдүүлэх, баяжуулах

Ангилал, код

• Статистикийн ангилал, кодыг нэвтрүүлэх
• Тогтмол баяжуулах, мөрдөх

Уламжлалт
бус мэдээлэл

• Эх үүсвэрийг тодорхойлох, үнэлэх
• Эрх зүйн орчин бий болгох

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

