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ӨМНӨХ ҮГ
Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжиж буй “Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг
сааруулах хөтөлбөр”-ийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох Монгол Улсын
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран
хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоо II” төсөл нь иргэдийн оролцооны
хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, олон нийтэд иргэний оролцооны хууль,
эрх зүйн мэдлэг олгох үйл ажиллагааг дэмжих, сурталчлах зорилттойгоор
гурав дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Төслийн мэдээлэл, сурталчилгааны үйл
ажиллагааны хүрээнд видео, аудио агуулга, бүтээгдэхүүнээс гадна Монгол
Улсын хууль тогтоомж дахь иргэдийн оролцооны хэрэгжилтэд хийсэн дүн
шинжилгээ, судалгаа, хялбаршуулсан гарын авлага, нийтлэг хэрэглэдэг хууль
тогтоомжийг тайлбарласан нугалбар зэргийг олон төрөл, хэлбэрээр нийтийн
хүртээл болгон ажиллаж байна. Түүнчлэн, “Иргэдийн оролцоо II” төслийн үйл
ажиллагааны хүрээнд 2017 оноос хойш Дорнод аймгийн Чойбалсан, Хэнтий
аймгийн Норовлин, Завхан аймгийн Их –Уул сумтай хамтран нөхцөл байдлын
үнэлгээ, хэрэгцээ шаардлагын судалгаанд тулгуурлаж, иргэдэд тулгамдсан
тодорхой нэг асуудлыг шийдвэрлэхээр иргэдийн бүлэг байгуулах, иргэний
оролцооны талаар хуульд заасан механизмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
дэмжин ажилласан билээ.
Энэ удаа Төрийн албан хаагчдын албан хэрэгцээнд зориулан иргэдтэй
харилцахад үүсдэг нийтлэг сэдвүүд, түүнийг дагаж гардаг нийтлэг асуудал,
захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны явц дахь төрийн албан хаагчдын
үүрэг, оролцоо, иргэний эрх, гэр бүл, хүүхэд хамгаалал, байгаль орчин, газрын
харилцаа, татвар, эрүүл мэнд гэх мэт түгээмэл асуудлыг бодит кейс, жишээн
дээр тайлбарлан хүргэж байна.
Энэхүү гарын авлагыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын
хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоо II” төслийн
захиалгаар “Эрх зүйн хөгжлийн төлөө төв” ТББ-аас боловсруулсан болно.
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА, “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО II” ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ
Г.БИЛГҮҮН
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ
ААН

Аж ахуйн нэгж

БЗД

Баянзүрх дүүрэг

БОАЖЯ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

БСШУЯ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

ЗЕХ

Захиргааны ерөнхий хууль

ЗЗНДНТУтХ Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
ИТХ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НИТХ

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

ХНХЯ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

НҮБ

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага

НСтХ

Нийтийн сонсголын тухай хууль

ОНӨААТҮГ

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

ОХУ

Оросын Холбооны Улс

СБД

Сүхбаатар дүүрэг

СӨХ

Сууц өмчлөгчдийн холбоо

ТББ

Төрийн бус байгууллага

УИХ

Улсын Их Хурал

ХЗДХЯ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЦЕГ

Цагдаагийн Ерөнхий Газар

ЭМЯ

Эрүүл мэндийн яам
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УДИРТГАЛ
Энэхүү гарын авлагыг төрийн удирдлага, төрийн үйлчилгээ, байгаль орчин
болон иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэхтэй холбоотой хуулиудын
хүрээнд иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах төрийн албан хаагчдад зориулан
боловсруулав.
Төрийн үйл ажиллагааны үндэс суурь нь иргэний оролцоо бөгөөд төрийн
зүгээс энэхүү оролцооны хэлбэр, төрөл, аргыг хууль тогтоомжид тусган
бэхжүүлэхийн хамт тодорхой хэмжээгээр удирдлага зохион байгуулалт,
санхүү, нөөцийн дэмжлэг, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх замаар
иргэний оролцоог хангаж, хамтран ажиллах нь хүний жам ёсны эрхийг хангах,
иргэдийн эрх, ашиг сонирхолд нийцэхүйц төрийн бодлого шийдвэр гарч, үр
дүнтэй хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.
Иргэний оролцоо бол төр, төрийн байгууллага, иргэний аль алинд нь чухал
үр нөлөө бүхий үйл явц бөгөөд төр болон иргэн харилцан хариуцлагажиж,
харилцан эрх мэдэлжинэ. Төрийн зүгээс иргэдийн амьдралд тэргүүлэх ач
холбогдол бүхий асуудлын харилцан хамаарал, эрэмбийг тогтоох, иргэдийн
хэрэгцээг үр дүнтэй, үр ашигтай байдлаар хангах арга замыг тодорхойлох,
иргэдтэй харилцах харилцаа, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах,
төрийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл солилцох, хууль
тогтоомжуудын хэрэгжилт, үр нөлөөг сайжруулах, нөөц эх үүсвэрийг оновчтой
хуваарилах зэрэг олон эерэг үр нөлөө бүхий боломж бүрдэнэ. Иргэний хувьд
төрийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, эрх хэмжээ, үйл
ажиллагаа, үйлчилгээний талаар мэдэж авах, төрд шууд хандан үгээ хэлэх
боломж бүрдэх, төрийн бодлого, шийдвэр гаргалтад өөрийн хувь нэмрийг
оруулах, төрийг хариуцлагатай, эргэн тайлагнадаг буюу “иргэний хяналтад
байлгах” боломжтой болж эрх мэдэлжинэ.
Төрийн албан хаагч нь төр-иргэн хоёрыг холбогч “гүүр” болохын хувьд чиг
үүргийн дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ хуульд заасны дагуу иргэний
оролцоог өдөр тутам бодитой хангаснаар төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй,
чанартай хүргэж, байгууллага, албан тушаалтнаас иргэдийн хүлээлтэнд
нийцсэн, стандартыг хангасан төрийн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой юм.
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Төрийн албан хаагч Та иргэний оролцоог хангаж хэрэгжүүлж ажиллахдаа
Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан зарчим,
чиг үүрэг, эрх хэмжээг дагаж мөрдөхийн зэрэгцээ иргэний оролцооны дараах
зарчмыг баримтлах үүрэг хүлээдэг билээ. Үүнд:
Хариуцлагатай ил тод байх:
Оролцооны механизмын хүрээнд шийдвэр гаргагчид
оролцогчдын өмнө хариуцлага хүлээж, үйл ажиллагааны талаар
нээлттэй мэдээлж, оролцооны зорилт, оролцогчдын нөлөөлөх
цар хүрээг ил тод зарлах
Бүх түвшинд оролцоог хангах:
Мэдлэг, ур чадвар, ашиг сонирхолд нь нийцсэн уян хатан, цаг
үеэ олсон үйл ажиллагаагаар дамжуулан шийдвэр гаргах бүх
түвшинд оролцоо хангах
Бүгдэд хүртээмжтэй оролцоо бий болгох:
Бүх хүнтэй ижил харьцаж, тэдэнд оролцох боломжуудыг зөв
зохистой танилцуулан санал болгож, аливаа нэгэн бүлгийн
оролцоонд учирсан саад тотгорыг арилгах
Олон ургалч үзлийг эрхэмлэх:
Хүмүүсийн мэдлэг, туршлага, итгэл үнэмшил, ур чадвар харилцан
адилгүй учраас нийгэмд оруулах хувь нэмэр нь ч мөн адил
харилцан адилгүй гэдгийг харгалзан үзэж, үр дүнтэй ашиглах нь
оролцооны гол зорилго
Сайн дурын үндсэн дээр оролцоог хангах:
Асуудлыг чухалчилж, тэдний оролцоо нь байдлыг өөрчилж
чадна гэж итгэсэндээ хүмүүс шийдвэр гаргахад сайн дураараа
оролцдог. Тэднийг албадахаас зайлсхийх
Оролцогчдоор бие даан санал шийдвэр гаргуулах:
Олон нийтэд түшиглэсэн оролцооны аргуудыг ашигласнаар
хүмүүс өөрсдийн сонгосон аргаар үйл ажиллагаагаа өөрсдөө
хэрэгжүүлэх

Энэхүү гарын авлагыг агуулгын хувьд төрийн удирдлага, төрийн
үйлчилгээ, байгаль орчны салбар, өргөдөл, гомдол хянан шийдвэрлэх, зөрчил
хянан шийдвэрлэх гэсэн 4 бүлэг сэдвийн хүрээнд 18 хууль, 1 эрх зүйн актад
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иргэдийн оролцоог хангахаар тусгагдсан хууль зүйн зохицуулалтын хүрээнд
боловсруулсан.
Гарын авлагын сэдэв тус бүр нь тухайн хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
иргэний оролцооны тухай үндсэн ойлголт, түлхүүр үг, тайлбар, хуульд
заасан иргэний оролцооны төрлүүдээр төрийн удирдлагын практикт гарсан
тохиолдол, иргэний оролцоог хангасан туршлага, мэдээлэл, тэдгээрийн хууль
зүйн тайлбар, иргэний оролцоог хангах хяналтын хуудсыг иргэний талаас,
холбогдох төрийн болон орон нутгийн байгууллага, Иргэдийн хурал, Засаг
даргын зүгээс авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дурдсан агуулгатай болно.
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СЭДЭВ 1.1. ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ (2015)
Үндсэн ойлголт: Захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд
хандсан шийдвэр гаргах ажиллагаанд баримтлах зарчим, шийдвэр гаргах
ажиллагаанд иргэдийг оролцуулах журам, захиргааны шийдвэрийг иргэн,
хуулийн этгээдэд мэдэгдэх, хянуулах зохицуулалт, дараалал, шийдвэр хүчин
төгөлдөр болох журмыг авч үзнэ.
Түлхүүр үгс: Захиргааны шийдвэр, захиргааны акт, захиргааны хэм
хэмжээний акт, захиргааны гэрээ, оролцогчийн эрх, нөхцөл байдлыг тогтоох,
сонсох ажиллагаа хийх, захиргааны актыг мэдэгдэх, хүргүүлэх. Захиргааны
хэм хэмжээний актын төсөлд нөлөөллийн шинжилгээ хийх, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах, хянуулж бүртгүүлэх, шийдвэр гаргах ажиллагаа.
Тайлбар: Ерөнхийдөө захиргааны бүх л үйл ажиллагааны суурь харилцааг
Захиргааны ерөнхий хуулиар зохицуулна. Өөрөөр хэлбэл ИРГЭН, ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭД болон ЗАХИРГАА хоёрын хооронд үүсэх харилцааг энэ хуулиар
зохицуулна гэсэн үг юм. Харин захиргааны байгууллагын дотоод харилцааны
асуудлыг энэ хуулиар зохицуулахгүй. Тухайлбал, иргэн Хорлоод газар
өмчлүүлэх эрх олгож Нийслэлийн Засаг даргаас захирамж гаргасан бол
энэ нь иргэн, захиргааны хооронд үүсч буй захиргааны үйл ажиллагаа мөн.
Харин Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаас дотоод ажлын хэсэг
байгуулсан бол энэ нь захиргааны дотоод харилцаа юм.

Иргэн,
байгууллага

Захиргааны
байгууллага
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Монгол Улсын захиргааны байгууллага
Хуулиар заасан байгууллагын төрөл
Засгийн газар /ЗЕХ-ийн 5.1.1/

Жишээ

Яамд /ЗЕХ-ийн 5.1.1/

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрүүл мэндийн яам,
Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн яам, Барилга,хот байгуулалтын яам, Зам тээврийн
хөгжлийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам гэх мэт нийт 16
яам /2016 оны Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль/

Агентлагууд /түүний орон нутаг
дахь хэлтэс, газар, нэгж /ЗЕХийн 5.1.1/

Цагдаагийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн ерөнхий газар, Шударга
өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Стандарт хэмжил зүйн газар
зэрэг нийт 10 тохируулагч агентлаг
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий
газар, Татварын ерөнхий газар, Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний
ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн газар, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар зэрэг
нийт 20 хэрэгжүүлэгч агентлаг /Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/

Засаг дарга нар /ЗЕХ-ийн 5.1.1/

УИХ-аас байгуулдаг
байгууллагууд /ЗЕХ-ийн 5.1.2/

Нийслэл, аймаг (21), сум (330), дүүрэг (9) , баг (1618), хороо (171) /
Үндэсний статистикийн хороо, Нийслэлийн ИТХ-ын мэдээлэл/
Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монгол банк, Төрийн албаны зөвлөл,
Авлигатай тэмцэх газар, Үндэсний аудитын газар, Сонгуулийн
ерөнхий хороо, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Үндэсний
статистикийн хороо

Хуулиар эсхүл гэрээгээр чиг
үүрэг шилжүүлсэн нийтийн эрх
зүйн этгээд /ЗЕХ-ийн 5.1.3/

Нотариатчидын танхим, Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын
Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим г.м

Нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг
байгууллагууд /ЗЕХ-ийн 5.1.4/

Цахилгаан түгээх сүлжээ, Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл
мэндийн төв, Өрхийн эмнэлэг, Монголын үндэсний олон нийтийн
телевиз, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар г.м

Иргэдийн хурал /ЗЕХ-ийн 5.1.5/
Байнгын бус үйл ажиллагаатай
нэгж /ЗЕХ-ийн 5.2/

Нийслэл, аймаг (21), сум (330), дүүрэг (9) , баг (1618), хороо (171) /
Үндэсний статистикийн хороо, Нийслэлийн ИТХ-ын мэдээлэл/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл,
Жендерийн үндэсний хороо, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
зөвлөл, Усны сав газрын зөвлөл, Тендерийн үнэлгээний хороо г.м

Захиргааны байгууллагын албан хаагч, ажилтан юуны түрүүнд хуулиар
тогтоосон чиг үүргийн хүрээнд үйлчилгээ авахаар хандсан иргэн, хуулийн
этгээд, байгууллага хэнд боловч МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ҮҮРЭГТЭЙ. Энэ үүргийг
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хэрэгжүүлэхдээ байгууллагын цахим хуудсанд төрийн болон албан нууцын
тухай хуульд заасан нууцад хамаарахаас бусад мэдээллийг байршуулах,
мэдээллийн самбарт байршуулах, мэдээллийг тухай бүр шинэчилж байх,
утсаар мэдээлэл өгөх, хэрэв тусгай дугаарын утас буюу өргөдөл гомдол хүлээж
авдаг утастай бол түүгээр дамжуулан мэдээлэл өгөх, нэг цэгийн үйлчилгээний
төвөөр дамжуулан мэдээлэл түгээх, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
ашиглан мэдээллийг түгээх, албан тушаалтан биечлэн уулзах, бичгээр
мэдээлэл өгөх зэрэг хэлбэрийг ашиглана.

Иргэндээ үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн албан хаагч, ажилтнаас иргэн,
хуулийн этгээд, байгууллагад зөвхөн мэдээлэл хүргээд зогсохгүй, ЗӨВЛӨГӨӨ
ӨГӨХ ҮҮРЭГТЭЙ гэдгийг мартаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл асуудлын дараалал,
шийдвэрлэх журам, хандах байгууллага, үүсэх эерэг, сөрөг үр дагавар зэргийг
дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлаж өгөх үүргийг Захиргааны ерөнхий хуулийн 31
дүгээр зүйлд заасан билээ.
Иргэндээ үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн албан хаагч, ажилтнаас иргэн,
хуулийн этгээдэд өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, хариуг хуульд заасан
хугацаанд өгөх, бичиг баримттай танилцах, хуулбарлан өгөх, гаргахаар
төлөвлөж буй шийдвэрийн төсөлд саналаа өгөх, гаргасан гомдлын мөрөөр
арга хэмжээ авч, буцаан танилцуулах үүргийг захиргааны байгууллага хүлээдэг
билээ. Учир нь ард иргэдээ аюулгүй орчинд амьдруулах, эдийн засгийн болон
санхүүгийн хувьд бэхжүүлэх, тулгамдаж буй аливаа амьдралын, нийгмийн
12
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асуудлыг шийдвэрлэх, амьдрах орчныг сайжруулах зэрэг хүний эрхийг хангах,
нөхцөл байдлыг дээшлүүлэхийн тулд бүхий л бололцоогоор хангаж ажиллах
нь Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу үе үеийн төр засгийн эцсийн
зорилго байдаг юм.
Захиргааны бүх байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд хандсан шийдвэр
захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, захиргааны эрх зүйн гэрээ
хэмээх гурван төрлийн шийдвэрээр албаждаг.

Захиргааны хэм
хэмжээний акт

Захиргааны акт

Захиргааны гэрээ

Захиргааны
шийдвэр (үйл
ажиллагаа)

Энэхүү гурван төрлийн шийдвэрээс хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг хэлбэр
нь ЗАХИРГААНЫ АКТ байдаг. Захиргааны актад өнөөдрийн хүчин төгөлдөр
үйлчилж буй хуульд заасантай адил бичгээр гаргасан шийдвэрүүд, аман болон
бусад хэлбэрийн шийдвэрүүд бүгд орно. Тухайлбал, газар олгох тухай Засаг
даргын захирамж, бодит үйлдлээр буюу замын цагдаагийн дохио, амаар буюу
захиргааны байгууллагаас эрх зүйн үр дагавартай илэрхийлсэн амаар хэлсэн
шийдвэр, эс үйлдэл буюу хуульд заасан хугацаанд иргэний хүсэлтийн хариуг
өгөхгүй байх, цахим хэлбэр буюу факс, электрон шуудан, вэб хуудас, бусад
аудио видео хэлбэрийн шийдвэр ч хамаатай юм.
Захиргааны акт гэж захиргааны байгууллагаас тодорхой нэг тохиолдлыг
зохицуулахаар нийтийн эрх зүйн хүрээнд гадагш чиглэсэн, эрх зүйн шууд үр
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дагавар бий болгосон амаар, бичгээр гаргасан захирамжилсан шийдвэр болон
үйл ажиллагааг хэлнэ. (ЗЕХ-ийн 37.1 дүгээр зүйл)

Эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт

•Эрх олгосон
•Ашигтай нөхцөл бий болгосон

Сөрөг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт

•Үүрэг болгосон
•Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хязгаарласан

Захиргааны актыг эерэг, сөрөг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт хэмээн
ялгаж байгаа нь түүний эрх зүйн үр дагавраас хамааран сүүлд нь захиргааны
актын биелэлтийг түр түдгэлзүүлэх, хууль бус болохыг тогтоож хүчингүй болгох,
эсхүл өөрийн эрх хэмжээний дагуу цуцлах эсэхийг шийдвэрлэнэ. Жишээ нь:
Иргэнд тэтгэмж олгох тухай захирамж нь эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт
болно. Харин хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай захирамж
нь сөрөг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт болно.
Тохиолдол 1: Нийслэлийн орон сууцны хороолол дундах барилгажаагүй
талбайд “Шугуй” ХХК 400 м.кв эзэмших эрхтэй газар дээрээ барилгын ажил
эхлүүлэх зөвшөөрөл шинээр авахаар Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн
газраас хүсэлт гаргажээ. Захиргааны байгууллага болох Нийслэлийн хот
байгуулалт, хөгжлийн газар ямар ажиллагаа хийх вэ?
Тайлбар: Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу захиргааны акт гаргах
ажиллагаа зохих журмын дагуу явагдсан эсэх тухайд Барилгын тухай хууль,
2017 оны 68 дугаар Засгийн газрын тогтоолоор баталсан Барилгын ажил
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм, 2014 оны 5/14 дугаартай
НИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих
газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил
эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журмын холбогдох заалтууд
болох хууль зүйн үндэслэлээс гадна дараах нөхцөл байдлыг шалгана.
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шийдвэр гаргах ажиллагаанд
гуравдагч этгээдийг татан
оролцуулсан эсэх /13.3/

нөхцөл байдлыг тогтоосон
эсэх /24,25/

сөрөг нөлөөлөл бүхий
захиргааны акт гаргахын өмнө
сонсох ажиллагааг хийсэн эсэх
/26,27/

Энэ тохиолдлын тухайд тэр газар дээр барилга барихтай холбоотой
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөх гуравдагч этгээд байгаа эсэхийг
магадална. Өмнө эзэмшиж байсан, эсхүл эзэмших эрхийн тухайд маргаантай
этгээд байвал захиргааны байгууллага уг захиргааны акт гаргах ажиллагаанд
татан оролцуулна.
Захиргааны ерөнхий хууль (2015)
13 дугаар зүйл.Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцогч
13.3. Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны улмаас эрх, хууль ёсны
ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдийг түүний хүсэлтээр, эсхүл
захиргааны байгууллага өөрийн санаачилгаар, оролцогчийн зөвшөөрснөөр
шийдвэр гаргах ажиллагаанд татан оролцуулна.
Дараа нь бодит нөхцөл байдлыг тогтоох ажлыг гүйцэтгэнэ. Үүнд газрын
кадастр давхцал байгаа эсэх, орц, гарц хаасан эсэх, маргаантай объект байгаа
эсэх, барилгын норм дүрэм, зай талбай, техникийн нөхцөл зэрэг бичиг
баримтыг нягтлах, үзлэг хийх, тайлбар авах байдлаар тодорхойлно.
Захиргааны ерөнхий хууль (2015)
24 дүгээр зүйл.Нөхцөл байдлыг тогтоох
24.1.Захиргааны байгууллага захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд
хамаарах бодит нөхцөл байдлыг тогтооно.
24.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасан бодит нөхцөл байдлыг тогтооход ач
холбогдол бүхий шаардлагатай ажиллагаа хийх, нотлох баримтыг цуглуулах,
үнэлэх үүргийг захиргааны байгууллага хүлээнэ.
24.3.Энэ хуулийн 24.1-д заасан ажиллагаа явагдах хэлбэр болон
хамрах хүрээг захиргааны байгууллага тогтоохдоо оролцогчийн гаргасан
нотлох баримт, өргөдөл, хүсэлтийг харгалзан өөрөө бие даан шийдвэрлэнэ.
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24.4.Тухайн захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд хамааралтай
тохиолдол бүрийн үндэслэлийг захиргааны байгууллага нарийвчлан
шинжлэн судлах үүрэгтэй бөгөөд оролцогчийн хувьд ач холбогдол бүхий
нөхцөл байдлыг тогтооно.
24.5.Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны явцад өөрийн чиг үүрэгт
хамаарах асуудлаар гаргасан тайлбар болон өргөдөл, гомдлыг хүлээж
авахаас захиргааны байгууллага татгалзаж болохгүй.
25 дугаар зүйл.Нотлох баримт цуглуулах
25.1.Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны нөхцөл байдлыг
тогтооход шаардлагатай нотлох баримтыг захиргааны байгууллага дараах
байдлаар цуглуулна:
25.1.1.ач холбогдол бүхий мэдээллийг цуглуулах;
25.1.2.оролцогчийг сонсох, тайлбар гаргуулах;
25.1.3.шинжээч оролцуулан дүгнэлт гаргуулах;
25.1.4.гэрч, гуравдагч этгээдээс тайлбар гаргуулах;
25.1.5.баримт бичиг болон хууль, бусад шийдвэртэй танилцах,
хуулбарлах;
25.1.6.шаардлагатай бол туршилт хийх;
25.1.7.оролцогчийн хүсэлтээр зайлшгүй шаардлагатай нотлох
баримтыг гаргуулан авах.
25.2.Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны нөхцөл байдлыг
тогтооход оролцогч энэ хуульд заасан хүрээнд оролцож болно.
25.3.Захиргааны байгууллага өөрт байгаа болон байх ёстой мэдээлэл,
нотлох баримтыг оролцогчоос шаардахгүй.
31 дүгээр зүйл.Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
31.1.Захиргааны байгууллага захиргааны шийдвэр гаргахтай холбоотой
мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
31.2.Оролцогчоос гаргасан хүсэлт, тайлбар, мэдээлэл зэрэг нь
захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны явцад бүрэн бус, эсхүл буруу
бичигдсэн байвал захиргааны байгууллага оролцогчид холбогдох зөвлөгөө
өгөх үүрэгтэй.
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Мөн дараагийн ажиллагаа нь сонсох ажиллагаа буюу хөрш иргэд, аж
ахуйн нэгж, СӨХ зэрэг, энэхүү баригдах барилгын улмаас эрх, хууль ёсны
ашиг сонирхол хөндөгдөж болзошгүй этгээдийг тодорхойлж, тэдэнд заавал
урьдчилан мэдэгдсэнээр санал, тайлбараа /бичгээр эсхүл амаар/ гаргах
бололцоог бүрдүүлнэ гэсэн үг юм.
Захиргааны ерөнхий хуулиар захиргааны нийт байгууллагын үйл
ажиллагаанд баримтлах тусгай зарчмуудыг тогтоосны нэг нь бусдын эрх,
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах тохиолдолд
тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх, оролцоог нь хангах зарчим болно /ЗЕХ-ийн
4.2.6/. Энэ зарчмын дагуу “хувь хүн, хуулийн этгээдээс захиргааны үйл
ажиллагаа хэлбэржиж, шийдвэр гарсны дараа эрхээ хамгаалуулахаар хойноос
нь гомдол гаргах эрх нээлттэй байхаас гадна тухайн захиргааны шийдвэр
гарахаас өмнө мэдсэнээр урьдчилан мэдээлэл авах, саналаа өгөх боломжийг
хангана. Тиймээс энэ зарчим нь зөвхөн хүний эрхийг хангахад чухал төдийгүй
ЗЕХ-ийн 24, 25 дугаар зүйлд заасан нөхцөл байдлыг тогтоож, нотлох баримтыг
цуглуулах, 4.2.5-д заасан захиргааны шийдвэр нь үндэслэлтэй байх зарчмыг
хэрэгжүүлэхэд чухал юм.
Захиргааны ерөнхий хууль (2015)
26 дугаар зүйл. Оролцогчийг сонсох
26.1.Захиргааны акт, захиргааны гэрээг батлан гаргахын өмнө эрх, хууль
ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд захиргааны шийдвэр
гаргахад ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлын талаар тайлбар, санал гаргах
боломж олгоно.
26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасан оролцогчоос тайлбар, санал авах ажиллагааг
сонсох ажиллагаа гэнэ.
27 дугаар зүйл.Сонсох ажиллагааг явуулах
27.1.Захиргааны шийдвэр гаргах захиргааны байгууллага эрх, хууль ёсны
ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээдийг тодорхойлно.
27.2.Сонсох ажиллагааны талаарх мэдэгдлийг эрх, хууль ёсны ашиг
сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээдэд дараах байдлаар хүргүүлнэ:
27.2.1.хорь буюу түүнээс доош тооны этгээдийг сонсохоор бол мэдэгдлийг
этгээд тус бүрд шууд хүргүүлэх;
27.2.2.хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор бол энэ
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хуулийн 20.1-д заасан төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл тухайн орон
нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, шуудан болон
тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх;
27.3.Сонсох ажиллагааны талаарх мэдэгдэлд дараах мэдээллийг тусгана:
27.3.1.сонсох ажиллагааг явуулах журам, ажиллагаа явуулах он, сар, өдөр,
цаг, байрлал, дарааллын талаарх мэдээлэл;
27.3.2.захиргааны шийдвэр гаргах эрх олгогдсон хууль, захиргааны хэм
хэмжээний актын зүйл, заалт;
27.3.3.захиргааны шийдвэр гаргах тухайн асуудлын талаарх мэдээлэл,
үндэслэл. 27.4.Сонсох ажиллагааг дараах арга хэлбэрээр явуулна:
27.4.1.сонсгол зохион байгуулах;
27.4.2.саналыг бичгээр авах;
27.4.3.биечлэн уулзах;
27.4.4.утсаар санал авах;
27.4.5.цахим хэлбэрээр санал авах;
27.4.6.төлөөлөгчөөр дамжуулан санал авах;
27.4.7.бусад.
27.5.Сонсох ажиллагаа явуулах хугацаа оролцогчийн тайлбар, санал гаргах
боломжийг хангасан байна.
27.6.Сонсох ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, гарсан
саналыг захиргааны шийдвэрт хэрхэн тусгасан талаар мэдээлэл бэлтгэж,
баримтжуулна.
27.7.Сонсох ажиллагааны үед гарсан саналыг захиргааны шийдвэр гаргах
ажиллагаанд заавал тусгах үүрэг хүлээхгүй боловч тусгаагүй шалтгааныг
тайлбарлах үүрэгтэй.
28 дугаар зүйл.Сонсох ажиллагааг хийхгүй байх
28.1.Дараах тохиолдолд сонсох ажиллагаа хийхгүй байж болно:
28.1.1.нийтийн ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол;
28.1.2.гарцаагүй байдлын улмаас, эсхүл нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс
хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах шаардлагатай бол;
28.1.3.иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг ханган шийдвэрлэж
байгаа тохиолдолд;
28.1.4.захиргааны шийдвэрийг техник хэрэгслийн тусламжтайгаар гаргаж
байгаа бол;
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28.1.5.захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байгаа бол;
28.1.6.төр, байгууллага, хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор
хамгаалагдсан бусдад дамжуулах боломжгүй мэдээлэлд хамаарах бол.
28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасан сонсох ажиллагааг хийгээгүй шалтгаанаа
захиргааны байгууллага нотлох үүрэгтэй.
Нэмэлт жишээ, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь
заалтын дагуу хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын
дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүйн улмаас газар эзэмших
гэрчилгээг хүчингүй болгохдоо уг гэрчилгээг эзэмшигчид урьдчилан мэдэгдэл
хүргүүлнэ. Автобусны зогсоолын байршлыг шилжүүлэхээр шийдвэрлэж
байгаа бол саналыг эхлэн асуух, жолооны зүүн хүрдтэй машиныг хөдөлгөөнд
оролцохыг хориглох шийдвэр гаргахаар бол ийм машинтай жолооч нараас
саналыг нь асуух, Түүхий нүүрс хориглох шийдвэр гаргахын тулд гэр хорооллын
иргэд, аж ахуйн нэгжээс сонсох ажиллагаа явуулах гэх мэт жишээ дурдаж
болно.
Сонсох ажиллагаа хийснээр захиргааны байгууллагад үр нөлөөтэй, бодит
нөхцөлд тохирсон, үндэслэл бүхий шийдвэр гаргах боломжийг олгодог.
Шийдвэр гаргахаас өмнө холбогдох талуудыг сонсох нь шийдвэр гарснаас
хойш гардаг сөрөг үр дагаврыг бууруулах боломжтой. Улмаар захиргааны
байгууллагын шийдвэрт иргэдийн итгэх итгэл нэмэгдэх сайн талтай.
Харин оролцогч нь өөрийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлэх боломжийг
ашиглаагүй тохиолдолд захиргааны байгууллага байгаа баримтуудад
тулгуурлан шийдвэр гаргах эрхтэй. Тайлбар, саналаа гаргах оролцогч /иргэн,
хуулийн этгээд/ нь тухайн шийдвэр гарснаар өөрийнх нь эрх, хууль ёсны
ашиг сонирхолд хэрхэн нөлөөлөх, ямар үр дагавар бий болохыг харуулсан
өөрт байгаа тодорхой баримтуудыг бүрдүүлж захиргааны байгууллагад өгнө.
Оролцогч нь захиргааны шийдвэр гаргахад ач холбогдолтой нөхцөл байдлын
талаар тайлбар, саналаа гаргана. Ингэснээр уг ажиллагаанд оролцогч иргэн,
хуулийн этгээд захиргааны зүгээс гаргаж буй зөвхөн нэг талын захирамжилсан
шийдвэрийн объект бус харин эсрэгээрээ шийдвэр гаргах үйл явц болон
түүний үр дүнд тодорхой нөлөө үзүүлж чадах, бүрэн утгаараа шийдвэр гаргах
ажиллагааны оролцогч нь болох юм.
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БАТАЛГААТ ШУУДАН
• Өөрт нь гардуулах
• Утас факс,цахим
шуудан, бусад

• Нийслэлд ажлын 5
• Орон нутагт ажлын
10 өдөр

• Хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл
• Орон нутгийн
хэжээнд хэвшсэн
журмаар
ХЭВЛЭЛ
МЭДЭЭЛЛИЙН
ХЭРЭГСЭЛ

ГАРДУУЛАХ

Захиргааны акт гаргах ажиллагаанд хамгийн сүүлд баримтлах ёстой журам
бол албан ёсны захиргааны актыг мэдэгдэх, гардуулах ажиллагаа байдаг
бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь түүний хүчин төгөлдөр болохтой шууд холбоотой
байна. Захиргааны акт батлагдсанаар хүчинтэй болох бөгөөд энэ хуульд заасны
дагуу мэдэгдсэнээр хүчин төгөлдөр болно. Энэ нь хөөн хэлэлцэх хугацаа буюу
захиргааны актын талаар иргэн, хуулийн этгээдээс гомдол гаргах, улмаар
шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхийг хэрэгжүүлэхэд хуулиар тогтоосон хугацааг
тоолоход ач холбогдолтой юм.
Захиргааны актыг олон хэлбэрийг ашиглан мэдэгдэх боломжтой бөгөөд
мэдэгдэх үүргийг захиргааны байгууллага хүлээнэ. Мэдэгдсэн эсэх нь
ялангуяа эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд
хуульд заасан журмын дагуу мэдэгдсэн эсэх нь эрх зүйн үр дагавар үүсгэх
боломжтой үйл ажиллагаа юм. Тиймээс холбогдох иргэн, хуулийн этгээдэд
мэдэгдсэн болохыг баримтжуулан, нотлох үүргийг захиргааны байгууллага
хүлээнэ. Үүнээс гадна захиргааны актын агуулга, эрх үүргийн талаар оролцогч
тайлбар хүсвэл захиргааны байгууллага тайлбарлах үүрэг хүлээнэ. Ер нь
өөрийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл өгөх, тайлбар
өгөх нь захиргааны байгууллагаас зайлшгүй хүлээдэг нэг үүрэг болно.
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Захиргааны ерөнхий хууль (2015)
43 дугаар зүйл.Захиргааны актыг мэдэгдэх
43.1.Захиргааны актыг хаяглагдсан этгээд болон эрх, хууль ёсны
ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд хуульд заасан журмын
дагуу мэдэгдэнэ. Захиргааны актыг мэдэгдэх ажиллагааг түүнийг гаргасан
захиргааны байгууллага хариуцна.
43.2.Захиргааны байгууллага захиргааны актыг хуульд өөрөөр заасан
тохиолдолд өөрт нь гардуулах, шаардлагатай тохиолдолд утас, факс,
шуудан, цахим болон бусад хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд ийнхүү
мэдэгдсэнээ баримтжуулна.
43.3.Захиргааны актыг баталгаат шуудангаар явуулснаас хойш
нийслэлд ажлын таван өдөр, орон нутагт ажлын 10 өдөр өнгөрсний дараа уг
актыг мэдэгдсэнд тооцно.
43.4.Хуульд өөрөөр заасан тохиолдолд захиргааны актыг гардуулах
бөгөөд гардан авсан этгээд гарын үсгээ зурж баталгаажуулна. Захиргааны
актыг албан ёсоор гардуулснаар түүнийг мэдэгдсэнд тооцно.
43.5.Захиргааны актын хаяглагдсан этгээд өөрийн албан ёсны хаягтаа
байхгүй, хаягийн өөрчлөлтийг захиргааны байгууллагад мэдэгдээгүй,
эсхүл зориуд санаатайгаар хүлээн авахаас зайлсхийсэн тохиолдолд хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлснээс хойш ажлын 10 өдөр өнгөрсний дараах
өдрийг уг актыг албан ёсоор мэдэгдсэнд тооцно.
43.6.Захиргааны актыг мэдэгдвэл зохих этгээд 20 буюу түүнээс дээш
тооны байх тохиолдолд төлөөлөгчид, төлөөлөгч байхгүй бол хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр мэдэгдэж болно.
43.7.Хуульд өөрөөр заасан тохиолдолд захиргааны актыг нийтэд
мэдэгдэх бөгөөд захиргааны актыг үйлчлэх тодорхой нутаг дэвсгэрийн
хэмжээнд хэвшсэн журмаар нийтэд танилцуулснаас хойш ажлын 10 өдөр
өнгөрсний дараа уг актыг мэдэгдсэнд тооцно.
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Тайлбар: Хэвшсэн журмаар нийтэд танилцуулах гэж захиргааны
байгууллагын албан ёсны мэдээллийн самбар, цахим хуудас, орон нутгийн
болон үндэсний шинжтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэхийг
ойлгоно.
43.8.Захиргааны актыг мэдэгдсэн эсэх талаар маргаан гарсан
тохиолдолд захиргааны актыг гаргасан байгууллага захиргааны актыг
мэдэгдсэн хугацааг нотлох үүрэгтэй.
46 дугаар зүйл.Захиргааны акт хүчин төгөлдөр болох
46.1.Захиргааны актыг энэ хуульд заасан журмын дагуу мэдэгдсэнээр
хүчин төгөлдөр болно.
Тохиолдол 2: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 2018 онд Иргэний улсын
бүртгэл хөтлөх журам баталжээ. Энэхүү журмын хууль ёсны хүчин төгөлдөр
эсэхийг хэрхэн шалгах вэ?
Тайлбар:
Захиргааны хэм хэмжээний акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон
захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан,
гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг хэлнэ.
(ЗЕХ-ийн 59.1 дүгээр зүйл) Ихэвчлэн дүрэм, журам, заавар, аргачлал гэх мэт
актууд нь захиргааны хэм хэмжээний актууд байдаг. Ж нь: Газрыг эргүүлэн
авахад нөхөн олговор олгох тухай Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан журам, Байгаль орчин ногоон
хөгжлийн сайдын тушаалын хавсралтаар баталсан Загас агнуурын хугацааг
тогтоох тухай журам, Эрчим хүчний яамнаас баталсан Цахилгааны үнийн
урамшуулал олгох журмын тухай гэх мэт.
Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах
ажиллагаа зохих журмын дагуу явагдсан эсэх тухайд тус хуулийн 59, 60 дугаар
зүйлд заасан эрх хэмжээ, хууль ёсны шаардлага, үндэслэлийг шалгахаас
гадна процедурын хувьд дараах ажиллагааг нягтална.
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Төсөлд
нөлөөллийн
шинжилгээ
хийсэн эсэх
/61.4/

30-аас доошгүй
хоног олон
нийтээс санал
авахаар цахим
хуудас,
мэдээллийн
самбарт
байрлуулсан эсэх
/62.1/

Хэлэлцүүлэг
хийсэн эсэх /62.2,
62.3/

Хянуулахаар
Хууль зүйн
асуудал эрхэлсэн
төрийн
захиргааны төв
байгууллагад
хүргүүлсэн эсэх
/64,65,66/

Захиргааны хэм
хэмжээний актын
эмхэтгэл"-д
нийтлэгдсэн эсэх
/67/

Захиргааны хэм хэмжээний акт батлахын өмнө актын төсөл боловсруулж
байх үедээ нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол
хөндөх тохиолдолд болон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөх бүлгийн
хүрээнд заавал хэлэлцүүлэг зохион байгуулах үүргийг захиргааны байгууллага
хүлээнэ, харин санаачилгаараа судлаачдын, мэргэжилтний, төрийн бус
байгууллагын, эсхүл нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэмэлт хэлэлцүүлэг зохион
байгуулж болно.

Нийтийн ашиг сонирхол,
хүний эрх, хууль ёсны ашиг
сонирхол хөндөх тохиолдолд
нийтийн дунд заавал
хэлэлцүүлэг

Эрх, хууль ёсны ашиг
сонирхол нь хөндөгдөх
бүлгийн хүрээнд заавал
хэлэлцүүлэг

Судлаачдын
төрийн болон ТББ-ын
тодорхой нутаг дэвсгэрийн
хүрээнд сонголтоор
хэлэлцүүлэг хийх боломжтой

Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл боловсруулах явцад
хэлэлцүүлэг заавал, буюу сонголтоор хийх үед тухайн захиргааны
байгууллага өөрийн хүний нөөц, санхүүгийн нөөц, цаг хугацааны хүчин
зүйлийг харгалзан хэлбэрээ өөрөө сонгоно. Жишээлбэл, сумын ИТХаас бэлчээр ашиглалтын журмын төсөл боловсруулж байгаа үед багийн
төвд уулзалт зарлаж, уг журмын төслөө танилцуулан саналыг тусгаж
болно. Сумын хог хаягдлын журмын төсөлд санал авахаар бол утсаар
иргэдтэй холбогдох, мессежээр хог хаягдлын хураамжийн хэмжээний
талаар асууж болно. Нийслэлийн тухайд байгалийн музейг шилжүүлэн
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барих эсэх талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, өдөр
тутмын сонин, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны вэб
хуудас, бусад цахим хэрэгслийг ашиглан зар түгээж, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулж, санал авах боломжтой. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн буудлыг
өөрчлөх эсэх талаар вэб хуудсаар санал цуглуулах боломжтой, улмаар
хороог хуваах эсэх талаар тухайн хорооны оршин суугчдад цаасаар
саналын хуудас тарааж авах ч боломж нээлттэй юм.
Өгсөн тохиолдлын тухайд http://burtgel.gov.mn вэб хуудсанд 30-аас
дээш хоног төслийг байршуулж, олон нийтээс санал өгсөн тохиолдолд
авах учиртай. Мөн олон нийтэд боломжит хугацааны өмнө зар хүргэж,
нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байх ёстой. Бүх аймаг, сумдаас
иргэдийн саналыг бүртгэлийн нэгж, хэлтсээрээ дамжуулан авна.
Улмаар энэхүү журмын нөлөөллийн шинжилгээ болох хүний эрх, эрх
чөлөө, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл, хүнд суртал, авлига гарах
нөхцөл байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийж, бүрдүүлбэрийг Хууль зүй,
дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн хянуулж, дугаар аван www.legalinfo.
mn нэгдсэн сайтад цахим хувилбараар нийтлэхээс гадна “Захиргааны
хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д нийтлүүлсэн бол хүчин төгөлдөр
үйлчлэх юм. Дээрхи хуулийн шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд тухайн
захиргааны хэм хэмжээний акт эрх зүйн үйлчлэл үзүүлэхгүй бөгөөд
биелүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдэд үүрэг, хариуцлага хүлээлгэхгүй.
Тохиолдол 3: Дүүргийн Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай
хамтран тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээ, эсхүл Өрхийн эрүүл мэндийн
төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулжээ. Энэхүү гэрээ нь захиргааны
гэрээ болох уу?
Тайлбар:
Захиргааны байгууллагаас нийтийн эрх зүйн харилцааг үүсгэж,
өөрчилж, эсхүл дуусгавар болгохоор захиргааны гэрээг эрх зүйн хэм
хэмжээнд нийцүүлэн байгуулж болно. (Захиргааны ерөнхий хуулийн
52.1 дүгээр зүйл)
Зөвхөн бичгээр /53.1/

Сонсох ажиллагаа
явуулах /24-28/
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/54/
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Захиргааны гэрээг зөвхөн бичгээр байгуулна. Хэрэв тухайн гэрээг
байгуулахад бусад байгууллагын зөвшөөрөл хэрэгтэй бол хуульд заасан
байдлаар түүнийг авсан байна. Харин гэрээ байгуулахын өмнө нөхцөл
байдлыг тогтоох, сонсох ажиллагаа явуулахад Захиргааны акттай адил
журам үйлчилнэ.
Хяналтын хуудас /Захиргааны акт, захиргааны гэрээ/
Мэдээлэл өгөх
Зөвлөгөө өгөх
Боловсруулах шийдвэрийн төслийн эерэг, сөрөг нөлөөтэй эсэхийг тогтоох
Татан оролцуулах гуравдагч этгээд байгаа эсэхийг тогтоож, шийдвэрлэх
Бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөх шийдвэр гаргахаар төлөвлөх үед
нөхцөл байдлыг тогтоох, нотлох баримтыг цуглуулах /нотлох баримт бүрдүүлэх/
Бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөх шийдвэр гаргахаар төлөвлөх үед
сонсох ажиллагаа хийх /нотлох баримт бүрдүүлэх/
Шийдвэр хүчинтэй болмогц тухайн иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдэх /огноо,
нотлох баримт/
Шийдвэрийн хувийн хэргийг бүрдүүлэх
Хяналтын хуудас /Захиргааны хэм хэмжээний акт/
Нөлөөллийн шинжилгээ хийсэн эсэх
Байгууллагын дотоод бүтцийн газар, хэлтэс, нэгж, бусад холбогдох этгээдээс
санал авсан эсэх
30-аас доошгүй хоног вэб хуудас, мэдээллийн самбар дээр байршуулсан эсэх
Хэлэлцүүлэг хийсэн эсэх /заавал хийх бүлгийн хүрээнд/
Хэлэлцүүлэг хийсэн эсэх /сайн дураар нэмэлт хэлэлцүүлэг/
Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн эсэх
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам бүртгэж, дугаар өгсөн эсэх
Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн эсэх
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СЭДЭВ 1.2. НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2015)
Үндсэн ойлголт: Төрийг удирдах хэрэгт иргэдийн оролцоог хангах
нь төрийн байгууллага, албан тушаалтан нийтийн ашиг сонирхол, нутаг
дэвсгэрийн, тодорхой бүлгийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хамаарах
асуудлаар нийтийн, болон оролцогч талуудын байр суурийг тодорхойлох,
асуудлыг илүү гүнзгийрүүлсэн түвшинд ойлгох, мэдээлэх үйл явц юм.
Түлхүүр үгс: Нийтийн сонсгол, хяналт тавих, хэрэгжилтийг үнэлэх, шийдвэр
гаргах ажиллагаа
Тайлбар: “Нийтийн сонсгол” гэж хууль тогтоомж, захиргааны хэм
хэмжээний актыг тогтоох, төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт
тавих, түүнчлэн хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг
үнэлэх, нийтийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар шийдвэр гаргахын өмнө төрийн
байгууллага, албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд, мэргэжлийн шинжээчээс
санал сонсох, мэдээлэл авах үйл ажиллагааг хэлнэ. (Нийтийн сонсголын тухай
хууль, 5.1.1 дүгээр зүйл)

ТӨРИЙН
БАЙГУУЛЛАГА,
АЛБАН
ТУШААЛТАН

ИРГЭД ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭД
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Хууль тогтоомж,
захиргааны хэм
хэмжээний актын
хэрэгжилтийн хяналт
Нийтийн ашиг
сонирхлыг хөндсөн
асуудал

Хууль тогтоомж,
захиргааны хэм
хэмжээний акт
боловсруулах

НЭЭЛТТЭЙ
СОНСГОЛ

Татварын хууль
тогтоомж, төсөв батлах,
төсвийн орлого,
зарцуулалтад хяналт
тавих

УИХ-аас томилогдох
албан тушаалтны талаар

Нийтийн сонсголыг дээр дурдсан асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэр
гаргахын өмнө төдийгүй хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын
хэрэгжилтийг хянах, төсвийн зарцуулалтыг хянах зорилгоор гарсан шийдвэрт
зохион байгуулж болно. Нийтийн сонсгол нь сонсох ажиллагаатай адил
бөгөөд төрийн байгууллагын шийдвэр батлагдахын өмнө, ялангуяа нийтийн
ашиг сонирхол хөндөгдөж буй асуудлаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь
хөндөгдөж буй иргэн, хуулийн этгээдийг тухайн шийдвэртэй холбогдуулан
санал, тайлбараа гаргах боломжоор хангах төдийгүй, салбарын мэргэжилтэн,
шинжээч нарын мэргэжлийн дүгнэлтийг талууд танин мэдэх бөгөөд ингэснээр
шийдвэр гаргахад ач холбогдолтой. Энэ ажиллагаа нэг талаас иргэн, хуулийн
этгээдийн хувьд иргэний эрхийг бодитой хангах нөхцөл болох бол захиргааны
байгууллагад ч мөн адил зардал хэмнэх, гарсан шийдвэрийг оролцогчдоос
хүлээн зөвшөөрөхөд чухал байдаг билээ.
Нийтийн сонсголыг зохион байгуулах байгууллага
Хуулиар заасан байгууллагын төрөл

Сонсгол зохион байгуулах нэгж

Улсын Их Хурал /НСтХ-ийн 4.1.1/

Тухайн асуудлыг эрхэлсэн Байнгын,
дэд, түр хороо

Ерөнхийлөгч / НСтХ-ийн 4.1.1/

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар

Засгийн газар / НСтХ-ийн 4.1.1/

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
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Төрийн байгууллага, албан тушаалтан / НСтХ-ийн
4.1.2/

Тамгын газар

Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал /
НСтХ-ийн 4.1.3/

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн ажлын алба, Засаг
даргын Тамгын газар

Тохиолдол 1: Түүхий нүүрсний хэрэглээг хориглох тухай 2018 оны Засгийн
газрын тогтоолын хэрэгжилтийн талаар НИТХ-аас 2019 оны 10 дугаар сарын
15-ны өдөр нийтийн сонсгол явуулахаар шийдвэрлэв. Энэ ажиллагааг хэрхэн
зохион байгуулах журамтай вэ?
Тохиолдол 2: Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших Туул голын эргээс
хайрга, дайрга олборлох зөвшөөрлийг хэт олноор олгосноос нарийн тоосонцор,
тоос шорооноос үүдэн тэр хорооны оршин суугчдын эрүүл мэнд, эрүүл аюулгүй
орчинд амьдрах нөхцөл зөрчигдөж байгаа тухай нийтийн сонсгол зохион
байгуулж болох уу?
Тохиолдол 3: Өвөрхангай аймаг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн
зарцуулалтын тайлангаар нийтийн сонсгол зохион байгуулав.
Тохиолдол 4: Байгалийн түүхийн музейн хуучин барилгыг нурааж,
байршлыг шилжүүлэн өөр газар шинээр бариулах Засгийн газрын шийдвэр
гарахын өмнө нийтийн сонсгол зохион байгуулав.
Тайлбар: Сонсголыг нээлттэй, хаалттай хэлбэрээр зохион байгуулна. Хувь
хүн, байгууллага, төрийн нууц, үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой
сонсголыг хаалттай явуулна. Эдгээрээс бусад асуудлаар сонсголыг хаалттай
явуулахыг хориглоно.
Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол. Хүний эрх, эрх чөлөө, хуулийн
этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хязгаарлахтай холбоотой асуудлыг
шийдвэрлэх, нийтийн ашиг сонирхолд шууд хамааралтай эдийн засаг,
нийгмийн болон байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд хууль санаачлагч нь
хууль тогтоомжийн төслийн сонсголыг явуулна.
Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол явуулахаар бол тухайн Байнгын хорооны
нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй саналаар шийдвэрлэнэ. Улсын Их
Хуралд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол хийх хүсэлтээ
иргэн, хуулийн этгээд тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын болон дэд хороонд
хандан гаргана.
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Ерөнхий хяналтын сонсгол. Улсын Их Хурал нь хууль, Улсын Их Хурлын
бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, түүний удирдах
албан тушаалтны үйл ажиллагаа, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тухайн
нутаг дэвсгэр дэх захиргааны хэм хэмжээний актыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий
байгууллага, түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулна. Дараах тохиолдолд
Улсын Их Хурал ерөнхий хяналтыг сонсгол явуулна. Үүнд:
-

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс хүсэлт гаргасан;

-

Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй гишүүн
хүсэлт гаргасан;

-

Тухайн Байнгын хорооны нийт гишүүний олонх хүсэлт гаргасан;

-

Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, хуулийн
этгээдийн гаргасан хүсэлтийг тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын болон
дэд хороо хэлэлцэн хүлээн авсан.

Дараах тохиолдолд нутгийн өөрөө удирдах байгууллага ерөнхий хяналтын
сонсголыг заавал явуулна. Үүнд:
-

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт төлөөлөгчийн дөрөвний нэгээс
доошгүй төлөөлөгч хүсэлт гаргасан;

-

Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, хуулийн
этгээдийн гаргасан хүсэлтийг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчид хэлэлцэн хүлээн авсан.

Тухайн хууль, тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт хүчин төгөлдөр
болсноос хойш 24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн
сонсголыг таван жил тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулна.
Иргэн, хуулийн этгээд нь ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах хүсэлт
гаргаж болох бөгөөд хүсэлтээ Улсын Их Хурал болон, нутгийн өөрөө удирдах
байгууллагад гаргана.
Хүний эрхийн асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах бол Хүний
эрхийн Үндэсний Комиссоор дүгнэлт гаргуулж болно.
Төсвийн хяналтын сонсгол. Улсын Их Хурал нь улсын төсвийн орлого ба
зарцуулалттай холбоотой асуудлаар төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооноос
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хүсэлт гаргасан, Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй
гишүүд хүсэлт гаргасан бол төсвийн хяналтын сонсголыг явуулна.
Засгийн газар, төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах
болон нутгийн захиргааны байгууллага нь дараах асуудлаар жил бүр төсвийн
хяналтын сонсголыг зохион байгуулна. Үүнд:
1. Улс, орон нутаг, нийгмийн даатгалын сан
2. Хүний хөгжил сангийн төсөв
3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв
4. Засгийн газрын тусгай сангийн төсөв
5. Засгийн газар, орон нутгийн өрийн бичиг, санхүүгийн бусад хэрэгсэл
6. Гадаад болон дотоод зээл, буцалтгүй тусламж
7. Баталгаа гаргах болон төсвийн өр, авлага үүсгэх аливаа бусад
шийдвэр гаргах асуудлаар жил бүр төсвийн хяналтын сонсголыг
зохион байгуулна.
Төсвийн сонсгол явуулах бол төрийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулна.
Томилгооны сонсгол. Улсын Их Хурлаас албан тушаалтныг томилохтой
холбогдуулан Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй
гишүүд хүсэлт гаргасан бол томилгооны сонсголыг явуулна.
Захиргааны хэм хэмжээний болон төлөвлөлтийн сонсгол. Захиргааны
хэм хэмжээний актыг батлах, нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны
шийдвэр гаргахын өмнө зохион байгуулна.
Орон нутгийн сонсгол. Тухайн орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал хүсэлт гаргасан, тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын хороо шийдвэр
гаргасан тохиолдолд Улсын Их Хурал, Засгийн газар тодорхой асуудлаар
тухайн асуудалтай холбоотой газар нутагт очиж орон нутгийн сонсгол зохион
байгуулна.
Дээр дурдсан 1 дүгээр тохиолдолд жишээлсэн сонсгол нь Ерөнхий хяналтын
сонсголын хэлбэр байх бөгөөд захиргааны хэм хэмжээний акт хүчин төгөлдөр
болсноос хойш 24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг - Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт төлөөлөгчийн дөрөвний нэгээс доошгүй төлөөлөгч
хүсэлт гаргасан; - Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа
иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
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Хурлын Тэргүүлэгчид хэлэлцэн хүлээн авсан үндэслэлээр эрх бүхий этгээдээс
санаачилсан байх боломжтой байна.
Жишээ авсан 2 дугаар тохиолдлын сонсгол нь иргэн, хуулийн этгээдийн
санаачилгаар УИХ, эсхүл НИТХ-д гаргасан хүсэлтийн дагуу ерөнхий хяналтын
сонсгол байх боломжтой бол 3 дугаар тохиолдлын тухайд төсвийн хяналтын
сонсгол байна. Харин жишээ авсан 4 дүгээр жишээний хувьд төлөвлөлтийн
сонсгол байх боломжтой.
Нийтийн сонсгол явуулахад ихэвчлэн хуульд заасан албан тушаалтан,
байгууллагаас хүсэлт гаргахаар нэг нөхцөлийг заасан. Тухайлбал, Ерөнхийлөгч,
УИХ-ын байнгын хорооны гишүүдийн олонх, УИХ-ын гишүүдийн олонх, ИТХын нийт төлөөлөгчдийн 1/4-ээс доошгүй нь хүсэлт гаргасан, Төсвийн зарлагын
дэд хороо хүсэлт гаргасан, ИТХ хүсэлт гаргасан зэрэг нөхцөл байхаас гадна
иргэдийн санаачилгаар буюу ЭРХ, ХУУЛЬ ЁСНЫ АШИГ СОНИРХОЛ НЬ
ХӨНДӨГДӨЖ БАЙГАА ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГАРГАСАН ХҮСЭЛТийг
орон нутагт бол ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хүлээн авсан, үндэсний хэмжээнд бол
тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын эсхүл дэд хороо хүлээн авсан тохиолдолд
ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулна.
Иргэдийн хүсэлтээр хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол, ерөнхий
хяналтын сонсгол, орон нутгийн сонсгол зохион байгуулах боломжтой байна.
Сонсгол явуулах хүсэлт гаргаж буй иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт нь өргөдөл,
гомдол гаргахад хуулиар тавигдах шаардлагыг хангасан байх учиртай.
ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ИРГЭН,
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

СОНСГОЛ ЗОХИОН
БАЙГУУЛАГЧ
БАЙГУУЛЛАГА

ШИНЖЭЭЧ

АЖИГЛАГЧ

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБОО

ХОЛБОГДОХ ТӨРИЙН
БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН
ТУШААЛТАН

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧ
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Сонсгол явуулах хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээд, шинжээч,
ажиглагчийг сонсголд оролцогч гэнэ. Сонсгол явуулахад тухайн асуудлаар
мэргэшсэн мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагыг заавал
оролцуулна. Мэргэжлийн холбоо гэдэг нь нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн,
мэргэжлээрээ эвлэлдэн нэгдсэн иргэдийн төрийн бус байгууллагыг
хэлнэ. Нээлттэй сонсголд хэвлэл, мэдээллийн төлөөллийг болон мэргэжлийн
холбоог заавал оролцуулна.
Сонсгол зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд сонсгол хийх
асуудлыг тал бүрээс нь үнэн бодитойгоор тогтоох, сонсголд ач холбогдол бүхий
нотлох баримтыг цуглуулах, үнэлэх, оролцогчийн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх
нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой бөгөөд үүнийг Нийтийн сонсголын тухай хуульд
сонсгол даргалагчид төлөөлөн ногдуулсан байдаг. Сонсгол даргалагч гэж
тухайн сонсголын дэгийг сахиулахаар сонгогдсон, эсхүл томилогдсон албан
тушаалтныг хэлнэ.
Сонсгол явуулахдаа дараах журмыг анхаарч, баримтална.
Хамааралтай
байгууллагын
төлөөлөлд
урилга
хүргүүлэх,
хэвлэл
мэдээллийн
ажилтан урих

Танхимын
багтаамжаар
оролцогчийн
тоог тогтоох,
бүртгэх

Сонсголын тов
тогтоох

Сонсголын
товыг нийтэд
зарлах

Шинжээч,
хэлмэрч,
орчуулагч
оролцуулах бол
мэдэгдэх
хуудас
хүргүүлэх

танхим,
техникийн
бэлтгэл хангах

Сонсгол явуулах тухай эрх бүхий байгууллага шийдвэрлэснээс хойш 7
хоногийн дотор сонсголын товыг тогтоож зарлах бөгөөд огноо, цаг, байршил,
сонсгол явуулах асуудал, үндэслэл, бүртгүүлэх хугацаа бүхий товыг зарлахдаа
олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллагын цахим хуудас,
мэдээллийн самбар, хороо, багаар дамжуулан мэдээлэх, өөрт нь тухайлан
зар хүргүүлэх бүхий л олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй сувгаар дамжуулан
хүртээмжтэй байдлаар түгээнэ.
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OO 3-аас доошгүй хоногийн өмнө бүртгүүлсэн урилгаар оролцох оролцогч,
хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийн нэрсийг бүртгүүлсэн
дарааллын дагуу байгууллагын цахим хуудсанд байршуулна.
OO 5-аас доошгүй хоногийн өмнө бүртгэсэн нэрсийг сонсгол даргалагчид
танилцуулж, урилгаар оролцуулах хүмүүсийн нэрс гаргана.
OO 5-аас доошгүй хоногийн өмнө заавал оролцож, тодорхой асуудлаар
тайлбар мэдээлэл хийх төрийн байгууллага, албан тушаалтан, мэргэжлийн
шинжээч, иргэн, хуулийн этгээдэд сонсголд оролцох талаар мэдэгдэх
хуудас, урилга хүргүүлж, нийтэд нэрсийг мэдээлнэ.
OO 6-аас доошгүй хоногийн өмнө хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын
төлөөллийг оролцуулах урилгыг нийтэд мэдээлж, бичгээр хүсэлтийг авна.
OO 7 хоногийн дотор огноо, цаг, байршил, сонсгол явуулах асуудал, үндэслэл,
ажиглагчаар оролцох хүний тоо, хэрхэн бүртгэх, бүртгэл дуусах хугацааг
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ.
OO Зарласанаас хойш 10-аас доошгүй өдрийн дотор оролцох, ажиглах иргэн
сонсгол зохион байгуулагчид мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.
OO Сонсгол дууссанаас хойш 3 хоногийн дотор тэмдэглэлийг бэлэн болгох ба
түүнд сонсгол даргалагч гарын үсэг зурна.
СОНСГОЛД ОРОЛЦОГЧ
Эрх
Сонсголын асуудлаар хуульд
заасан үндэслэл, журмын дагуу
тайлбар гаргах
Сонсголын асуудлаар хуульд
заасан үндэслэл, журмын дагуу
санал өгөх
Сонсголын асуудлаар хууль заасан
үндэслэл, журмын дагуу дүгнэлт
гаргах
Сонсголын тэмдэглэл, гарсан
шийдвэртэй танилцах

Үүрэг
Сонсгол зохион байгуулагчийн
дуудсанаар сонсголд хүрэлцэн ирэх
Сонсгол явуулах журам, дэгийг
сахих
Сонсгол
зохион
байгуулагч,
сонсгол даргалагчийн хууль ёсны
шаардлагыг биелүүлэх
Сонсголын асуудлаар гаргасан
тайлбар, санал, дүгнэлт нь үнэн, зөв,
бодитой байх
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Сонсголын тэмдэглэлийг ил
болгохыг шаардах

Оролцогчид
сонсголын
үеэр
хуралдаан
даргалагч,
бусад
оролцогчоос асуулт асуухгүй байх

Сонсголын оролцогч нь сонсголын үеэр хуралдаан даргалагч, бусад
оролцогчоос асуулт асуухгүй. Сонсгол зохион байгуулагч сонсголын бэлтгэл
ажлыг бүрэн хангах, сонсголыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу
зохион байгуулах үүрэгтэй. Сонсголыг явуулахдаа хуралдааныг нээх, үндэслэл,
шаардлагыг танилцуулах, хурлын дараалал тогтоох, талуудыг санал, тайлбар,
дүгнэлтийг сонсох, хаах гэсэн дарааллаар явуулна. Хамгийн гол анхаарах зүйл
нь сонсох ажиллагаанд оролцогчдын өөр өөр байр суурьтай талуудын тайлбар,
үндэслэлийн аль алийг нь сонсох, олонх, цөөнхийн төлөөллийг оролцуулах
зарчмыг баримтална.
Хяналтын хуудас/Нийтийн сонсгол/
Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан эсэх
Нөхцөл байдлыг тогтоох, нотлох баримтыг цуглуулах
Сонсох ажиллагааны товыг тогтоох /огноо, газар, бүртгүүлэх
хугацаа, оролцогчийн тоо/
Сонсох ажиллагааны товыг нийтэд зарлах /хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл, хүртээмжтэй суваг, мэдээлэл хүргэх арга/
Оролцогчдыг бүртгэх
Төрийн албан тушаалтанд сонсголын зарыг бичгээр буюу бусад
нотлогдох боломжтой арга хэрэгслээр хүргүүлэх
ТББ, мэргэжлийн холбоо, ААН, иргэн, байгууллагад урилга
хүргүүлэх
Хэлмэрч, орчуулагч, шинжээч оролцуулах бол мэдэгдэх хуудас
хүргүүлэх
Хэвлэл мэдээллийн төлөөллийг бүртгэх
Мэргэжлийн холбоо, ТББ-ын төлөөлөл, эсхүл мэргэшсэн
байгууллагын нэгдэл, холбооноос бичгээр санал авах
Танхим, өрөө, техник, бусад ашиглах зүйлсийг бэлтгэх
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Сонсох ажиллагаанд бүртгүүлсэн жагсаалтыг даргалагчид
танилцуулах сонсгол зохион байгуулах асуудлын талаарх байр
суурийн хамт сонсгол даргалагчид танилцуулах
Сонсголын асуудалтай холбогдуулан бичгээр ирсэн санал, хүсэлт,
мэдээллийг танилцуулах
Тэмдэглэлийг хөтлөх, байгууллагын цахим хуудсанд нээлттэй
байршуулах
Нэмэлт мэдээлэл: Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар тогтоолын
хавсралтаар Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлан, мөрдөж байна.
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СЭДЭВ 1.3. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН
НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2006)
Үндсэн ойлголт: Иргэн, аж ахуйн нэгж асуудал иргэдийн хуралд асуудал
дэвшүүлэх, иргэдийн санал, санаачилгыг дэмжих, хэрэгжилтийг хамтран
зохион байгуулах, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй харилцах
үндсийг авч үзнэ.
Түлхүүр үгс: Иргэдийн санаачилга, нутгийн удирдлагаас иргэдийг
оролцуулах, орон нутаг иргэдтэй хамтран ажиллах, иргэдийн хурлаар хэлэлцэн
шийдвэрлэх.
Тайлбар: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт
“Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь
нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр
хэрэгжинэ” хэмээн нутгийн удирдлагын үндсэн зарчмыг тодорхойлсон билээ.
Ийнхүү Үндсэн хуульд зааснаар нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын
үзэл баримтлал нь тухайн нэгжийн хүн ам өөрсдийн ажил, амьдралын үндсэн
асуудлыг бие даан шийдвэрлэж, хариуцаж, хэрэгжүүлнэ хэмээх ойлголт билээ.
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж улсын ашиг сонирхлыг илэрхийлэхээс
гадна харьцангуй бие даан оршиж “өөрөө хөгжих” үүний тулд өөрийгөө тэтгэх
сонирхол нь тухайн нэгжийн хүн амын ашиг сонирхлыг тусгаж, шууд буюу
өөрсдийн хөдөлгөөн, төлөөллийн байгууллагаар дамжин илэрнэ. Өөрөөр
хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд төлөөллийг сонгож, харин анхан шатны
иргэдийн нийтийн хуралд өөрөө шууд оролцох байдлаар иргэдийн бүлгийн,
нэгжийн нийтлэг ашиг сонирхлыг илэрхийлэх, хамгаалуулах, хянах, өргөдөл
хүсэлт гаргах, хамтрах аливаа байдлаар оролцох учиртай. Засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн
удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг,
нийгмийн амьдралын асуудлыг бие даан зохион байгуулахаар хуульд заасан
байдаг. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт
тухайн нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал (ИТХ), баг, хороонд
Иргэдийн Нийтийн хурал (ИНХ), тухайн Хурлын хуралдааны чөлөө цагт түүний
Тэргүүлэгчид байдаг.
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Иргэд, оршин
суугчид, аж ахуйн
нэгж, төрийн
бус байгууллага,
нөхөрлөл, иргэдийн
бүлэг

Засаг дарга,
Иргэдийн хурал

Тохиолдол 1: Булган аймгийн Бугат сумын иргэн сумын нутаг дэвсгэрт
өөр аймаг, сумын малыг оторлуулахгүй байх шийдвэр гаргахыг хүсч, сумын
иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 2: Зөвшөөрөлгүй тарвага агнаж байгаа тул урьдчилан сэргийлэх
үүднээс хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 3: “Сумын хөгжлийн төлөө” ТББ нь ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуйн нэгжтэй гурвалсан гэрээ байгуулахаар хүсэлт
тавив.
Тохиолдол 4: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар
зөвлөлөөс гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай сургалт явуулах санал
тавьж, Засаг даргад хандсан байна.
Өгсөн бүх тохиолдлын асуудлаар төдийгүй ерөнхийдөө иргэн, хуулийн
этгээдийн хувьд тухайн нутгийн Засаг дарга, Иргэдийн хуралд хандаж, хувийн
болон бүлгийн, орон нутгийн нэгжийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх
хүсэлт тавих, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж буй асуудлаар гомдол
гаргах, хамтран ажиллах, түншлэх, шинэ санаачилга дэмжүүлэх бүх харилцаа
37

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ЗОХИЦУУЛСАН
ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ

нээлттэй юм. Холбогдох хууль нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Монгол
Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуулиар энэхүү боломж нээлттэй. Харин энэ нь иргэнээс санаачлах харилцааны
тухайд хамаарах бөгөөд харин захиргааны байгууллагаас буюу Засаг дарга,
Иргэдийн хурлаас шийдвэр гаргах ажиллагаандаа Захиргааны ерөнхий хууль,
шаардлагатай бол бусад хуулийг баримтлах үүрэгтэй билээ. Тухайлбал жишээлж
авсан 4 дэх тохиолдлын тухайд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай
хуулийн дараах зохицуулалт мөн хамааралтай. 12.2. Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх
талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 12.2.1.харьяалах нутаг дэвсгэртээ гэр
бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд мэдээлэл түгээх, хууль
тогтоомжийг сурталчлан таниулах, хохирогчид энэ хуульд заасан үйлчилгээ
үзүүлэх ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, шаардагдах зардлыг тооцон төсөвт
тусгуулах саналыг тухайн шатны Засаг даргад уламжлах.
Өргөдөл, хүсэлт
гомдлыг хүлээж авч
шийдвэрлэх

Тухайлсан хуульд заасан
журамгүй боловч ИТХын хурлын дэгийн дагуу
иргэдийн санал авах

Төрийн бус
байгууллагатай хамтрах

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуульд иргэн ИТХ-аар асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж болох
заалт байгаа ч энэ нь процедурын хувьд бусад эрх зүйн актад төдийлөн сайн
тусгагдаагүй байх тул ИТХ өөрийн хуралдааны дэгийг буюу иргэдийн санал
авах харилцааг нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай юм. ЗЗНДНТУтХ-д
зааснаар олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг хөгжүүлэхэд дэмжих, ТББ-тай
хамтран ажиллах үүргийг ИТХ хүлээдэг. Заримдаа ИТХ нь иргэдийн төлөөллийг
илэрхийлж чадаж буй эсэхэд асуудал байдаг тул ИТХ-ын үйл ажиллагаанд
иргэний оролцоог хангахын тулд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах
шаардлагатай байна.
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Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний
удирдлагын тухай хууль (2006)
20 дугаар зүйл. Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэн эрх
20.1.10. Олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх, тухайн нутаг дэвсгэр дэх төрийн бус байгууллага, сүм хийдтэй
харилцах.
24 дүгээр зүйл. Хуралд асуудал оруулах эрх
24.2. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн тухайн
шатны Хуралд, сум, дүүрэг, баг, хорооны Хурал зохих дээд шатны Хуралд
асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж болно.
28 дугаар зүйл. Баг, хорооны Засаг даргын бүрэн эрх
28.1.12. Захиргааны журмын биелэлтэд хяналт тавьж, гэмт хэрэг,
зөрчилтэй тэмцэх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион
байгуулах, энэ ажилд иргэдийг татан оролцуулах, санал, санаачилгыг нь
дэмжих.
29 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх
29.1.3. м. нутаг дэвсгэрийнхээ байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг
хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай иргэдийн нөхөрлөл, аж
ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийн талаар гаргасан сум, дүүргийн Хурлын
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах.
Хэдийгээр ИНХ-д хуулиар олгосон эрх хэмжээ нь тун хязгаарлагдмал
боловч ИНХ нь харьяа багийн тулгамдсан асуудлыг иргэд өөрсдөө оролцон
хэлэлцэх, багийн Засаг даргад үүрэг даалгавар өгөх, дээд шатны хурал, засаг
даргад саналаа уламжлах боломжтой иргэний шууд оролцооны байгууллага
юм. Багуудын хувьд жилд хэдэн удаа хуралддаг нь баг бүрт янз бүр байна.
Зарим баг жилд 4-5 удаа хурал зохион байгуулдаг бол зарим баг ялангуяа
аймгийн төвүүдийн баг 1-ээс 2 удаа хурал зохион байгуулахаас төдийлөн
хэтэрдэггүй байна. Аймаг, сумын төвийн хувьд багийн ИНХ-ын ирц ихэнх
тохиолдолд хангалтгүй, заримдаа ирц бүрдэхгүй (бүр хүн цуглахгүй) байх
явдал нийтлэг байдаг бол харин хөдөөгийн багуудын ирц харьцангуй сайн
байна.

39

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ЗОХИЦУУЛСАН
ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ

Хяналтын хуудас /Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Иргэдээс өргөдөл, хүсэлт гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга гаргах
Төрийн бус байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга
гаргах
Сүм, хийдээс өргөдөл, хүсэлт гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга гаргах
Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт гаргах, санал
дэвшүүлэх, санаачилга гаргах
Засаг дарга, Иргэдийн хурлаас санаачлах
Нийтэд мэдээлэл түгээх /нууцаас бусад мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг дэмжих
Гомдлыг хянан шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлэх
Хурлаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ 1.4. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Үндсэн ойлголт: Төрийн албанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
журмыг авч үзнэ.
Түлхүүр үгс: Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжид тавих олон нийтийн
хяналт, олон нийтийн хяналтын зөвлөл.
Тайлбар: Төрийн үйлчилгээ, түүний чанар болон үр нөлөөнд нь олон нийтийн
зөвлөлөөр дамжуулан хөндлөнгийн хяналт тавихаар зохицуулсан. Гол агуулга
нь улс төр, тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанаас хамааралгүй хөндлөнгийн
этгээдээс төрийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын үйл ажиллагааны чанар,
хүртээмж, үр нөлөөг бодитойгоор үнэлж, улмаар энэхүү үнэлгээнд тулгуурлан
сайжруулах арга хэмжээг шууд авах, дутагдлыг залруулж, сайжруулах ач
холбогдолтой. Олон нийтийн хяналтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах,
холбогдох албан хаагчид хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх,
тавьсан санал, зөвлөмжийг судалж, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр
нөлөөг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч, хариу мэдэгдэх үүргийг холбогдох бүх
шатны байгууллага, албан тушаалтан хүлээнэ.
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ТӨРИЙН
АЛБАН ХААГЧ/
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖ

ИРГЭД /ОЛОН
НИЙТИЙН ХЯНАЛТ

Тохиолдол 1: Харьяа дүүргийн эмнэлгийн мэс заслын тасагт хүүхэд
үзүүлэхээр очтол дугаар ихтэй байгаа тул нэг сарын дараа цаг авч байж
үзүүлэх боломжтой гэжээ. Уг хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал яаралтай
үзүүлж, эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай байсан тул хувийн эмнэлэгт
үзүүлэхээс аргагүй болсон бөгөөд энэ талаар гомдлыг Төрийн албаны
зөвлөлөөс Олон нийтийн хяналтын зөвлөлд хандаж, гаргаж болох уу?
Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар Төрийн албаны зөвлөлөөс
Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийг сонгон шалгаруулах, олон нийтийн
хяналтыг хэрэгжүүлэх, зөвлөлийн ажиллах дүрмийн төслийг 2019
оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн олон нийтийн санал авахаар
байршуулаад байна.1
Төрийн албаны тухай хууль (2017)
56 дугаар зүйл.Олон нийтийн хяналт
56.1.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр нөлөөнд олон нийтийн
хяналт тавих чиг үүргийг Олон нийтийн хяналтын зөвлөл гүйцэтгэнэ.
56.2.Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийг сонгон шалгаруулах, олон
нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, зөвлөлийн ажиллах дүрмийг төрийн албаны
төв байгууллага батална.

Өгсөн тохиолдлын тухайд Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Эрүүл
мэндийн яам, эсхүл 11-11 зэрэг салбарын дээд шатны байгууллага,
гомдол хянан шийдвэрлэх тусгай нэгжид хандан гомдол хүлээн
1

http://www.csc.gov.mn/s/56/498
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авах газарт хандаж гомдол гаргах боломжтой. Харин Төрийн албаны
зөвлөлөөс Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн хяналтын зөвлөлийн
ажиллах дүрмийг одоогийн байдлаар батлаагүй тул тодорхой хариулах
боломжгүй байна. Гэхдээ зөвхөн салбарын хуулиас гадна Иргэдээс
төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хууль (1996), Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл
авах эрхийн тухай хууль (2011) зэрэг нийтлэг үйлчилдэг хуулийг төрийн
албан хаагчид байнга дагаж мөрдөх учиртай тул тухайн байгууллагын
удирдах албан тушаалтан, хяналт шалгалт хариуцсан нэгж, эсхүл
дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, гомдлыг хүлээн авч хянан
шийдвэрлэдэг тусгай нэгж зэрэгт хандах эрх нээлттэй билээ.
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СЭДЭВ 1.5. ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2016)
Үндсэн ойлголт: Хүүхдийн эрхийг хангах чиг үүрэгтэй Хүүхэд, гэр бүлийн
хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны болон орон нутгийн байгууллага,
Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл, бүх шатны Иргэдийн
Хурал, Засаг дарга, эцэг эх, иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд иргэн,
төрийн бус байгууллагын зүгээс оролцож харилцах үндсийг авч үзнэ.
Түлхүүр үг: хүүхдийн эрх, төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа
явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг нэн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэх зарчим,
хүүхдийн элч, иргэний болон нийгмийн хариуцлага, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт
Тайлбар:
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1-д “Төрөөс хүний эрх,
эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг
бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн
эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж заасан. Хүүхдийн эрх бол
хүний эрхийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд энэ утгаараа Үндсэн хуульд заасан
хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж, хамгаалахаар төрийн хүлээсэн үүрэг ч хүүхдийн
эрхийг хангаж хамгаалахад нэгэн адил хамаарна. Хүүхдийн эрхийг хангах чиг
үүрэг бүхий Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
болон орон нутгийн байгууллага, Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн
зөвлөл, бүх шатны Иргэдийн Хурал, Засаг дарга, эцэг эх, иргэн, хуулийн
этгээдийн үйл ажиллагаанд иргэн, төрийн бус байгууллагын зүгээс оролцох
оролцооны хувьд үүсгэл санаачилга гаргах, санал, хүсэлт, гомдол гаргах,
нэхэмжлэх, мэдээлэл авах, мэдээлэл өгөх, сургалтад хамрагдах, дэмжлэг
авах, хүүхдийн эрхийн элчээр өргөмжлөгдөн хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд
хяналт тавьж ажиллах зэргээр хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хангаж,
хамгаалах төрийн үйл ажиллагаанд оролцоно. Хүүхдийн эрхийг хангах төрийн
захиргааны төв байгууллага нь Гэр бүл, хүүхэд,залуучуудын хөгжлийн газар,
орон нутгийн байгууллага нь аймаг, нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн газар, хүүхдийн эрхийг хангах талаар салбар дундын үйл ажиллагааг
зохицуулах ажлыг үндэсний түвшинд Ерөнхий сайдын тэргүүлсэн Хүүхдийн
төлөө үндэсний зөвлөл, орон нутгийн түвшинд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
Засаг даргын тэргүүлсэн Хүүхдийн төлөө зөвлөл хэрэгжүүлнэ.
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Төрийн захиргааыы
төв, орон нутгийн
байгууллага, Хүүхдийн
төлөө үндэсний, орон
нутгийн зөвлөл,
Иргэдийн хурал

Иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллага,
төрийн бус
байгууллага

Тохиолдол 1: Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн газраас НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц” батлагдсаны
30 жилийн ой “Дэлхийн хүүхдийн өдөр”-ийн үйл ажиллагааг
2019 оны 11-р сарын 20-ны өдөр аймаг орон нутгийн хэмжээнд
КОНВЕНЦ-30 нэртэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэ ажлын хүрээнд:
НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн талаарх хялбаршуулсан хичээлийг
ерөнхий боловсролын 5-н сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад нийгэм судлал,
иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлээр дамжуулан мэдээлэл хүргэсэн.
Мөн сургуулийн өмнөх боловсролын 6-н цэцэрлэгүүдэд хүүхдийн үлгэрийг
хүргүүлэн ажилласан. Мөн байгууллагын албан хаагчид ерөнхий боловсролын
3-н сургууль, 5-н цэцэрлэгт “Хүүхдийн эрхийн конвенц”-ийн талаарх
мэдээллийг хүргэж 28 төрлийн плакат, гарын авлага тарааж ажилласан.
Тохиолдол 2: Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын
13-ны өдрийн “Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг
батлах тухай” 48 дугаар захирамжаар тус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төрийн
байгууллага, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл орж, харин иргэдийн төлөөлөл
оролцуулаагүй байна.
Тохиолдол 3: Энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Цагдаагийн
байгууллагад 139.155 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдээд байна. Иргэдийн зүгээс
гэмт хэрэг зөрчлийн болон иргэний, хүүхдийн эрх ашиг хохирсон тохиолдол
бүрийг цагдаад мэдэгдэх байдал илт сайжирсан байна. Иргэд маань
үүргээ ухамсарладаг, бурууд нийтээрээ нүд хурц болж байгаад цагдаагийн
байгууллагын олон алба хаагчийн зүгээс талархалтай хандаж байна./ ЦЕГын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнтэй 2018 онд хийсэн
ярилцлагаас/
Тохиолдол 4: Монгол Улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлдэг, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагуудаас
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Засгийн газрын 2017 оны 2 сарын 22-ны өдрийн морин уралдаан хуваарийг
тогтоосон 63 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл
гаргасан байна.
Тохиолдол 5: Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5,
20.6, 20.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Хүүхдийн элчийг сонгон ажиллуулдаг
бөгөөд Нийслэлийн дүүрэгт Хүүхдийн 10 элч тангаргаа өргөн харьяа
дүүргийнхээ хүүхдийн эрх хамгааллын асуудлаар санал, хүсэлт, өргөдөл,
гомдлыг холбогдох ажилтан, байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хүүхдийн эрх
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах,
холбогдох асуудлаар бодлого шийдвэр гаргуулахад нөлөөлж, хүүхдийн дуу
хоолой болон 3 жилийн хугацаатай ажиллаж байна.
Тайлбар: Дээр дурьдсан тохиолдлууд нь иргэд, төрийн бус байгууллагын
зүгээс хүүхдийн эрхийг хангах хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд
хамтран ажиллах, хяналт тавих, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд сөргөөр
нөлөөлж буй тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, зөвлөлдөж шийдвэрлүүлэхээр
санал, хүсэлт тавих, гомдол гаргах, дэмжлэг туслалцаа авах, хүүхдийн эрхийн
зөрчлийн талаар мэдээлэх талаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн
бус байгууллага, нийгмийн бүлгийн зүгээс санаачилга гарган Хүүхэд, гэр бүл,
залуучуудын хөгжлийн төвийн болон орон нутгийн байгууллага, Хүүхдийн
төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл, тухайн орон нутгийн Засаг
дарга, Иргэдийн хуралд хандан иргэний оролцоогоо хамтран хэрэгжүүлнэ.
Иргэд, төрийн бус байгууллага нь хүүхдийн эрхийг хангах үйл ажиллагааны
хүрээнд иргэний оролцоогоо хэрэгжүүлэхдээ Иргэдээс төрийн байгууллага,
албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль,
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Монгол Улсын
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн
зохицуулалт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тогтоол шийдвэрээр
хангагдах боломжтой. Эдгээр хууль тогтоомж нь хүүхдийн эрхийг хангахад
иргэдийн зүгээс санаачлан хэрэгжүүлэх иргэний оролцооны харилцааг
зохицуулах бөгөөд харин хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн
захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага, Хүүхдийн төлөө үндэсний
болон орон нутгийн зөвлөлийн хувьд дээр дурьдсан хуулиудаас гадна Засгийн
газрын тогтоол, бодлого, хөтөлбөр, салбарын сайдын тушаалаар баталсан
хууль тогтоомжийн актын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэн ажиллана.
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Тохиолдол 4-т дурдсан иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог
хэрэгжүүлэхэд Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас гадна Захиргааны хэрэг шүүхэд
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох зохицуулалт үйлчилнэ.
Тохиолдол 5-ын хувьд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын
даргын 2017 оны А/96 дугаар тушаалаар “Хүүхдийн элч сонгон ажиллуулах
журам” баталсан бөгөөд уг журмын 2 дугаар зүйлийн 2.3-д хүүхдийн элчийн
бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн элч нь холбогдох төрийн байгууллага,
албан тушаалтанд хандаж:
- хүүхэд, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг тавьж
шийдвэрлүүлэх,
- хүүхдийн эрхийн асуудлаар шийдвэр гаргуулахад нөлөөлөх,
- хүүхдийн эрхийн асуудлаар төрийн байгууллага, албан тушаалтантай
хамтран ажиллах,
- хүүхдийн эрхийн зөрчлийг төрийн байгууллага, албан тушаалтанд
мэдээлж, дүгнэлт, шийдвэр гаргуулах, холбогдох арга хэмжээ
авахуулах,
- хүүхдийн эрхийн асуудлаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл
ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэрэг хүүхдийн эрхийг хангахтай
холбоотой асуудлаар нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага болон
нутгийн захиргааны байгууллагад хүсэлт, шаардлага хүргүүлж,
хэрэгжилтийг хангуулах бүрэн эрхтэй гэжээ.
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль (2016)
13 дугаар зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагын үүрэг оролцоо
13.1.2. хүүхдийн эрхийн талаарх Монгол Улсын олон улсын гэрээний
хэрэгжилтийн Засгийн газрын тайланг боловсруулж, Засгийн газарт
танилцуулах, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, олон улсын байгууллагын
зөвлөмжийг олон нийтэд сурталчлах, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, зохион
байгуулалтын арга хэмжээ авах
15 дугаар зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн суудал эрхэлсэн орон нутгийн
байгууллагын үүрэг, оролцоо
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15.1.5. хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны
байгууллага, ажилтан нь хүүхэд, гэр бүл, эцэг эх, асран хамгаалагч,
харгалзан дэмжигчийг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, шаардлагатай бол
сургалт зохион байгуулах, нийгмийн ажилтны үйл ажиллагааг дэмжиж, арга
зүйн удирдлагаар хангах
16 дугаар зүйл. Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл
16.2.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдийн
төлөөлөл оролцох бөгөөд бүрэлдэхүүнийг Зөвлөлийн тэргүүн батална.
18 дугаар зүйл. Иргэн, хуулийн этгээдийн үүрэг, оролцоо
18.1.Хүүхдийн эрхийг хангах талаар иргэн, хуулийн этгээд дараах үүрэг
хүлээнэ:
18.1.1.хүүхдийн эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар эрх бүхий
байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх;
18.1.2.хүүхдэд эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд санаачилга гаргах,
дэмжих;
18.1.3.иргэний болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хандив, туслалцаа
үзүүлэх, хөрөнгө оруулах;
18.1.4.хүүхдээ хүмүүжүүлж, үлгэр жишээ үзүүлсэн иргэнийг урамшуулах,
шагнах;
18.1.5.хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа
төрийн болон иргэдийн үүсгэл санаачилгыг дэмжих;
18.1.6.хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил, хамгааллын асуудлаар төрийн
байгууллага, хуулийн этгээдээс зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцоход
эцэг, эхэд нь ажлын чөлөө олгох.
19 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эрхийн талаар мэдээлэл өгөх, гомдол, нэхэмжлэл
гаргах
19.1.Хүүхэд эрхээ зөрчигдсөн гэж үзвэл өөрөө болон эцэг, эх, асран
хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, бусад иргэн, байгууллагаар уламжлан
эрхээ хамгаалуулахаар хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гомдол,
нэхэмжлэл гаргана.
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19.2.Эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, хүүхэд гэр бүлийн
хөгжлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, баг, сум, хорооны хүүхдийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтан нь хүүхдийн эрх
зөрчигдсөн гэж үзвэл хуульд заасан журмын дагуу төрийн байгууллагад
гомдол, хүсэлт, шүүхэд нэхэмжлэл, холбогдох албан тушаалтан, хуулийн
этгээдэд хүсэлт, шаардлага гаргаж болно.
20 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хянах
20.6.Хүүхдийн элч нь харьяа сум, дүүргийнхээ хүүхдийн эрх, хамгааллын
асуудлаар санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг холбогдох ажилтан, байгууллагад
тавьж шийдвэрлүүлнэ.
Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд хүүхдийн эрхийг хангаж хамгаалах үйл
ажиллагаанд оролцохдоо санал санаачилга гаргах, дэмжлэг авах, мэдээлэл
авах, мэдээлэл өгөх, сургалтад хамрагдах, зөвлөлдөж шийдвэр гаргах, хандив
туслалцаа үзүүлэх, урамшил шагнал хүртэх, төрийн байгууллагад гомдол
гаргах, шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, хүүхдийн элчээр ажиллаж хүүхдийн эрхийн
хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэг иргэний оролцооны хэлбэрүүдийг хуульчлан
зохицуулсан байна.
Хяналтын хуудас /Хүүхдийн эрхийн тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Иргэдээс өргөдөл, хүсэлт гомдол гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга
гаргах, мэдээлэл өгөх, хандив туслалцаа үзүүлэх, хөрөнгө оруулах
Төрийн бус байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол гаргах, санал
дэвшүүлэх, санаачилга гаргах, хандив туслалцаа үзүүлэх, хөрөнгө
оруулах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол гаргах, санал
дэвшүүлэх, санаачилга гаргах, хандив туслалцаа үзүүлэх, хөрөнгө
оруулах
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон
нутгийн байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас
бусад мэдээлэл ил тод байх зарчим/
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Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан
оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас
бусад мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан
оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ 2.1. БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2002)
Үндсэн ойлголт: Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
болон орон нутгийн байгууллага, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн
хурал, Засаг дарга, боловсролын байгууллагаас шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх,
боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхэд
иргэдийн оролцоог хангаж төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй
бүтээлчээр хамтран ажиллах, харилцах үндсийг авч үзнэ.
Түлхүүр үг: боловсролыг төр, олон нийтийн хяналтад байлгах, эцэг эхийн
оролцоо, мэдээллээр үйлчлэх, олон нийтийн үүсгэл санаачилга,
Тайлбар: Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн
5.1.1-д “Боловсролыг тэргүүн салбар болгон хөгжүүлж, төрийн ивээл,
зохицуулалт, төр, олон нийтийн хяналтад байлгана” гэж боловсролын нэг үндсэн
зарчмыг тодорхойлсон. Боловсролын салбар бол улс орны тогтвортой оршин
тогтнох, хөгжил дэвшлийн үндэс тулгуур болохын хувьд төрөөс боловсролын
салбарыг хөгжүүлэхээр гаргаж буй бодлого, шийдвэрүүд,тэдгээрийг
хэрэгжүүлэхэд, боловсролын сургалтын байгууллагын өөрийн удирдлага ба
иргэд, олон нийт, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагаа,
оролцоон дээр тулгуурлан хамтран ажиллах нь дээрх зарчмын агуулга болно.
Боловсролын тогтолцоо, боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах өргөн
цар хүрээ бүхий ажил нь зөвхөн Засгийн газрын хийх ёстой ажил бус харин
үүнд иргэн, иргэний нийгэм1 хамтран оролцож салбарын хөгжлийн зорилтууд
үр дүнтэй хангагдана. 2002 оноос үйлчилж байгаа Боловсролын тухай хуульд
заасан иргэдийн оролцооны тухай заалтууд нь “олон нийт” гэсэн томьёоллоор
хуульчлагдсан онцлогтой.

1

Боловсролын салбарт нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь / Нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачилгыг хэрэгжүүлэгчдэд
зориулав/. Гарын авлага 3. УБ. 2019 он. х.97
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Иргэд, олон
нийт, төрийн бус
байгууллага, аж
ахуйн нэгж

ТЗ-ны төв, орон
нутгийн байгууллага
Иргэдийн Хурал
Засаг дарга

Тохиолдол 1: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд хандан иргэн
“Үдийн цай хөтөлбөрийг тендерт шалгарсан иргэд, хувийн хэвшил хэрэгжүүлдэг
байсан. Гэтэл 2020 оны 1 дүгээр сараас тухайн сургууль хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэж байгаа нь хувийн хэвшил болоод иргэдийг ажлын байргүй болгож
байна гэж үзэж байна. Үүний хэрэгжих хугацааг сунгаж өгөн, иргэдийн ажлын
байр болоод нөөцөд байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг нь бодолцон үзэх хэрэгтэй”
гэсэн хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 2: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд хандан иргэн
“ОХУ-ын Москва хотод согог судлаач мэргэжлээр Засгийн газрын тэтгэлээр
сургах хүүхдүүд ямар шалгалт өгөх, суурь оноо шалгуур үзүүлэлтийн талаар
мэдээлэл авах” хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 3: “Хүүхдийн цэцэрлэг өглөө 07.30-08.30-д орж, орой 16.3017.30 хүүхдүүдийг тарааж байна. Гэтэл төрийн бус албанд ажилладаг иргэдийн
ажлын тарах цаг 18.00 цаг байдаг. Улсын цэцэрлэг бүрийн өглөө орох, орой
тарах цагууд харилцан адилгүй байгаа, мөн хүүхдийн насны онцлог биологийн
цагийг харгалзан үзэж нийтээр нь 09.00-18.00 цагийн хуваарьтай болгож өгнө
үү, энэ шийдвэрийг хэн гаргадаг вэ?-“ гэсэн асуулт тавьсан байна.
Тохиолдол 4: Иргэний зүгээс “Эцэг эхчүүд сургуулийн үйл ажиллагаанд
оролцох оролцоо хангалтгүй, сургуулийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нэр төдий
байна. Зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээ авч ажиллах
шаардлагатай” гэсэн саналыг Сургуулийн захиргаанд хандан гаргажээ
Тайлбар: Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллага,
нийгмийн бүлгийн зүгээс эдгээр тохиолдлын асуудлаар болон боловсролын
үйлчилгээ, чанар, хүртээмж, ил тод байдлыг хангах, боловсролын салбарын
хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах, хяналт тавих,
тулгамдсан асуудлыг илрүүлж хамтран шийдвэрлэх санал, хүсэлт тавих, эрх
ашгийг нь зөрчсөн бодлого, үйл ажиллагааны талаар гомдол гаргах, дэмжлэг
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туслалцаа авах талаар санаачилга гарган салбарын удирдах байгууллага,
албан тушаалтан, боловсролын байгууллагын удирдлага, тухайн орон нутгийн
Засаг дарга, Иргэдийн Хуралд хандаж иргэний оролцоогоо хэрэгжүүлнэ.
Ийнхүү иргэний оролцоог хэрэгжүүлэх нь Иргэдээс төрийн байгууллага,
албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль,
Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Бага,
дунд боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Монгол Улсын
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн
зохицуулалтаар хангагдах боломжтой. Эдгээр хуулиуд нь иргэний зүгээс
санаачлан хэрэгжүүлэх оролцооны харилцааг зохицуулахад хамаарах бөгөөд
харин боловсролын салбарын төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн
байгууллага, боловсролын байгууллагын хувьд дээр дурдсан хуулиудаас
гадна Засгийн газрын тогтоол, салбарын сайдын тушаалаар баталсан хууль
тогтоомжийг баримтлан ажиллана.
Тохиолдол 3-т дурдсан иргэний тавьсан асуултын шийдэл хариулт нь
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны 230 дугаар тушаалаар
“Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн
журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1-т “Зөвлөл нь Боловсролын тухай хуулийн
35.4-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ” гэжээ. Тус хуулийн 35 дугаар зүйлийн
35.4-д “ 35.4.2. сургууль, цэцэрлэгийн дэг журам, дотоод зохион байгуулалтын
хэлбэрийг тодорхойлох” гэж заасны дагуу цэцэрлэгийн өглөө эхлэх болон орой
тарах цагийг эцэг эх, багш нарын эрх ашиг сонирхлыг харгалзан Цэцэрлэгийн
зөвлөл шийдвэр гаргах эрхтэй байна.
Боловсролын тухай хууль (2002)
5 дугаар зүйл. Боловсролын үндсэн зарчим
5.1.1. боловсролыг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлж, төрийн ивээл,
зохицуулалт, төр, олон нийтийн хяналтад байлгана.
16 дугаар зүйл. Боловсролын эрлэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага
16.1. Боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага нь
боловсролын бодлого, шийдвэр боловсруулахад судалгааны мэдээллээр
хангах, сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын асуудлаар байнгын
судалгаа, шинжилгээ, арга зүй, сургалтын ажлыг эрхлэх, орон нутгийн
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боловсролын байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, бүх
шатны боловсролын байгууллагад сургалт, судалгаа, арга зүйн мэргэжлийн
дэмжлэг үзүүлэх, боловсролын хөгжлийн асуудлаар шинжлэх ухааны
суурь болон хавсарга судалгаа явуулах, иргэд, олон нийтэд судалгаа,
шинжилгээний мэдээллээр үйлчлэх үйл ажиллагааг эрхэлнэ.
27 дугаар зүйл. Боловсролын удирдлагын тогтолцоо
27.3. Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын дэргэд тухайн нутаг дэвсгэрт
явуулах боловсролын үйл ажиллагааны бодлого, хөгжлийн төлөвлөлтийн
асуудлаар зөвлөх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл ажиллана.
28 дугаар зүйл. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын бүрэн эрх
28.1.11. Гадаадын их сургууль, дээд сургууль, коллеж, эрдэм шинжилгээний
байгууллагад хувийн болон байгууллагын зардлаар суралцах хүнд зуучлах,
мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлд хамруулах;
35 дугаар зүйл. Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл
35.1.Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл нь багш, ажилтан, сурагч, эцэг, эх, бусад
байгууллагын төлөөлөлтэй байна. 9-11 гишүүнтэй сургууль, цэцэрлэгийн
зөвлөлийг 3 жилийн хугацаагаар сонгоно.
35.4.9. сургууль, цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлтөд санал
өгөх, зайлшгүй нөхцөл байдлын улмаас хүүхдээ 6 наснаас нь сургуульд
элсүүлэх боломжгүй талаар малчин эцэг, эхийн гаргасан хүсэлтийг үндэслэж
шийдвэрлэх;
39 дүгээр зүйл. Боловсролын санхүүжилт
39.8.Олон нийтийн үүсгэл санаачилгаар аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт
боловсрол хөгжүүлэх сан байгуулж болно.
Боловсролын тухай хуульд иргэний оролцооны идэвхтэй буюу санал
хүсэлт гаргах, зөвлөлдөх, мэдээллээр хангах, олон нийтийн үүсгэл санаачилгаа
дэмжүүлэх хэлбэрүүдийг хуульчилсан боловч эдгээрийг хэрэгжүүлэх дэс
дараалал, төрийн байгууллага, албан тушаалтны зүгээс авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний хэлбэр, төрөл, хугацаа зэргийг нарийвчлан зохицуулаагүй байна.
Иймд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллага, нийгмийн
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бүлгийн гаргасан санал, хүсэлт, гомдол, санаачилгад дурдсан “асуудлыг”
хамтран шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгохын тулд холбогдох
хууль тогтоомжийн актад нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэвэл
зохино.
Хяналтын хуудас /Боловсролын тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Иргэдээс өргөдөл, хүсэлт гомдол гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга
гаргах
Эцэг, эхийн зөвлөлөөс өргөдөл гомдол гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга
гаргах
Төрийн бус байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол гаргах, санал дэвшүүлэх,
санаачилга гаргах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол гаргах, санал
дэвшүүлэх, санаачилга гаргах
Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн
байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад
мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан
оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтран зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад
мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан
оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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Боловсролын байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх / нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл ил тод байх
зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан
оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд санал, хүсэлт, санаачилгыг
уламжлан шийдвэр гаргуулах

57

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ЗОХИЦУУЛСАН
ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ

СЭДЭВ 2.2. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2016)
Үндсэн ойлголт: Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан
сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэний оролцоог хангаж, олон нийтийн дэмжлэгт
тулгуурлан иргэд, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах,
харилцах үндсийг авч үзнэ.
Түлхүүр үг: хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл,
эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд, хууль зөрчсөн хүүхэд, хүүхэд хамгааллын
хариу үйлчилгээ
Тайлбар: Хүүхэд хамгаалал нь гэр бүл, боловсрол, эрүүл мэндийн
үйлчилгээ, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчин, олон нийтийн арга хэмжээ,
үйлчилгээ гээд нийгмийн бүхий л орчинд хүүхэд бүрийг үл хайхрах байдал,
дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс
урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой олон талт, цогц,
мэргэшсэн үйл ажиллагаа юм. Хүүхдийн эрхийг хангаж, хамгаалах төрийн
бодлого, энэ үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, хүүхэд
хамгааллын статистик мэдээлэл, санхүү, төсөвтэй, мэргэшсэн хүний нөөцийн
үзүүлэх цогц үйлчилгээ бүхий тогтолцоо байна.
Хүүхэд хамгааллын үндсэн асуудал бол бүх хүүхдийг хүчирхийлэл,
дарамт, үйл хайхрах байдал, мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэлд
өртсөн хүүхдэд хамгаалах, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх, дахин өртөхөөс
хамгаалж хоёр дахь урьдчилан сэргийлэлт хийх явдал юм. Иймд хүүхэд
хамгааллын үйл ажиллагаа нь дан ганц Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар
үүрэг хүлээсэн байгууллага, албан тушаалтанд хамаарахгүй, иргэд, төрийн бус
байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын ажиллагаа, оролцоон дээр
тулгуурлаж байж сайн үр дүнд хүрэх нь ойлгомжтой. Хүчирхийлэлд өртсөн
хүүхэд, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд
заасан хариу үйлчилгээг үзүүлэхэд энэ чиглэлээр мэргэшсэн байгууллага,
мэргэжилтэн, магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллагуудыг татан
оролцуулж дэмжлэг туслалцааг авах нь чухал.
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ТЗ-ны болон орон
нутгийн байгууллага
Хүүхдийн төлөө
үндэсний болон орон
нутгийн зөвлөл,
Иргэдийн хурал

Иргэн
Төрийн бус
байгууллага
Аж ахуйн нэгж,
байгууллага

мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх
аюулгүй байдлыг хангах
дэмжих, холбон зуучлах
хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйлчилгээ үзүүлэх
гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх

Тохиолдол 1: Иргэнээс 11-11-ээр Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн
газарт хандаж: “Телевизийн сувгуудаар гарч байгаа кинонууд хүүхдийн болон
хүүхэлдэйн кинонуудын талаар хэлэх гэсэн юм. Хүүхдүүдийн сэтгэлгээ, сэтгэл
зүйд хөндлөнгөөс, далд хэлбэрийн хүчирхийлэл, зан аашийг, сэтгэлгээг,
харилцааг нь эвдэж байна. Олон нийтийн бүх сувгуудаар гарч байгаа хүүхдийн
сэдэвтэй кинонууд, гаднын орчуулгын цуврал нэвтрүүлгүүд бүгд хүүхдийн
сэтгэлгээ, ааш араншин, төлөв байдалд сөргөөр нөлөөлж байгааг анхаарч арга
хэмжээ авах” гэсэн санал гаргасан байна.
Тохиолдол 2: Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн хөгжил,
хамгааллын газрын онцлох ажлын тойм (2016-2019): 2018 онд Хүүхэд хамгааллын
тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг
магадлан итгэмжлэх журмын дагуу хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг 37 төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжиллээ. 18 төрийн
бус байгууллагатай гэрээ байгуулж, хамгааллын үйлчилгээ шаардлагатай байгаа
504 хүүхдэд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлсэн.
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Тайлбар: Эдгээр тохиолдлын асуудал болон Хүүхэд хамгааллын үйл
ажиллагаанд иргэний оролцоог хангаж хэрэгжүүлэхдээ хүүхэд хамгааллын
чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн, магадлан итгэмжлэгдсэн мэргэшсэн
төрийн бус байгууллагын хүрээнд хуульчилсан. Хүүхэд хамгааллын бодлого,
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах санал тавих, хүндрэл,
бэрхшээлийг илрүүлж хамтран шийдвэрлэх талаар санал, хүсэлт тавих,
гомдол гаргах, дэмжлэг туслалцаа авах, иргэний зүгээс дэмжлэг туслалцаа
үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх талаар санаачилга гаргах, хүүхэд хамгааллын
мэргэшсэн үйлчилгээ дагнан болон хамтран үзүүлэх, хүүхэд хамгааллын
нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, салбарын үйл ажиллагаанд хяналт тавих
хэлбэрээр хүүхэд хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон
нутгийн байгууллага, Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл,
тухайн орон нутгийн Засаг дарга, Иргэдийн Хуралд хандаж иргэний оролцоогоо
хэрэгжүүлнэ.
Мөн Хүүхдийн эрхийн тухай хууль бол энэ салбарын суурь хууль болох
тул хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийн зүгээс
хандив, дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг Хүүхдийн эрхийн тухай
хуульд заасан иргэний оролцооны хэлбэрээр ч хамтран ажиллах боломжтой.
Хүүхэд хамгааллын салбарт иргэний оролцоог хэрэгжүүлэх нь Иргэдээс төрийн
байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай
хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Гэр
бүлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Монгол
Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуулийн зохицуулалтаар хангагдах боломжтой. Харин хүүхэд, гэр бүлийн
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон орон
нутгийн байгууллага, Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн
хувьд дээр дурьдсан хуулиудаас гадна Засгийн газрын тогтоол, бодлого,
хөтөлбөр, салбарын сайдын тушаалаар баталсан хууль тогтоомжийн актын
зохицуулалтыг хэрэгжүүлэн ажиллана.
Тохиолдол 1-д дурьдсан иргэний саналын хувьд Харилцаа холбооны
зохицуулах хорооноос хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил, төлөвшилд
сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тоглоом, мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа, цахим
сүлжээнээс хүүхдийг хамгаалах талаар зөвлөмж, зааварчилгааг олон нийтэд
www.Ekids.mn.-ээр тогтмол мэдээлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж
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ажиллаж байна.
Тохиолдол 2-ын хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшсэн төрийн
бус байгууллага гэсэн магадлан итгэмжлэлийг “Хүүхэд хамгааллын хариу
үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журам”-ыг
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 12 сарын 26-ны өдрийн
А/380 тоот тушаалаар баталсан. Мөн энэ тохиолдол нь олон нийтэд хүүхдийн
эрхийн хэрэгжилт, хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдлын талаар жилд 1 удаа
мэдээлж, мэдээллээр хангах оролцооны жишээ болно.
Хүүхэд хамгааллын салбарын иргэний оролцоог
- Хамгааллын үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэх,
- Тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хүрээнд, олон нийтийн арга
хэмжээ, үйлчилгээний хүрээнд, гэр бүлийн хүрээнд, боловсролын
салбар, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүрээнд, цахим орчин, хэвлэл
мэдээллийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэний оролцоог
хангах гэж ангилж үзэх боломжтой.
Хүүхэд хамгааллын тухай хууль (2016)
8 дугаар зүйл. Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал
8.2.Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, цагдаагийн төв байгууллага хүүхдийн
хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил, төлөвшилд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тоглоом,
мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа, цахим сүлжээнээс хүүхдийг хамгаалах талаар
зөвлөмж, зааварчилгааг олон нийтэд тогтмол мэдээлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт
тавьж ажиллана.
8.3.Хүүхдэд зориулсан мэдээ, мэдээлэл нь хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил,
төлөвшилд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй гэж үзсэн иргэн, хүүхэд, түүний хууль
ёсны төлөөлөгч, хүүхдийн эрхийн ажилтан энэ тухай гомдол, мэдээллийг холбогдох
байгууллага, албан тушаалтанд хандан шийдвэрлүүлнэ.
10 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ
10.2.Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг төрийн байгууллага эсхүл тухайн
чиглэлээр мэргэшсэн иргэн, магадлан итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд төрийн зарим
чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх замаар үзүүлнэ.
18 дугаар зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны,
орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагаа
18.1.5.хүүхэд хамгаалалд бүх шатны төрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэн, гэр
бүл, олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжих;
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21 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилт
21.4.Олон улсын төрөлжсөн байгууллага, магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус
байгууллага, хуулийн этгээдээр хүүхдийн эрхийн болон хүүхэд хамгааллын талаар
хөндлөнгийн хяналт, шинжилгээ хийлгэж болно.
21.6.Орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага хүүхдийн
эрхийн хэрэгжилт, хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдал, тухайн жилд хэрэгжүүлсэн
ажлын талаар жилд нэгээс доошгүй удаа олон нийтэд тайлагнана.
Хяналтын хуудас /Хүүхэд хамгааллын тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Иргэдээс өргөдөл, хүсэлт гомдол гаргах, санал дэвшүүлэх, санаачилга гаргах
Төрийн бус байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол гаргах, санал дэвшүүлэх,
санаачилга гаргах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол гаргах, санал
дэвшүүлэх, санаачилга гаргах
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, төрийн
захиргааны болон орон нутгийн байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад
мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг хамтран үзүүлэх
Байгууллагын хүүхэд хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаанд арга зүйн
туслалцаа үзүүлэх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад
мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
Хамтарсан баг
Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх кейс шилжүүлэх, кейс хүлээн
авах
Хүүхэд хамгааллын нөлөөллийн арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэх
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
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СЭДЭВ 2.2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2015)
Үндсэн ойлголт: Даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах, эрүүл
мэндийн эрсдэлийн сан бүрдүүлэх, түүнийг хуваарилах, зарцуулах, эрүүл
мэндийн байгууллага, төр, иргэнтэй харилцах харилцааг авч үзнэ.
Түлхүүр үг: Эрүүл мэндийн даатгал, даатгуулагч, эрүүл мэндийн даатгалын
шимтгэл, эрүүл мэндийн сайн дурын даатгал
Тайлбар: Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар эрүүл мэндийн
даатгалтай холбоотой бүхий л харилцааг зохицуулна. Өөрөөр хэлбэл
даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалд хуульд заасны дагуу заавал даатгуулах
бөгөөд өөрөө хүсвэл сайн дурын нэмэлт даатгалд даатгуулах боломжтой юм.

----

Эрүүл мэндийн
даатгал

Иргэн
Төр
Аж ахуйн нэгж

Албан журмын
Эрүүл мэндийн даатгал
Сайн дурын
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Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд Монгол Улсын иргэн эрүүл
мэндийн учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлээс хуваалцах зорилгоор эрүүл
мэндийн даатгалд заавал даатгуулна. Мөн гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн
Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол заавал даатгуулна.
Харин сайн дурын даатгалд хуулинд заасан тусламж үйлчилгээнээс өөр
нэмэлт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах хүсэлтэй хамрагдах боломжтой
юм.
Тохиолдол 1: Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт хандан иргэн
“БСШУСЯамнаас 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн Магадлан итгэмжлэгдсэн
спорт клубуудээр иргэд эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх
боломжтой гэж мэдэгдсэн. Гэтэл Голден жим клубт иргэн тус хөнгөлөлтийг
эдлэх гэтэл Төрийн албан хаагч хамаарах тул хувийн хэвшлийн иргэд хамрагдах
боломжгүй гэж байна. Энэ талаар шалгаж хариу өгнө үү. ” гэсэн хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 2: Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас 2019 онд
даатгалын гэрээ байгуулсан нийслэлийн хувийн хэвшлийн нийт 85 эмнэлэгт
хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ, амбулторын эмчилгээ, оношилгоо, өндөр
өртөгтэй мэс ажиллагаа зэргийг хийж байгаа тухай мэдээлэл хийв.
Тохиолдол 3: “Эрүүл мэндийн сайдад уламжилж өгнө үү. 7 сард ходоодны
эм эрүүл мэндийн даатгалаар хамрагдах болсон гэж байсан гэтэл одоо болтол
жагсаалт нь эмийн санд ирээгүй байна. Холбогдох газарт нь уламжилж өгнө
үү.” гэсэн хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 4: Эрүүл мэндийн яаманд хандан иргэн “Би Оросын холбооны
улсад болор солиулах хагалгаанд орсон юм. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн.
Даатгалаас нүдний болороо солиулахад нэг нүд 450,000 мянга өгөх ёстой гэтэл
та монголдоо хийлгээгүй учраас өгөх боломжгүй гэдэг хариу өгсөн. Монголд
орох гэсэн боловч эмч нар эрсдэлтэй гээд ороогүй юм. Яаралтай шийдвэрлэж
өгнө үү.” гэсэн гомдол гаргав.
Тайлбар: Иргэдээс эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээтэй холбоотой санал
хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг холбогдох албан тушаалтан эрүүл мэндийн даатгалын
ерөнхий газар, эрүүл мэндийн сайд, тухайн орон нутгийн Засаг дарга, Иргэдийн
хуралд хандах боломжтой. Энэхүү иргэдийн оролцооны хэлбэрийг Иргэдээс
төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх
тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиудад тусгагдсан байна.
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Тохиолдол 1-д дурдсан иргэний асуултын шийдлийг Биеийн тамир
спортын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.1-д заасны дагуу урьдчилан
сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамрагддаг боловч
эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тусламж үйлчилгээ аваагүй даатгуулагч
магадлан итгэмжлэгдсэн биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн клубын биеийн
тамирын урамшуулалт үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр
хамрагдана гэж заасан болно.
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль (2015)
5 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн даатгалын зарчим
5.1. Эрүүл мэндийн албан журмын даатгал /цаашид “эрүүл мэндийн даатгал”
гэх/ нь даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл
мэндийн улмаас даатгуулагчид үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах эв
санааны нэгдлийн зарчимд тулгуурлана;
13 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага
13.1.3. Даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэгш,
хүртээмжтэй, чанартай, түргэн шуурхай үзүүлэх, даатгуулагчийг холбогдох
мэдээллээр хангах;
14 дүгээр зүйл. Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
1
14 .2.2. Даатгуулагчийн олонхын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалсан байгууллагыг төлөөлсөн гурван хүн;
23 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар болон
төлбөрийн хяналт
23.2.2. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар болон төлбөрийн
талаар даатгуулагчийн гаргасан өргөдөл, гомдол, саналыг холбогдох хууль
тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэж, даатгуулагчийн эрхийг хамгаалах;
ДААТГУУЛАГЧ
Эрх

Үүрэг
Эрүүл мэндийн даатгалын
Эрүүл мэндийн чанартай, аюулгүй, тэгш,
шимтгэлийг хуулиар тогтоосон
хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ авах
хугацаанд төлөх
Эрүүл мэндийн даатгалын
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын
шимтгэл ногдуулах хөдөлмөрийн
төлбөрийг хуулийн дагуу тогтоосон хэмжээгээр
хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын
эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлүүлэх
хэмжээг үнэн зөв мэдүүлэх
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Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ
байгуулсан өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудаас
сонгож үйлчлүүлэх

Эрүүл мэндийн даатгалын
байгууллага, улсын байцаагчийн
тавьсан хууль ёсны шаардлагыг
биелүүлэх

Эрүүл мэндийн даатгалын талаар мэдээлэл авах
Эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудлаар
гомдол гаргах, шийдвэрлүүлэх
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар,
зардлын төлбөр, төлбөрийн хөнгөлөлтөд хяналт
тавих

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд даатгуулагчийн үндсэн эрх,
үүргийг тусгаж өгсөн боловч эрүүл мэндийн даатгалын талаар төрөөс явуулж
буй үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрт хэрхэн оролцох, хэлбэр, нөхцөлийг
нарийн зохицуулалт байхгүй байна. Үүнд иргэд өргөдөл, гомдол, саналт хүсэлт
гаргах хэлбэрээр л оролцож байгаа болно.
Хяналтын хуудас /Эрүүл мэндийн даатгалын тухай/
Даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгал төлсөн эсэх
Даатгуулагч хуулиар тогтоосон хугацаанд төлсөн эсэх
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний жагсаалтад орсон эсэх
Нийтэд мэдээлэл түгээх /нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл ил тод байх
зарчим/
Даатгуулагчаас ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэх
Даатгуулагч өөрийн авсан тусламж үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах
Зөвлөгөө авах
Сайн дурын даатгалд хамрагдсан эсэх
Гэрээ байгуулагдсан хүчинтэй эсэх
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд санал, хүсэлт, санаачилгыг
уламжлан шийдвэр гаргуулах
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СЭДЭВ 2.3. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ
АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ (2011)
Үндсэн ойлголт: Төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн,
хуулийн этгээдийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангахтай холбоотой
харилцааг авч үзнэ.
Түлхүүр үг: Мэдээлэл, цахим баримт бичиг, тогтмол шинэчлэлт,
ойлгомжтой байдлаар байршуулах, ноцтой зөрчил
Тайлбар: Мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль нь
төрийн байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад мэдээлэл нээлттэй байна
гэсэн тус хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3-т заасан үндсэн зарчмыг баримтална.
Тиймээс иргэн, хуулийн этгээд нууцад хамаарахаас бусад мэдээллийг тухайн
байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбараар дамжуулан авах эсвэл
хүсэлт гаргах замаар авах боломжтой юм.

Улсын болон орон
нутгийн төсвөөс
санхүүждэг зарим
байгууллага

---
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Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Хүний нөөцийн ил тод байдал
Мэдээллийн ил тод байдал
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ,
худалдан авах ажиллагааны ил тод
байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтэц, үйл
ажиллагаанд хэрэглэж буй хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, үйлчилгээ
авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт зэргийг цахим хуудас болон
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх
ёстой. Харин хүний нөөцийн ил тод байдлын хүрээнд тухайн байгууллагын
сул орон тооны зар, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн ил тод
байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар
цахим хуудсанд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэх үүрэгтэй. Төсөв санхүүгийн
ил тод байдал, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авахтай холбоотой мэдээллийг Шилэн дансны тухай
хуулиар зохицуулахаар өөрчлөлт орсон болно.
Тохиолдол 1: Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын газарт хандан иргэн
“Гэр бүлийн зориулалтаар хүн бүрт олгож байсан газраас авах хүсэлт удаа
дараа гаргасан боловч миний авахыг хүссэн газар эзэнтэй байна гэсэн хариуг
Баянзүрх дүүргийн газрын албанаас удаа дараа өгсөн. Яг хаана газар авах
боломжтой талаар ямар ч мэдээлэл алга.” Энэ талаар мэдээлэл авах хүсэлт
гаргав.
Тохиолдол 2: Төрийн албаны зөвлөлд хандан иргэн “Төрийн албан
хаагчийн шалгалтаа өгөөд нөөцөд бүртгэлтэй, гэтэл ажил хайхаар тухайн албан
тушаалд тэнцэхгүй гээд байна. Саяхан зарлагдсан шалгалтад тэнцэж нөөцөд
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орсон иргэд аль хэдий нь ажилдаа орсон байна. Хүний нөөцийн сул орон тоог
нийтэд мэдээлсэн боловч нөөцөд байгаа иргэдээс авахгүй байна.” Энэ талаар
хариу мэдээлэл өгнө үү гэсэн хүсэлт гаргав.
Тохиолдол 3: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авахтай холбоотой мэдээллийг тухайн байгууллага
шилэн дансанд байршуулах үүрэгтэй байдаг гэтэл Налайх дүүргийн Засаг
даргын Тамгын газраас 20 саяас доош үнийн дүнтэй худалдан авалтыг нийтэд
мэдээлэхгүй таньдаг компани, иргэдийн бүлэгт ажил өгч байгаа нь мэдээллийн
ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль зөрчиж байна. Мэдээлэл
авах гэж хүсэлт гаргасан боловч тухайн үед мэдэгдэнэ гэдэг хариу өгдөг үүнийг
шалгаж өгнө үү.
Тохиолдол 4: Эрүүл мэндийн яаманд хандан иргэн “Эрүүл мэндийн
даатгалтай иргэд хувийн эмнэлгээр үнэ төлбөргүй үйлчилгээ авах эрхтэй гэж
сонссон юм. Гэтэл зарим хувийн эмнэлэг даатгалаар үйлчлэхгүй гэх юм. Эрүүл
мэндийн даатгалын ерөнхий газрын сайтад байршуулсан мэдээлэл алга” гэсэн
гомдол гаргав.
Тайлбар: Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй
байдал, байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль
тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад мэдээллийг авах эрхтэй.
Мэдээлэл нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн эрх
ашигт хохирол учруулах бодитой үндэслэл байгаа, захиргааны байгууллагад
шалгагдаж байгаа, Төр, байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах, олон улсын
гэрээ хэлэлцээр байгуулах явцтай холбоотой зэрэг шалтгаан байвал нийтэд
мэдээлэх, мэдээлэл өгөхийг хориглоно.
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Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
(2011)
5 дугаар зүйл. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийг хангах
үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим
5.1.2. Иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;
11 дүгээр зүйл. Мэдээлэл авах
11.1. Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй
байдал, байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор
хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад мэдээллийг
авах эрхтэй.
11.3.1. Хүсэлт гаргагч нь иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин
суугаа газрын буюу цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар, иргэний
үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаарыг бичиж, гарын
үсгээ зурсан байх;
14 дүгээр зүйл. Мэдээлэл өгөх
14.6. Мэдээллийг амаар, бичгээр, цахим хэлбэрээр өгч болох бөгөөд иргэн,
хуулийн этгээд нь мэдээлэлтэй биечлэн танилцаж болно.
15 дугаар зүйл. Цахим хэлбэрээр мэдээлэл авах, өгөх
15.1.Иргэн, хуулийн этгээд цахим хэлбэрээр мэдээлэл авах хүсэлт гаргаж
болно.
17 дугаар зүйл. Гомдол гаргах, гомдлыг хянан шийдвэрлэх
17.1.Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага,
албан тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн талаар дээд шатны байгууллага,
албан тушаалтан, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол
гаргаж болно.
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МЭДЭЭЛЭЛ ХҮСЭГЧ
Эрх

Үүрэг

Эрх тэгш байх
Мэдээлэл авах хэлбэрээ сонгох
Мэдээлэл авах болсон шаардлага,
үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх
Мэдээлэлтэй холбогдсон асуудлаар нэмэлт
лавлагаа авах
Мэдээллийн агуулгын талаар амаар
тайлбарлуулах
Мэдээллийн албан ёсны эх сурвалжийг
мэдэх
Гомдол гаргах

Хуульд заасан мэдээлэл авах
журмыг биелүүлэх
Мэдээлэл авахдаа хууль, бусдын
эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг
зөрчихгүй байх
Авах
мэдээллээ
бодитой
тодорхойлсон байх

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд
зааснаар мэдээлэл хүсэгч иргэн нь өөрийн мэдээллийг бүрэн гүйцэд бөглөсөн
байх үндсэн шаардлагыг хангах бөгөөд эрхийн хувьд мэдээлэл авах болсон
шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх эрхтэй.
Хяналтын хуудас /Мэдээллийн ид тод байдлын тухай /
Төрийн байгууллага, албан тушаалтан
Иргэн өөрийн хувийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн эсэх
Тухайн иргэн, хуулийн этгээд мөн эсэх
Мэдээлэл тухайн байгууллагад байгаа эсэх
Нийтэд мэдээлэхийг хориглосон эсэх
Хуулийн хугацаанд буцааж мэдэгдэх
Байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах
Холбогдох үйлчилгээний хөлс төлсөн эсэх
Гомдол гаргах этгээдийг зааж өгсөн эсэх
Тэмдэглэл хөтлөх
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3

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ЗОХИЦУУЛСАН
ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ

СЭДЭВ 3.1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ /1995 ОН/
Үндсэн ойлголт: Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан хүний
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүйн үеийнхний
ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой
ашиглах, жам ёсны боломжтойг нь нөхөн сэргээхтэй холбогдож төр, иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг иргэний оролцооны талаас
авч үзэх болно.
Түлхүүр үг: байгаль орчин, хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх,
төрийн үүрэг, захиргааны байгууллагуудын бүрэн эрх, баялгийн зохистой
ашиглалт, нөхөрлөл, иргэний оролцоо, хяналт

Хүний амьдрал, үйл
ажиллагаанд шууд болон шууд
бусаар нөлөөлдөг Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрийн чулуун мандал,
усан мандал, шим мандал, агаар
мандлын харилцан шүтэлцээт
хүрээллийг хэлнэ.

Байгаль орчин

Байгаль орчныг хамгаалах талаархи төрийн үүрэг, бүрэн эрх
Төрийн үүрэг, зарчим
Төрийн үүрэг
Төр нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль
орчинд хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн
хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
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Байгалийн нөөц,
баялгийн халдашгүй
байдлыг хангах

Байгаль орчныг
хамгаалах, байгалийн
баялгийг ашиглах
шийдвэр, үйл ажиллагаа
ил тод байх

Төрийн
баримтлах
зарчим

Хүний амьдрах,
хөдөлмөрлөх, амрах
байгаль орчны
тааламжтай нөхцөл
бүрдүүлэх

Экологийн баримжаатай
эдийн засгийг хөгжүүлж
байгаль орчны тэнцлийг
хангах

Байгалийн баялгийг
шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй зохистой
ашиглах нөхцөлийг хангах

Байгаль орчныг хамгаалах төрийн ба захиргааны байгууллагуудын нийтлэг
бүрэн эрх
Дээд удирдлагын түвшинд:
Төрийн байгууллага

Улсын Их хурал

Бүрэн эрх
1/байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой
ашиглах, нөхөн сэргээх төрийн бодлогыг тодорхойлох;
2/Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр байгаль орчныг
хамгаалах, экологийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний
хөтөлбөр батлах;
3/байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг
батлах тэдгээрийн биелэлтэд хяналт тавих;
4/байгалийн баялгийн нөөцийг ашигласны болон орчныг
бохирдуулсны төлбөр, хураамжийн дээд, доод хэмжээг
тогтоох;
5/устах аюулд орсон амьтан, ургамлын жагсаалтыг
батлах, өөрчлөх, байгалийн зарим объектыг улсын
тусгай хамгаалалтад авах;
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Засгийн газар

Байгаль
орчны
асуудал
эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв
байгууллага

1/байгаль орчныг хамгаалах, экологийн аюулгүй байдлыг
хангах үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах;
2/байгалийн баялгийг ашиглах, импортлох, экспортлох
хэмжээг хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлах буюу
тодорхой хугацаагаар хориглох;
3/иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүн амын
эрүүл мэнд, байгаль орчинд хортой нөлөөлөл бүхий
үйлдвэрлэлийн болон бусад үйл ажиллагааг төрийн
захиргааны төв байгууллага болон аймаг, нийслэлийн
Засаг даргын саналыг харгалзан өмчийнх нь хэлбэрийг
үл харгалзан зогсоох;
4/амьтан, ургамал, түүнчлэн байгалийн гаралтай түүхий
эд экспортлох, импортлоход хил, гааль, хорио цээрийн
хяналтыг зохион байгуулах;
6/иргэдэд экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажлыг
зохион байгуулах;
1. төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах;
2. дүрэм, журам баталж биелэлтийг хангуулах;
3. зарим төрлийн баялгийн ашиглалтыг хязгаарлах
буюу тодорхой хугацаагаар хориглох;
4. санхүүгийн дэмжлэг, урамшуулал олгох.

76

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Орон нутгийн удирдлагын түвшинд:
№

Байгууллага
Аймаг,
нийслэлийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурал

1
Аймаг,
нийслэлийн
Засаг дарга

----------

Бүрэн эрх
хамгаалах, зохистой ашиглах арга хэмжээний төсөв баталж,
хяналт тавих,
баялгийн нөөцийн дээд хэмжээг тогтоох,
орон нутгийн хамгаалалт авах шийдвэр гаргах,
Засаг даргын ажлын тайлан хэлэлцэх.
хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах,
мэдээллийн санг бүрдүүлэх,
нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг санхүүгийн хувьд дэмжих,
төрийн жинхэнэ албан хаагчийг томилж, чөлөөлөх,
байгалийн нөөцийг төрийн нэрийн өмнөөс хамгаалан,
халдашгүй байдлыг нь хангах үүргийг тухайн нутаг
дэвсгэртээ хариуцах.

-- хамгаалах, зохистой ашиглах арга хэмжээний төсөв,
Сум, дүүргийн
хөтөлбөр баталж, хяналт тавих,
иргэдийн
-- Засаг даргын ажлын тайлан хэлэлцэх,
Төлөөлөгчдийн
-- байгалийн баялгийг хуульд заасан шаардлага болон
Хурал
журмаар нөхөрлөлд ашиглуулах тухай шийдвэр гаргах.

2

-- хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах,
-- иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгалийн баялгийн
нөөц ашиглах эрхийн бичгийг хууль тогтоомжийн дагуу
олгох,
-- байгаль орчны зөрчлийн талаар хяналт тавих,
-- хог хаягдлын цэг тогтоох,
-- иргэн, аж ахуйн нэгжтэй хамгаалуулах, ашиглуулах,
Сум, дүүргийн
эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавих,
Засаг дарга
-- байгаль орчны зөрчилтэй асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл
гаргах,
-- байгалийн нөөцийг төрийн нэрийн өмнөөс хамгаалан,
халдашгүй байдлыг нь хангах үүргийг тухайн нутаг
дэвсгэртээ хариуцах.
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-- бусдын эзэмшил, ашиглалтад олгоогүй хадлан, бэлчээр,
уст цэгийг хамгаалах, ашиглах хуваарь гаргаж зохицуулах,
Баг, хорооны -- нийтийн ашиглалтын байгалийн баялгийн хамгаалалт,
иргэдийн
ашиглалтад хяналт тавих,
Нийтийн Хурал -- нөхөрлөл байгуулах талаар багийн Засаг даргаас ирүүлсэн
саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэх.
3

Баг, хорооны
Засаг дарга

-- хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах
-- нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах ажлыг удирдан
чиглүүлж орчны бохирдол, хог хаягдлыг цэвэрлэх жил
бүрийн ажилд иргэдийг татан оролцуулах,
-- байгалийн баялгийн нөөц ашиглах эрхийн бичиг олгох,
-- нийтийн хог хаягдлын цэг тогтоох,
-- нөхөрлөлийг байгуулах болон түүний үйл ажиллагаатай
холбогдсон саналыг иргэдийн Нийтийн Хуралд танилцуулж
хэлэлцүүлэх.

Тайлбар: Хэрэв Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга энэ
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 10 дахь заалт, 17 дугаар зүйлийн
2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад (байгалийн нөөцийг төрийн нэрийн өмнөөс
хамгаалан, халдашгүй байдлыг нь хангах үүргийг тухайн нутаг дэвсгэртээ
хариуцах) заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс тухайн нутгийн
байгаль орчинд онц их хэмжээний хохирол учирсныг эрх бүхий мэргэжлийн
байгууллага хуульд заасан аргачлалаар албан ёсоор тогтоосон тохиолдолд
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 32.2-т (Засаг дарга гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхийн хүчин
төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор нотлогдсон, түүнчлэн хууль тогтоомж зөрчсөн
буюу чиг үүргээ хэрэгжүүлж чадаагүй бол тухайн шатны Хурал түүнийг бүрэн
эрхийнх нь хугацаа дуусахаас өмнө огцруулах саналыг дээд шатны Засаг дарга
буюу Ерөнхий сайдад хүргүүлнэ) заасан арга хэмжээ авна.
Энэ хуульд төрийн ба нийтийн захиргааны эрх бүхий байгууллагууд
байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглахтай холбоотой
бүхий л харилцаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудыг татан
оролцуулж, тэдэнтэй хамтарч ажиллахыг дэмжсэн зохицуулалтыг хийж
өгсөн. Тухайлбал, нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, иргэдэд гэрээний дагуу
байгалийн тодорхой төрлийн баялгийн хамгаалалт, ашиглалт, эзэмшилтийг
хариуцуулах явдал юм.
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3.2. 8/“байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл” гэж /цаашид
“нөхөрлөл” гэх/ нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой
ашиглах, нөхөн сэргээх эрхийг олгож, нөөц ашиглалтыг хамтаараа, ил тод,
шударга зарчимд нийцүүлэн зохион байгуулж, түүнээс гарсан үр ашгийг
иргэдэд тэнцүү хуваарилах зорилготой нөхөрлөлийг;
4.1.6/сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулалтад орж, энэ хуулийн 3
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан нөхөрлөл байгуулах
замаар оршин суугаа нутгийнхаа байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг
хамгаалах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээгээр ашиглах, эзэмших.
6.3.Хууль, гэрээнд заасан журмын дагуу иргэн өмчийн болон эзэмшлийн,
аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшлийн газар дээрээ өөрийн хөрөнгөөр
тарьж ургуулсан ургамал, ой мод, өсгөж үржүүлсэн амьтан болон хурын
усыг хуримтлуулах замаар байгуулсан усан сан, нуур, цөөрмийг өмчилж
болно.
17.1.5/нутаг дэвсгэрийнхээ байгалийн тодорхой төрлийн баялгийн
хамгаалалт, ашиглалт, эзэмшилтийг энэ хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь
хэсгийн 8 дахь заалтад заасан нөхөрлөлд хариуцуулах асуудлыг баг,
хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын саналыг үндэслэн шийдвэрлэх.
19.2. 7/нөхөрлөлд гэрээний дагуу байгалийн тодорхой төрлийн баялгийн
хамгаалалт, ашиглалт, эзэмшилтийг хариуцуулах.
32.2.Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах талаархи төрийн гүйцэтгэх
байгууллагын тодорхой чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр байгаль орчныг
хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус байгууллагад эсхүл тухайн
нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн байгуулагдсан этгээдэд
шилжүүлж, түүний хэрэгжилтийг санхүүжүүлж болно.
45.1.Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан
нөхөрлөлийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан нутгийн иргэдэд байгалийн
нөөцийг дундаа хариуцан хамгаалах, зохистой ашиглах болон нөхөн сэргээх
эрхийг олгож, нутгийн иргэд нөөц ашиглалтыг хамтаараа, ил тод, шударга
зарчимд нийцүүлэн зохион байгуулж, түүнээс нийгэм, эдийн засгийн ашиг
тусыг хүртэж байх үйл явцыг байгалийн нөөцийн хамтын менежмент гэнэ.
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Байгалийн нөөцийн хамтын
менежментийн нөхөрлөл

Төрийн бус байгууллага

•Нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой
ашиглах, нөхөн сэргээх эрхийг олгож, нөөц ашиглалтыг
хамтаараа, ил тод, шударга зарчимд нийцүүлэн зохион
байгуулж, түүнээс гарсан үр ашгийг иргэдэд тэнцүү
хуваарилах зорилгоор байгууллагдсан иргэдийн бүлэг

•Байгаль орчин, түүний баялгийг хамгаалах дүрмийн зорилго
бүхий олон нийтийн байгууллага

Тохиолдол 1: Нөхөрлөлтэй холбоотой шийдвэр гаргах ажиллагааг
тайлбарлана уу?
Нөхөрлөлийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан нутгийн иргэдэд байгалийн
нөөцийг дундаа хариуцан хамгаалах, зохистой ашиглах болон нөхөн сэргээх
эрхийг олгож, нутгийн иргэд нөөц ашиглалтыг хамтаараа, ил тод, шударга
зарчимд нийцүүлэн зохион байгуулж, түүнээс нийгэм, эдийн засгийн ашиг
тусыг хүртэж байх үйл явцыг байгалийн нөөцийн хамтын менежмент гэнэ
хэмээн энэ хуулийн 45 дугаар зүйлийн 1-д зааж өгсөн.
Сум дүүргийн Засаг дарга дараах баримт бичгийг үндэслэн байгаль
хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах иргэдийн нөхөрлөлтэй гэрээ
байгуулан хамтран ажиллаж, тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг
зохион байгуулна:
1. баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын санал, сум, дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр;
2. нөхөрлөлийн байгалийн нөөцийн менежмент явуулахыг хүссэн өргөдөл;
3. нөхөрлөлийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэж баталсан байгалийн
нөөцийн хамтын менежмент явуулах менежментийн төлөвлөгөө;
4. нөхөрлөл байгуулсан гишүүдийн хамтран ажиллах тухай гэрээ болон
иргэний үнэмлэхийн хуулбар.
Шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үйл ажиллагааны дарааллыг зургаар
үзүүлбэл:
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баг, хорооны
Нийтийн хурал
санал гаргах

сум, дүүргийн ИТХ нөхөрлөлд
эзэмшүүлэх газрын талаар
шийдвэр гаргах болон
байгалийн нөөцийн хамтын
менежментийн үзэл
баримтлалын хүрээнд
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг
баталж, хэрэгжилтийг хянах

сум, дүүргийн Засаг
дарга шаардлага
хангасан нөхөрлөлтэй
Иргэний хуулийн
481.1-д заасны дагуу
бичгээр гэрээ
байгуулна.

сум, дүүргийн Засаг дарга
менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулж, мэргэжлийн сургалт
явуулах замаар дэмжлэг үзүүлнэ.

сум, дүүргийн Засаг дарга
гэрээний биелэлтэд
хяналт тавих ба хуульд
заасан үндэслэлээр гэрээг
цуцлах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 250 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралтаар гэрээний загварыг баталсан байна.
Жишээ: Нөхөрлөл-1997 оноос НҮБ –ын “Хамтын эзэмшлийн ойн аж
ахуй” гэсэн 2 жилийн хугацаатай төсөл хэрэгжиж Сэлэнгэ аймагт Ерөө суманд
2, Архангай аймагт Булган, Өндөр-Улаан суманд 2 хамтын эзэмшлийн ойн
аж ахуйг байгуулж, ойд ойролцоо байгаа айл өрхүүд хамтарч ойгоо гэрээгээр
эзэмшин хамгаалж болох талаар сургалт, семинар зохион байгуулж, хамтын
эзэмшлийн ойн аж ахуйн анхны эхлэл тавигдсан юм. Монгол Улсын хэмжээнд
ой бүхий аймгуудад нийт 1300 орчим ойн нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулдаг.
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл тосгоны ойн нөхөрлөлүүдийг сонгон
төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилласан. 1996-1997 онд ойн түймэрт
2.5 сая га газраа өргөж байсан бол нөхөрлөлүүд ажиллаж эхэлснээр хүнээс
хамаарсан түймрийг 30 хувь бууруулж чадсан байна. Мөн төрийн бус байгууллага
гэрээний дагуу байгалийн тодорхой төрлийн баялгийн хамгаалалт, ашиглалт,
эзэмшилтийг хариуцдаг. Жишээ нь: Их нартын болон Хустай Байгалийн нөөц
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хамгаалалтын захиргаа Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай гэрээгээр
чиг үүрэг шилжүүлэн ажиллаж байна. Практикт төрийн бус байгууллагад
байгалийн нөөцийг гэрээгээр ашиглуулах нь нөхөрлөлүүдийн зүгээс хүчтэй
эсэргүүцдэг. Иймд нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж статусыг тодорхой
болгох, санхүүгийн тогтвортой механизм бүрдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчныг
бүрдүүлэх шаардлагатай байна.
Тохиолдол 2: Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр төрийн бус
байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах вэ?
Иргэн энэ хуульд зааснаар байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн
байгууллага байгуулах эрхтэй. Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах
талаархи төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг гэрээний
үндсэн дээр байгаль орчныг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус
байгууллагад эсхүл тухайн нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн
байгуулагдсан этгээдэд шилжүүлж, түүний хэрэгжилтийг санхүүжүүлж болно.
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Яам болон Засаг дарга сонирхогч иргэн,
аж ахуйн нэгж, байгууллагад өөрийн хөрөнгөөр судалгаа,шинжилгээ хийхэд нь
дэмжлэг үзүүлнэ. Байгаль орчны улсын байцаагч байгаль орчныг хамгаалах,
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих үйл ажиллагаанд орон нутгийн
иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний идэвх санаачилгыг
өрнүүлэх, зөвлөн туслах, зохион байгуулах, хамтарч ажиллах үүрэгтэй.
Жишээ: Монголын Байгаль орчны иргэний Зөвлөл 2008 онд байгуулагдсан.
21 аймагт салбар зөвлөлтэй, төрөөс хараат бус, ашгийн бус, гишүүддээ
үйлчилдэг төв байгууллага юм. Тус байгууллага дүрэмдээ Ногоон парламентын
зохион байгуулалтын хэлбэрийг тусгасан байна. Иргэний Зөвлөлийн гишүүд
байгаль хамгаалах чиглэлээр төрийн байгууллагатай нягт уялдаатай болон
тогтвортой ажилладаг төрийн бус байгууллага юм. Сүүлийн үеийн жишээнээс
дурдвал: Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1033 дугаар захирамжаар
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс хар шороо олборлохыг 2020 оны 01 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс эхлэн гурван жилийн хугацаатайгаар хориглосонтой
холбоотойгоор Нийслэлийн Байгаль Орчны Газраас 2019 оны 10 сарын 31нд хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна. Уг хэлэлцүүлэгт Монголын Байгаль
Орчны Иргэний Зөвлөлийн төлөөллүүд оролцож саналаа гаргажээ.
Мөн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн, ойн, усны сав газрын Зөвлөлүүд
байхаар хуульчлагдсан боловч иргэн, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг
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сонгон шалгаруулах болон үйл ажиллагааны журам тодорхой биш байгаагаас
шалтгаалан хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.
Тохиолдол 3: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгалийн баялгийн нөөцийн үнэлгээ
хийх эрхийг гэрээгээр шилжүүлдэг. Ямар шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж,
байгууллагад эрх олгох вэ?
1/үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүний гуравны нэгээс доошгүй нь орон
тооны мэргэжлийн боловсон хүчин байх; 2/хэмжилт, судалгааны багаж,
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй байх; 3/магадлан итгэмжлэгдсэн мэргэжлийн
байгууллагаас батлагдсан байгаль орчны үнэлгээ хийх арга зүйтэй байх; 4/
үнэлгээ хийх асуудлаарх мэдээллийн сантай байхыг шаардана.
Тохиолдол 4: Иргэнд байгаль орчныг хамгаалах төрийн захиргааны
байгууллагын бүрэн эрхийг гэрээгээр шилжүүлж болох уу?
Тайлбар: Болно. Энэ хуулийн 26.8-д “Тухайн орон нутагт байгаль орчныг
хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхэд тавих хяналтыг
хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг томилон
ажиллуулж болно” гэж заасан. Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах,
ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах тухай журмыг 2015 онд Байгаль орчны
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталсан.
Идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг ямар журмаар ажиллуулах вэ?
-- Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулахаар тухайн сум, дүүргийн
Засаг даргын санал болгосон иргэний материалыг аймаг, нийслэлийн
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн нэгж нь хянан, шаардлага хангасан
иргэнтэй гэрээ байгуулна.
-- Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулахаар тухайн тусгай
хамгаалалттай нутгийн орчны зөвлөлөөс санал болгосон иргэний
материалыг тухайн тусгай хамгаалалттай нутгийн хамгаалалтын
захиргаа нь хянан, шаардлага хангасан иргэнтэй гэрээ байгуулна.
Идэвхтэн байгаль хамгаалагч дараах шаардлагыг хангасан байна.
1.ял шийтгүүлж байгаагүй, 18 насанд хүрсэн байх;
                    2.бүрэн дундаас дээш боловсролтой;
                    3.тухайн нутгийн оршин суугч байх.
Тохиолдол 5: Байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой шийдвэрийн
биелэлтэд хяналт тавихдаа иргэний оролцоог хангаж чадаж байна уу?
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Тайлбар: Энэ хуульд байгаль орчны аудитыг байгалийн нөөц, баялгийг
ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь
хоёр жил тутам хийлгэж, холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлэх
бөгөөд зөвлөмжид заасан хугацаанд тайлангаа аймаг, нийслэлийн байгаль
орчны албанд хүргүүлнэ гэж заасан.
Байгаль орчны аудитын үйл ажиллагааг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх авсан хуулийн этгээд эрхлэн
гүйцэтгэнэ. Байгаль орчны аудит хийх аргачлал, эрх олгох журмыг байгаль
орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. “Байгаль орчны
аудит хийх эрх олгох журам”-ыг 2013 онд баталсан байна.
Жишээ: Байгаль орчныг бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, байгалийн
баялгийг жам ёсоороо нөхөн сэргэх боломжийг нь алдагдуулахгүйгээр,
байгалийн даацад нь тохируулан зохистой ашиглах, нөхөн сэргээж байна уу
гэдэгт хяналтын үйл ажиллагаа чиглэгддэг.
Тохиолдол 6: Байгаль хамгаалах, зохистой ашиглахтай холбоотой
мэдээллийг иргэдэд хүргэх төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг тайлбарлана
уу?
Иргэн холбогдох байгууллагаас байгаль орчны тухай үнэн, зөв мэдээлэл
авах эрхтэй гэж энэ хуульд заасан бол төрийн байгаль орчныг хамгаалах,
байгалийн баялгийг ашиглах шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод байх зарчимтай.
Төрийн байгууллага

Бүрэн эрх

-- байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаархи
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж,
хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3, 4, 7-д заасан мэдээллийг жил
бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд
Байгаль орчны
төвлөрүүлнэ.
асуудал эрхэлсэн
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10-т заасан мэдээллийг жил бүрийн
төрийн захиргааны
12 дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.
төв байгууллага
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 11, 12-т заасан мэдээллийг жил
бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд
төвлөрүүлнэ.
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13-18-д заасан мэдээллийг тухай
бүр улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.
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-- байгаль орчны мэдээллийн сангийн мэдээ, баримтыг төрийн
захиргааны төв байгууллагад хугацаанд нь ирүүлэх;
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т заасан мэдээллийг жил бүрийн 3
Аймаг, нийслэлийн
дугаар сарын 1-ний дотор улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.
Засаг дарга
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 11, 12-т заасан мэдээллийг жил
бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд
төвлөрүүлнэ.
Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгалийн баялгийн өөрчлөлтийн ажиглалт
Байгаль хамгаалагч
хийж, мэдээг мэдээллийн санд тусгуулах
Газрын асуудал
эрхэлсэн төрийн
захиргааны
байгууллага

35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д заасан мэдээллийг жил бүрийн 2
дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.

Геологи, уул
уурхайн асуудал
эрхэлсэн төрийн
захиргааны
байгууллага

-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т заасан мэдээллийг жил бүрийн 3
дугаар сарын 1-ний дотор улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.
-- 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10-т заасан мэдээллийг жил бүрийн
12 дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.

Эрдэм
шинжилгээний
болон тухайн
35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5, 6-д заасан мэдээллийг жил бүрийн 12
асуудал эрхэлсэн дугаар сарын 20-ны дотор улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.
төрийн захиргааны
төв байгууллага
Ус цаг уур, орчны
хяналт шинжилгээ
болон онцгой
байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн
захиргааны
байгууллага

35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8, 9-д заасан мэдээллийг гамшгийн
нөхцөл байдал үүссэн тухай бүр улсын мэдээллийн санд төвлөрүүлнэ.

Байгаль орчны
мэдээллийн төв

Энэ хуулийн 39 дүгээр зүйлд тусгасан.

Эдгээр байгууллагууд нь энэ хуульд заасан дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
1. холбогдох мэдээллийг бүрдүүлж, улсын мэдээллийн санд цахим хэлбэрээр
буюу сүлжээгээр нийлүүлэх, техникийн хувьд боломжгүй бол мэдээлэл
зөөгч хэрэгслээр өгөх;
2. байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах, шинэ
өгөгдөл, мэдээллээр мэдээллийн санг баяжуулах;
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3. байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хариуцах;
4. байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийн анхдагч боловсруулалтыг хариуцах;
5. байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийн нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчлэлтийн
тухай байгаль орчны мэдээллийн төвд ажлын 7 өдөрт багтаан мэдэгдэх;
6. улсын мэдээллийн санд мэдээлэл төвлөрүүлэх техник, технологийн
нөхцөлийг бүрдүүлэх, холбогдох зардлыг хариуцах.
Жишээ: Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны цахим хаягаас байгаль
орчин, аялал жуулчлалын чиглэлийн мэдээллийг багтаасан 20 мэдээллийн
сан байна. https://www.mne.mn/
Тохиолдол 7: Байгаль орчныг хамгаалах үүргээ биелүүлж байгаа иргэнийг
дэмжиж, урамшуулах төрийн байгууллагын үүргийг танилцуулна уу?
Байгаль орчныг хамгаалах эдийн засгийн хөшүүрэг гэж энэ хуулийн
54 дүгээр зүйлд зохицуулж өгсөн. Сангийн болон Байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд урамшуулал олгох журмыг батална. Байгаль
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд ашиглаж хураалгасан
зэвсэг, тээврийн хэрэгсэл, унаа хөсөг, техник, тоног төхөөрөмжийг борлуулсны
орлогын 70 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг тухайн гэмт хэрэг,
зөрчлийг илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах
байгууллагын ажилтанд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүн Байгаль орчин, уур амьсгалын сангаас олгоно. Хууль бусаар бэлтгэж
хураалгасан байгалийн баялгийг борлуулсны орлого болон гэмт хэрэг, зөрчил
үйлдэхэд ашиглаж хураалгасан зэвсэг, тээврийн хэрэгсэл, унаа хөсөг, техник,
тоног төхөөрөмжийг борлуулсны орлогыг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай
хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан Байгаль орчин, уур амьсгалын санд оруулна.
Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг мөрдөхөд шаардлагатай
үнэлгээ, шинжилгээ, шинжээчийн болон лабораторийн зардлыг эргэн төлөгдөх
нөхцөлтэйгөөр Байгаль орчин, уур амьсгалын сангаас санхүүжүүлнэ.
Төрийн байгууллагаас үзүүлэх урамшуулал, дэмжлэгийг процессыг
зургаар үзүүлбэл:
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Байгаль орчныг хамгаалах,
түүний баялгийг зохистой
ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль
орчинд үзүүлэх хортой аюултай
нөлөөллийг багасгах дэвшилт
арга, хоргүй, аюулгүй,
бохирдолгүй, хаягдалгүй
технологи нэврүүлсэн иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагыг төрөөс
урамшуулна

Экологийн боловсрол, хүмүүжил
олгох, байгаль орчныг хамгаалах,
байгалийн баялгийг нөхөн
сэргээх ажилд төсвөөс
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Хууль бусаар бэлтгэж
хураалгасан байгалийн баялгийн
борлуулалтын орлогын 15 хувийг
тухайн зөрчлийг илрүүлсэн улсын
байцаагчид мэргэжлийн
хяналтын байгууллага, байгаль
хамгаалагчид тухайн аймаг,
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг
дарга байгалийн нөөц ашигласны
төлбөрийн орлогоос олгоно.

Байгаль орчны хууль тогтоомж
зөрчсөн тухай үнэн бодит
мэдээллийг эрх бүхий
байгууллага, албан тушаалтанд
өгсөн иргэн, нөхөрлөл, төрийн
бус байгууллагад 150000
төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг
сум, дүүргийн Засаг дарга ажлын
10 өдөрт багтаан байгалийн нөөц
ашигласны төлбөрийн орлогоос
олгоно.

Анхаарах: Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн тухай үнэн бодит
мэдээллийг өгсөн мэдээлэгчийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нууцална.
Хяналтын хуудас / Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
гэм буруутай этгээд байгаль орчинд хортой нөлөөлснөөс эрүүл мэнд, эд хөрөнгөндөө
учирсан хохирлыг түүгээр нөхөн төлүүлэхээр нэхэмжлэх
байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх болон
байгаль орчинд хортой нөлөөлсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг шаардах,
байгаль орчинд учруулсан хохирлыг барагдуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн байгууллага байгуулах, хөрөнгийн сан
үүсгэх нутгийн иргэд сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж байгалийн баялгийг арчлан
хамгаалах, нөхөн сэргээх, түүний ашиг шимийг хүртэх
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байгалийн нөөц, баялгийн халдашгүй байдлыг хангах, байгаль орчинд хортой
нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагааг хязгаарлах, таслан зогсоох шийдвэр гаргахыг
болон байгаль орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг
шинээр байгуулах зөвшөөрөл олгохгүй байхыг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас
шаардах
холбогдох байгууллагаас байгаль орчны тухай үнэн, зөв мэдээлэл авах;
сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулалтад орж, нөхөрлөл байгуулах замаар
оршин суугаа нутгийнхаа байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах,
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээгээр ашиглах, эзэмших.
Байгаль орчныг хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн
байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ 3.2. АГААРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ( 2012)
Үндсэн ойлголт: Хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос
урьдчилан сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт
тавихтай холбогдсон харилцаанд төр ба иргэний оролцооны талаар өгүүлэх
болно.
Түлхүүр үг: агаар, агаарын бохирдол, агаарын чанар, агаарын бохирдлоос
урьдчилан сэргийлэх төрийн үүрэг,
Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн хэсгийн
нэг болох хийн
мандлын байгалийн
төлвөөрөө байгаа
хийн хольцыг хэлнэ.

Хүрээлэн байгаа агаар

Агаарыг хамгаалах талаарх төрийн ба нийтийн захиргааны байгууллагын
нийтлэг бүрэн эрхийг дараахь байдлаар заасан байдаг.
Төрийн дээд удирдлагын түвшинд:
Төрийн байгууллага
Улсын Их хурал

Засгийн газар

Бүрэн эрх
1. агаар хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтэд хяналт тавих;
2. энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг баталж,
зарцуулалтад хяналт тавих;
1. үндэсний хөтөлбөрийг батлах, түүний хэрэгжилтийг зохион
байгуулах;
2. Үндэсний хороодыг байгуулах
3. хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих
4. урамшуулал олгох
5. нэгдсэн стандарт,аргачлал батлуулах

Байгаль орчны
асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв
байгууллага

1. төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион байгуулах;
2. дүрэм, журам, аргачлал, зааврыг баталж, хэрэгжилтийг
хангах;
3. мэдээллийн сан бүрдүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;
4. тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах

Төрийн захиргааны
байгууллага –
мэргэжлийн алба

Агаарын чанарыг тодорхойлох, хяналт-шинжилгээ хийх,
холбогдох мэдээ, дүгнэлт гаргах
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Орон нутгийн удирдлагын түвшинд:
№

1

2

Байгууллага

Бүрэн эрх

иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурал, Засаг
дарга

-- хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан
гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг нутаг дэвсгэртээ зохион
байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
-- хот, тосгон, бусад суурин газрын агаарын бохирдлын хэмжээ,
урьдчилсан мэдээг өдөр тутам нийтэд мэдээлэх;
-- хот, тосгон, бусад суурин газрын нутаг дэвсгэрт ажиллаж
байгаа нам даралтын зуухыг хэсэгчилсэн халаалтын системд
холбох, цахилгаан эрчим хүч, хий, коксон түлшээр халаах
технологи нэвтрүүлэх

Нийслэлийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурал

-- нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд зарцуулах
тухайн жилийн орон нутгийн төсвийг батлах;
-- нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн
амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой
өрхийг гэр, байшингийн дулаалга, сайжруулсан зуух, агаар
бохирдуулдаггүй шахмал, хагас коксон болон шингэрүүлсэн
хийн түлшээр хангах асуудлыг шийдвэрлэх;

Төрийн байгууллага хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдлоос
урьдчилан сэргийлэх үүргээ биелүүлэхдээ иргэдтэй хамтарч ажиллах, тэдний
оролцоог хангах талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг энэ хуульд заасан.
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6.1.1¹.агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, үйл
ажиллагааны харилцан уялдааг хангахад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Үндэсний
хороо байгуулж ажиллуулах;
8.1.8.хот, тосгон, бусад суурин газрын агаарын бохирдлын хэмжээ, урьдчилсан
мэдээг өдөр тутам нийтэд мэдээлэх;
12.3.Мэргэжлийн алба нь агаар бохирдуулах бодисын агууламж, физикийн
сөрөг нөлөөллийн түвшин стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн
тохиолдолд холбогдох байгууллага, олон нийтэд шуурхай мэдээлж, эрүүл мэндийн
зөвлөгөө өгнө.
291.3.Сан нь түүний үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх орон тооны бус Удирдах
зөвлөлтэй байна.
13.1.4.агаарын бохирдлыг бууруулахад дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлсэн,
шинэ санаачилга гаргасан өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх;
14.1.Дараах нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан өрхөд энэ хуулийн 6.1.6-д
заасны дагуу урамшуулал олгоно:
14.1.1.стандартын шаардлага хангасан дулаалгатай гэр, амины орон
сууцтай;
14.1.2.цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам сүлжээнд холбогдож
цахилгаан халаагуур хэрэглэж байгаа;
14.1.3.бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг халаалттай;
14.1.4.газрын гүний дулаан, нар, салхины болон бусад сэргээгдэх эрчим
хүчийг ашиглаж байгаа;
14.1.5.стандартын шаардлага хангасан шахмал болон хагас коксон түлш,
сайжруулсан зуух, яндангийн шүүлтүүр хэрэглэж байгаа;
14.1.6.байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин, амины
орон сууцтай;
14.1.7.түлш хэмнэх замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгаж, энэ
чиглэлийн дотоод, гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж, төсөл,
хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа;
14.1.8.бусад.

Тохиолдол 1: Агаарын бохирдлыг бууруулах ажиллагаан дахь төр, иргэний
хамтын ажиллагааг энэ хуульд хэрхэн зохицуулсан бэ?
Агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах,
үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангахад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий
Үндэсний хороо байгуулж ажиллуулна гэж энэ хуульд заасан. Орчныг
бууруулах Үндэсний хороо гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 2017
онд ерөнхий сайдын захирамжаар уг Хорооны ажиллах журмыг өөрчлөн
шинэчилж баталсан.
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Тохиолдол 2: Агаарын чанарын талаарх мэдээллийг түгээх төрийн
байгууллагын үүрэг юу вэ?
Төрийн байгууллага

Бүрэн эрх

Байгаль орчны
асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны
төв байгууллага

-- агаарын талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлж, хэрэгжилтэд нь
хяналт тавих;
-- агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн талаар нийтэд мэдээлнэ.
-- агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн хилийн зааг, байршлыг
харуулсан 1:25000-аас доошгүй масштаб бүхий газрын зургийг
тухайн нутгийн захиргааны байгууллага үйлдэж, нийтэд нээлттэй
байлгана.

Нутгийн өөрөө
удирдах болон
нутгийн захиргааны
байгууллага

-- хот, тосгон, бусад суурин газрын агаарын бохирдлын хэмжээ,
урьдчилсан мэдээг өдөр тутам нийтэд мэдээлэх;
-- гэнэтийн аюул, үйлдвэрлэлийн осол болон бусад шалтгаанаар
агаар дахь бохирдуулах бодисын агууламж, физикийн сөрөг
нөлөөллийн түвшин нэмэгдэж, стандартад заасан хүлцэх хэм
хэмжээнээс хэтэрсэн нь хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа
орчинд аюул учруулахаар болсон бол хүн амд шуурхай мэдээлнэ.

Агаарын чанарыг
тодорхойлох,
хяналт-шинжилгээ
хийх, холбогдох
мэдээ, дүгнэлт
гаргах үүрэг бүхий
мэргэжлийн алба

-- орон нутаг дахь салбар нь агаарын чанарын тухай мэдээг гаргаж
зохих шатны Засаг дарга, мэргэжлийн албанд ирүүлнэ.
-- агаарын чанарын тухай мэдээг нэгтгэн дүгнэж төрийн захиргааны
төв байгууллагад ирүүлнэ.
-- агаар бохирдуулах бодисын агууламж, физикийн сөрөг
нөлөөллийн түвшин стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэтэрсэн тохиолдолд холбогдох байгууллага, олон нийтэд
шуурхай мэдээлж, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгнө.

Жишээ: Агаарын бохирдлын хэмжээг www.agaar.mn-ээс харж болно
Тохиолдол 3. Агаарын бохирдлыг бууруулахад төрийн байгууллага
иргэнийг хэрхэн дэмжиж ажиллах вэ?
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гэр хороололд агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоож, эрчим
хүчний үнийг урамшууллын хэлбэрээр зохицуулах;
гэр хорооллын өрхөд шаардлагатай эрчим хүчний болон бусад
хөнгөлөлт, үйлчилгээг хүргэх ажлыг нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх;
гэр хорооллын өрхийн газрыг барьцаалах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах
замаар уул уурхайн баялгаас бий болох хөрөнгөөс урт хугацаатай, бага
хүүтэй зээлийг олгож үл хөдлөх эд хөрөнгө, барилга, орон сууц барих
бололцоо, нөхцөл бүрдүүлэх;

агаарын бохирдлыг бууруулахад дэвшилтэт техник, технологи
нэвтрүүлсэн, шинэ санаачилга гаргасан өрх, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх;

Жишээ: Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах,
цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн,
аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журмыг Засгийн газраас
2011 онд баталсан байна. Хэдэн хүнд, ямар хэмжээгээр урамшуулал олгосон
талаар нэгдсэн дүн мэдээ олдсонгүй. Харин БОАЖЯ-наас “Ногоон зээл” гэсэн
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Мөн аж ахуйн нэгжүүдэд эко тэмдэг,
ногоон гэрчилгээ олгохоор болжээ.
Хяналтын хуудас / Агаарын тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Агаар хамгаалах талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө
авах
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь агаар
бохирдуулж, улмаар хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх түвшинд хүрсэн бол
холбогдох байгууллагад шаардлага тавих, гомдол мэдүүлэх, мэдэгдэх
Агаарын бохирдлыг бууруулахад урамшуулал авч байгаа эсэх
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн талаар мэдээлэл авах
Агаарын бохирдлын эсрэг санд иргэний оролцоо
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Байгаль орчныг хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн
байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад
мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад
мэдээлэл ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан
оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ 3.3. ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2017)
Үндсэн ойлголт: Хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдлыг
эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, байгалийн нөөц баялгийг хэмнэх, иргэдийн
хог хаягдлын талаархи боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор хог хаягдлыг
бууруулах, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, дахин
боловсруулах, сэргээн ашиглахтай холбогдсон харилцаанд төр ба иргэний
оролцооны талаар өгүүлэх болно.
Түлхүүр үг: хог хаягдал, төрийн үйл ажиллагаа, иргэний оролцоо, хог
хаягдлын менежмент, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээс урьдчилан
сэргийлэх

Өмчлөгч этгээд
хэрэглэхгүй болсон
эд юмс, материалыг
хэлнэ

Хог хаягдал гэж юу
вэ?

Хог хаягдлын талаархи төрийн ба нийтийн захиргааны байгууллагын
нийтлэг бүрэн эрхийг дараахь байдлаар зохицуулсан байна.
Төрийн дээд удирдлагын түвшинд:
Төрийн байгууллага

Бүрэн эрх

Улсын Их Хурал

1. хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
талаар Засгийн газраас зохион байгуулж байгаа
ажилд хяналт тавих;
2. Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр хог хаягдлын
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг
баталж, зарцуулалтад хяналт тавих.

Засгийн газар

1. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний
хөтөлбөр батлах;
2. аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах,
тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх,
тайлагнах журам батлах;
3. аюултай хог хаягдлын жагсаалт батлах;
4. Монгол Улсад импортлохыг хязгаарласан болон
хориглосон зарим хог хаягдлын жагсаалт батлах.
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1.
2.
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага

3.
4.

бодлогын хэрэгжилтийг хангах;
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтийг хангах;
тусгай зөвшөөрөл олгох
хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн
зэрэглэлийг батлах.

зам тээвэр, барилга, хот
байгуулалтын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага

1. барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах
зэрэг журмыг батлах, хяналт тавих
2. хог хаягдлын норматив хэмжээг тогтоох.

эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага

1. эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг
ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх зэрэг журам батлах,
хяналт тавих
2. хог хаягдлын норматив хэмжээг тогтоох.

боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал
1. сургалтын хөтөлбөрт хог хаягдлын
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
боловсролын агуулгыг тусгах.
байгууллага

талаархи

батлан хамгаалахын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага

1. галт зэвсэг, сум, галт хэрэглэл, тэсэрч дэлбэрэх
болон химийн хорт бодис, тэдгээрийн үлдэгдлийг
цуглуулах зэрэг журам батлах, хяналт тавих.

уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага

1. уул уурхайн олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хог
хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх зэрэг журам
батлах, хяналт тавих.

төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага

1. хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин
боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах үйл
ажиллагааг дэмжих чиглэлээр бодлого боловсруулах.

эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн
1. хог хаягдлыг сэргээн ашиглах үйл ажиллагаанаас
төрийн захиргааны төв байгууллага,
гарган авсан эрчим хүчний үнийн тооцоог хянах,
эрчим хүчний зохицуулах хороо
тарифыг батлах.

Орон нутгийн удирдлагын түвшинд:
№

Байгууллага

Бүрэн эрх

1

Аймаг, нийслэлийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурал

1. хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
2. энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах зэрэг
журам батлах, хяналт тавих
3. энгийн хог хаягдлыг булшлах зардлын нэгж тарифыг
батлах.

Аймаг, нийслэлийн
Засаг дарга

1. энгийн хог хаягдлын талаарх тусгай зөвшөөрөл олгох
2. хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих.
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Сум, дүүргийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурал

1. энгийн хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх зардлын нэгж
тарифыг батлах;
2. нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний
хураамжийн хэмжээг тогтоох.

Сум, дүүргийн Засаг
дарга

1. энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх үйл
ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон
шалгаруулж, гэрээ байгуулах
2. нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх
3. хяналт тавих хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч
ажиллуулах
4. иргэдийн бүлгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
5. хогийн савыг хүртээмжтэй тоогоор байрлуулах.

Баг, хорооны Засаг
дарга

1. хог хаягдлыг цэвэрлэх үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагыг татан оролцуулах
2. үйлчилгээний хураамжийн төлөлтөд хяналт тавих
3. олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх ажилд иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагыг татан оролцуулах
4. хог хаягдлыг бууруулах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах
санал санаачилга гаргах, зохион байгуулах үүрэг бүхий
орон тооны бус иргэдийн бүлэг байгуулж ажиллуулах.

2

3

Хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах зэрэг үйл ажиллагаанд төр ба
иргэний хамтын ажиллагааны талаар дээр нэрлэсэн хуульд зохицуулсан.
5.2.Хог хаягдлыг өмчлөх эрх гэрээний үндсэн дээр шилжиж болно.
8.1.4.аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах,
устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл
олгох;
9.3.2.энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн болон хог хаягдлыг сэргээн ашиглах,
устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох;
9.4.7.хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих хог хаягдлын
олон нийтийн байцаагч ажиллуулах;
9.5.7.хог хаягдлыг бууруулах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах санал санаачилга
гаргах, зохион байгуулах үүрэг бүхий орон тооны бус иргэдийн бүлэг байгуулж
ажиллуулах.
23.7.Аюултай хог хаягдал үүсгэгч нь аюултай хог хаягдал хариуцсан орон тооны
болон орон тооны бус ажилтантай байна.
41.4.Энэ хуулийн 41.2, 41.3-т заасан үйлчилгээний хөлсийг хог хаягдлыг хүлээн
авах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах гэрээний үндсэн дээр
тохиролцон тогтооно.

Тохиолдол 1: Хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, хог хаягдлыг
дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих талаарх төрийн үүрэг?
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Төрийн байгууллага

Бүрэн эрх

байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага

-- аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах,
хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох
үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад
зөвшөөрөл олгох
-- энгийн хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин
боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах
үйл ажиллагаа эрхлэгчийг бүртгэх.

аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах,
мөнгөн урамшуулал олгох журмыг батлах.

сум, дүүргийн Засаг дарга

иргэдийн бүлгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.

баг, хорооны Засаг дарга

-- хог хаягдлын талаархи олон нийтийн боловсролыг
дээшлүүлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг татан оролцуулах
-- хог хаягдлыг бууруулах, эдийн засгийн эргэлтэд
оруулах санал санаачилга гаргах, зохион байгуулах
үүрэг бүхий орон тооны бус иргэдийн бүлэг
байгуулж ажиллуулах.

Жишээ: Иргэн, аж ахуйн нэгж хог хаягдлыг дахин боловсруулах цэгийг
ажиллуулахаар төрийн байгууллагатай гэрээ байгуулдаг байна. Нийслэлийн
хэмжээнд 27 аж ахуйн нэгж хог хаягдал дахин боловсруулах үйл ажиллагаа
явуулж байна. Үүнд: Хаягдал төмөр дахин боловсруулах, Хөнгөн цагаан
хайлш дахин боловсруулах, Гялгар уут, хуванцар сав, дугуй боловсруулах,
Хаягдал цаас дахин боловсруулах, Үртсэн шахмал түлш боловсруулах, Шил
боловсруулах үйлдвэр зэрэг болно.
Тохиолдол 2: Хог хаягдлыг бууруулах талаар төрийн бус байгууллага,
иргэдтэй хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
дэргэдээ орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл ажиллуулна. Мэргэжлийн
зөвлөлийн бүрэн эрхэд: Хог хаягдлын талаархи хууль тогтоомжийг
боловсронгуй болгох, менежментийг сайжруулах санал, зөвлөмж гаргах;
аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах,
устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад
зөвшөөрөл олгохтой холбоотой дүгнэлт, зөвлөмж гаргах зэрэг болно.
Жишээ: Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах Үндэсний холбоо
болон аюултай хог хаягдлын дахин үндэсний холбоо сайн дурын байгууллагууд
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БОАЖЯ-тай хамтран ажилладаг. Харин хуульд заасан хог хаягдлын
мэргэжлийн зөвлөл байгуулагдаагүй байна.
Тохиолдол 3: Хог хаягдалтай холбоотой ажиллагаан дах төрийн
байгууллагын хяналт ба иргэний оролцооны байдлыг хуульд хэрхэн
зохицуулсан бэ?
Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд улсын мэргэжлийн
хяналтын байгууллага, бүх шатны Засаг дарга, цагдаа, хог хаягдлын олон
нийтийн байцаагч болон хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон албан тушаалтан
хяналт тавина. Мөн хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд олон
нийтийн хяналтыг төрийн бус байгууллага, иргэдийн бүлэг, иргэн тавьж болно.
Жишээ: Хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналт тавьдаг иргэдийн бүлэг, төрийн
бус байгууллагууд ЗДТГ-тай гэрээ байгуулах замаар хамтран ажилладаг байна.
Жишээ нь: Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн нь 2015 оноос өнөөг
хүртэл Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албатай хамтран ажиллаж
байна. 2018 онд Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албатай байгуулсан
Хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналт тавих, хамтран ажиллах 18/06-72 тоот
гэрээний хэрэгжилтийн дагуу Хан-Уул, Баянгол дүүргийн нийт 39 хороо,
“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ, Хог хаягдлын үйлчилгээ нийлүүлэгч
байгууллага болох Хан-Уул дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ,
“Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ, “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ, авто зам
цэвэрлэгээний “Эко эрин тохижилт” ХХК, “Охь мандал” ХХК, дүүргүүдийн олон
нийтийн байцаагчид, нийслэлээс санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаа
явуулж буй иргэдийн бүлгийн үйл ажиллагаанд тус тус өдөр тутмын хяналт
үнэлгээг хийж, талуудад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллахаас
гадна дүүргүүд болон Захирагчийн ажлын албыг тогтмол мэдээ мэдээллээр
ханган, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр
онцгой анхаарч ажилласан болно.
Түүнчлэн Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо ТББ 2018 онд
СБД,БЗД-д хяналт тавьж ажиллажээ.
Тохиолдол 4: Иргэдийг мэдээллээр хангах төрийн байгууллагын үүрэг юу вэ?
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
хог хаягдлын мэдээллийн нэгдсэн сантай, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг хог
хаягдлын мэдээллийн дэд сантай байна. Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх,
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хадгалах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага бүртгэлийн дугаар олгож, мэдээллийн
санд бүртгэнэ. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага 2018 онд А/428 тушаалаар Хог хаягдлын мэдээллийн нэгдсэн
сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл бүрдүүлэх журмыг баталсан.
Тохиолдол 5: Хог хаягдлыг бууруулах ажиллагаанд идэвхтэй оролцож буй
иргэнийг хэрхэн урамшуулдаг вэ?
Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах,
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах, экспортлох үйл
ажиллагаа эрхэлдэг болон байгаль орчинд ээлтэй, хаягдалгүй технологи
нэвтрүүлсэн иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид эдийн засгийн урамшуулал
олгоно.
Хяналтын хуудас / Хог хаягдлын тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон
нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх, хариуцлага хүлээлгэхийг эрх бүхий
байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах
Хог хаягдлын талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө
авах
Мэргэжлийн зөвлөлд оролцож байгаа эсэх
Мэдээлэл ил тод байгаа эсэх
Хог хаягдлын талаарх байгаль орчныг хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
болон орон нутгийн байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ. 3.4. ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2002)
Үндсэн ойлголт. Газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх,
ашиглуулах болон түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах үүрэг бүхий
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаан дахь иргэний оролцооны талаар
өгүүлнэ.
Түлхүүр үг: Газар, газар төлөвлөлт, тусгай газрын хэрэгцээ, иргэний
оролцоо, хяналт
Газрын харилцааны талаарх төрийн ба нийтийн захиргааны байгууллагын
нийтлэг бүрэн эрхийг дараахь байдлаар заасан.

Газрын гадаргуу,
түүний хөрс, ой, ус,
ургамал бүхий орон
зайн давхаргыг
хэлнэ.

Газар

Төрийн дээд удирдлагын түвшинд:
Төрийн байгууллага

Улсын Их Хурал

Засгийн газар
Газрын асуудал
эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв
байгууллага

Бүрэн эрх
1. Газрын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох;
2. Гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаадын хуулийн этгээдэд
газрыг тодорхой хугацаагаар түрээс, концессын гэрээгээр
ашиглуулах талаар шийдвэр гаргах;
3. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ,
заагийг тогтоох;
1. Төрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж хангах;
2. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ,
зааг, ашиглах зэрэг журмыг батлах
1. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих;
2. Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа
эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын
эрх олгох, цуцлах, тэдгээрийн ажиллах журам, зааврыг батлан
мөрдүүлэх;
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Орон нутгийн удирдлагын түвшинд:
№

Байгууллага
Аймаг, нийслэл, сум
дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймаг, нийслэл, сум
дүүргийн Засаг дарга

1. Хууль тогтоомж, тухайн шатны Хурлын шийдвэрийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулж хангах;
2. Газрыг албадан чөлөөлүүлэх шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах;

Баг, хорооны иргэдийн
Нийтийн Хурал

Нийтийн эдэлбэрийн газрын ашиглалтыг зохион байгуулах;

Баг, хорооны Засаг
дарга

Хууль тогтоомж, газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах,
хамгаалах талаархи нийтлэг шаардлагын биелэлтийг хангуулах;

Аймаг, нийслэлийн
газрын алба

1. Ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах
2. Газар зохион байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах;

1

2

3

Бүрэн эрх
1. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, гаргасан шийдвэрийнхээ
биелэлтэд хяналт тавих,
2. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах;
3. Тусгай хэрэгцээнд авах, түүний хэмжээ, зааг, ашиглах
журмыг тогтоох;

Газрын харилцаатай холбоотой шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэний
оролцоог дараахь байдлаар хуульд тусгасан байна.
4.1.6.газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог хангах.
19.1.3.газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж,
байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, цуцлах, тэдгээрийн ажиллах журам,
зааврыг батлан мөрдүүлэх;
27.6.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр байгуулсан хиймэл нуур, цөөрөм,
усан сан, өсгөж үржүүлсэн ан амьтан, тарьж ургуулсан ойн төгөл, аж ахуйн ашигт ургамлын
доорх газрыг багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын санал, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын
дүгнэлт, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийг үндэслэн давуу эрхээр
эзэмшүүлж болно.

Тохиолдол 1: Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын газар зохион байгуулалт, кадастртай холбоотой үйл ажиллагаанд
иргэний оролцоог хэрхэн хангадаг вэ?
Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх аж
ахуйн нэгж, байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, цуцлах,
тэдгээрийн ажиллах журам, зааврыг батлан мөрдүүлдэг байна.
Жишээ: Газар зохион байгуулалт, кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх
мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журмыг баталсан. Кадастрын зураг
үйлдэх албан ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй 133 аж, ахуйн нэгжүүд байна. Газар
зохион байгуулалт, төлөвлөлтөд иргэний шууд оролцоо хангалтгүй, харин
тэднээс санал авч байна. Жишээ нь: 2019 оны Газар зохион байгуулалтын
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төлөвлөгөөнд НИТХ, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон
нийслэлийн харъяа газар албад нийт 71 байгууллагаас ирүүлсэн давхардсан
тоогоор 1000 гаруй саналыг судлан боловсруулалт хийжээ.
Тохиолдол 2: Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийг хэрхэн яаж авах вэ?
Газрын нэгдмэл сангийн сум, дүүргийн тайланг Засаг дарга тухайн оны
12 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар тасалбар болгон гаргаж, 12 дугаар
сарын 15-ны өдрийн дотор аймаг, нийслэлийн Засаг даргад; газрын нэгдмэл
сангийн аймаг, нийслэлийн тайланг Засаг дарга дараа оны 1 дүгээр сарын 15ны өдрийн дотор газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад тус
тус гаргаж өгнө. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
тухайн оны газрын нэгдмэл сангийн тайланг дараа оны 3 дугаар сард багтаан
Засгийн газарт танилцуулна.
Жишээ: www.gazar.gov.mn-ээс газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийг харах
боломжтой. Зарим мэдээллийн цонх хоосон байв.
Хяналтын хуудас / Газрын тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог хангах
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр байгуулсан хиймэл нуур,
цөөрөм, усан сан, өсгөж үржүүлсэн ан амьтан, тарьж ургуулсан ойн төгөл, аж ахуйн
ашигт ургамлын доорх газрыг багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын саналыг авч
байгаа эсэх
Тариалангийн газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг багийн иргэдийн Нийтийн
Хурлын санал авч байгаа эсэх
Газрын талаар гаргасан шийдвэр ил тод нээлттэй байх
Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ 3.5. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ (2001)
Үндсэн ойлголт: Эрчим хүчний нөөцийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх,
дамжуулах, түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагаа
эрхлэх зэрэг харилцаанд төр ба иргэний оролцооны талаар өгүүлнэ.
Түлхүүр үг: Эрчим хүч, эрчим хүчний нөөц, эрчим хүч үйлдвэрлэх, дулаан
үйлдвэрлэх
Эрчим хүчний талаарх төрийн ба нийтийн захиргааны байгууллагын
нийтлэг бүрэн эрхийг дараахь байдлаар заасан.

Эрчим хүчний нөөц, түүнийг
ашиглан хэрэглэгчийн
хэрэгцээнд зориулан
үйлдвэрлэсэн цахилгаан,
дулаан, шугам сүлжээгээр
дамжуулан хэрэглэгчид түгээх
метаны хийг хэлнэ.

Эрчим хүч

Төрийн дээд удирдлагын түвшинд:
Төрийн байгууллага
Улсын Их Хурал

Засгийн газар

Эрчим хүчний асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага, эрчим
хүчний зохицуулах хороо
Төрийн захиргааны
байгууллага- Зохицуулах
Хороо

Бүрэн эрх
1. төрийн бодлогыг тодорхойлж, цөмийн эрчим хүчний эх
үүсвэр барих асуудлыг шийдвэрлэнэ.
1. хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулах;
2. холбогдох дүрэм, журмыг батлах
1. хууль тогтоомж болон Засгийн газрын шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх;
2. төрийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах
3. тусгай зөвшөөрөл олгох
4. стандарт, аргачлал, зэрэглэл тогтоох
5. халаалтын улирал эхлэх, дуусах огноог тогтоох.
эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, диспетчерийн
зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагааг зохицуулах,
үнэ тарифыг тогтоох, эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй
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Орон нутгийн удирдлагын түвшинд:
№
1

Байгууллага

Бүрэн эрх

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
Засаг дарга

1.хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн эрх бүхий
байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,

Энэ хуульд эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэх төрийн чиг үүргийг иргэнд
шилжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан байдаг.
6.1.15.эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах эрхийг холбогдох
байгууллагад олгох;
10.4.Бие даасан эрчим хүч үйлдвэрлэгчээс сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүчийг
энэ хуулийн 6.1.15-д заасны дагуу эрх авч гэрээ байгуулан, уг гэрээний дагуу
зохицуулна.
16.5.Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь эрчим хүчээр
зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байх бөгөөд эрчим хүчээр
зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байж болно.

Тохиолдол 1: Эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэх чиг үүргийг төрийн ямар
байгууллага хэрэгжүүлдэг вэ?
Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах,
түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагааг зохицуулах, үнэ
тарифыг тогтоох, эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй
байна. Энэхүү чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор иргэн, аж ахуйн
нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох замаар эрхээ шилжүүлдэг. Тодруулбал, энэ
хуульд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах,
тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгоно.
Жишээ: Эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэх 41 аж ахуйн нэгж байна.
Тохиолдол 2: Энэ хуульд төрийн байгууллагаас иргэний оролцооны бусад
хэлбэрийг дэмжсэн зохицуулсан заалт байна уу?
Эрчим хүчний зохицуулах хороог орон тооны гурав, орон тооны бус хоёр,
нийт таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй зохицуулагчид удирдана. Зохицуулах
хорооны дарга, орон тооны хоёр зохицуулагчийг эрчим хүчний асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний, орон тооны бус хоёр зохицуулагчийг
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах
нийгэмлэгийн саналыг тус тус үндэслэн Ерөнхий сайд анхны томилгоог 2, 4,
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6 жилээр, цаашид 3 жилийн хугацаагаар томилно. Томилолтын хугацааг нэг
удаа сунгаж болно. Зохицуулах хорооны дэргэд хэрэглэгч, тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчийн тэнцүү тооны төлөөллөөс бүрдсэн, зөвлөх үүрэг бүхий орон
тооны бус зөвлөл байгуулж болно. Аймаг, нийслэлд эрчим хүчний хангамжийн
төрийн зохицуулалтыг аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл хэрэгжүүлнэ.
Жишээ: Зохицуулах хорооны дарга, орон тооны хоёр зохицуулагчийг
эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний, орон тооны бус
хоёр зохицуулагчийг Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх
ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн саналыг тус тус үндэслэн Ерөнхий сайд
томилдог байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ирүүлсэн тодруулгад
“Зохицуулагчдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Хэрэглэгчийн эрх ашгийг
хамгаалах нийгэмлэг болон Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас санал
болгосон гишүүд ордог тул Хорооны дэргэд зөвлөх үүрэг бүхий орон тооны бус
зөвлөл ажиллахгүй байгаа”гэжээ. Орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах эсэх нь
тухайн байгууллагын эрхийн асуудал тул заавал байгуулах үүрэг хүлээгээгүй
байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дэргэд орон тооны бус зөвлөл
байгуулах нь тарифын өөрчлөлтийн талаар шийдвэр гаргахад хэрэглэгчдийн
санал бодлыг тусгахад чухал үүрэгтэй байж болох байсан боловч Зохицуулах
хорооны бүрэлдэхүүнд Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх
ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн төлөөллийг томилдог болсон гэх шалтгаанаар
орон тооны бус зөвлөлийг байгуулаагүй байна.
Тохиолдол 3: Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллага эрчим
хүчний хангамж, мөрдөж байгаа үнэ, тарифын үндэслэлд олон нийтийн хяналт
тавина гэх заалтын хэрэгжилтийг хангахад төрийн байгууллагын үүргийн
хэрэгжилт ямар байна вэ?
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн Үндэсний холбооны
эрчим хүчний үнэ тарифтай холбоотой асуудлаарх иргэний оролцооны талаар
холбогдол мэдээлэл байхгүй байна.
Тохиолдол 4: Эрчим хүчний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих төрийн байгууллагын
шийдвэр байна уу?
Засгийн газрын бүрэн эрхэд бие даасан эрчим хүч үйлдвэрлэгчид
шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх гэж заасан.
Жишээ: Эрчим хүч бие даан үйлдвэрлэгчийг дэмжих тухай хуулnйн заалт,
төсөл, хөтөлбөрийг гаргасан боловч тоон үзүүлэлт бүхий мэдээ, тайлан байхгүй
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байна.
Хяналтын хуудас / Эрчим хүчний тухай хууль/
Иргэдээс санаачлах
Эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах эрхийг авч байгаа эсэх
Зохицуулах хорооны орон тооны гишүүн байгаа эсэх
Орон тооны зөвлөл ажиллаж байгаа эсэх
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллага эрчим хүчний хангамж, мөрдөж
байгаа үнэ, тарифын үндэслэлд олон нийтийн хяналт тавьж байгаа эсэх
Мэдээлэл ил тод байгаа эсэх
Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зөвлөлдөх
Иргэдийн хурал, Засаг дарга
Нийтэд мэдээлэл түгээх /төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл
ил тод байх зарчим/
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах
Хүсэлт, санал, санаачилгыг нь дэмжих
Гомдлыг нь хянан шийдвэрлэж хариу өгөх
Иргэдийн Хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах
Засаг дарга шийдвэр гаргах
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СЭДЭВ 3.6. АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ
БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРАМ (2019)
Үндсэн ойлголт: Агаарын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, түүхий нүүрс
хэрэглэхийг хориглох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор шинэчлэн тогтоосон нийслэлийн агаарын
чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх дэглэм, түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох,
түүхий нүүрс тээвэрлэх, ашиглах зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, журмын
хэрэгжилтэд хяналт тавих орон тооны бус ажилтны болон төрийн бусад
холбогдох байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн эрх, үүрэг, түүхий болон
сайжруулсан хатуу түлшний хэрэглээнд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг
энэхүү журмаар зохицуулна.
Түлхүүр үг: Агаарын чанар, агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүхий нүүрс,
сайжруулсан хатуу түлш
Тохиолдол 1: Энэ журамд төрийн байгууллага иргэний оролцоог дэмжсэн,
хамтарч ажиллах боломжтой ямар заалтууд байна вэ?
Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах үүрэг бүхий орон
тооны бус ажилтантай Дүүргийн Засаг дарга гэрээ байгуулж ажиллахаар
журамд тусгасан.
Жишээ: Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар,
Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргүүдэд 4 түвшний 3900 хүнээс
бүрдсэн хяналтын багийг 7 сарын хугацаатайгаар ажиллуулж байна.
Тохиолдол 2: Агаарын чанарын бүсийн талаарх мэдээллийг төрийн
байгууллага хэрхэн иргэд олон нийтэд түгээх вэ?
- Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах эрх бүхий
байгууллага хяналт шалгалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг
сар тутам;
- Эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээдийн
хэрэгцээний зориулалтаар тээвэрлэсэн, нөөцөлсөн, хэрэглэсэн түүхий
нүүрсний мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
нэгтгэж сар тутам;
- Зөвшөөрөгдсөн дүүрэг, хороодын нутаг дэвсгэрт оршин суугч иргэн,
хуулийн этгээдийн хэрэгцээний зориулалтаар тээвэрлэсэн, нөөцөлсөн,
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хэрэглэсэн түүхий нүүрсний мэдээллийг агаарын бохирдлын асуудал
хариуцсан нутгийн захиргааны байгууллага нэгтгэж сар тутам;
- Сайжруулсан хатуу түлшний түүхий эдийн нийлүүлэлт, нөөцлөлт,
үйлдвэрлэл болон түгээлт, борлуулалттай холбоотой мэдээллийг түлш
үйлдвэрлэх эрх бүхий хуулийн этгээд 14 хоног тутам;
-

Бүсэд сайжруулсан хатуу түлш болон түүхий нүүрсний тээвэрлэлт,
хэрэглээний талаарх мэдээллийг орон тооны бус ажилтнууд тухай
бүр Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, Нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын газарт хүргүүлнэ.

Жишээ: Иргэд улсын хэмжээнд: www.agaar.mn, “нийслэлийн хот байгуулалтын
дундын мэдээллийн сан”-аас мэдээлэл авах боломжтой.
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БҮЛЭГ
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СЭДЭВ. 4.1. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /2003 он/
Үндсэн ойлголт: Төрийн хяналт шалгалт явуулах эрх бүхий төрийн
байгууллагууд үйл ажиллагаандаа иргэний оролцоог хангах эрх зүйн
зохицуулалтын талаар өгүүлнэ.
Түлхүүр үг: төрийн хяналт шалгалт; хяналт шалгалт явуулах байгууллага;
хөндлөнгийн хяналт;
Төрийн хяналт шалгалтын талаарх төрийн ба нийтийн захиргааны
байгууллагын нийтлэг бүрэн эрхийг дараахь байдлаар заасан байна.

Иргэн, хуулийн этгээдийн явуулж
байгаа үйл ажиллагаа /үйлдэл, эс
үйлдэхүй/, түүнчлэн үйлдвэрлэж
байгаа болон борлуулж байгаа
бараа, бүтээгдэхүүн, үзүүлж
байгаа ажил, үйлчилгээ хууль
тогтоомжид заасан шаардлагыг
хангаж байгаа эсэхийг дүгнэхэд
чиглэсэн хянан шалгах арга
хэмжээний цогцолборыг хэлнэ.

Хяналт шалгалт

Төрийн дээд удирдлагын түвшинд:
Төрийн байгууллага

Бүрэн эрх

Засгийн газар

1. хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах
2. дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг
журмыг батлах

Төрийн захиргааны
байгууллага- Мэргэжлийн
байгууллага

1. хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн
бусад актын биелэлтэд хяналт тавих;
2. бүртгэлийн нэгдсэн санг бүрдүүлж хөтлөх;
3. холбогдох журам, заавар зэргийг батлах
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Орон нутгийн удирдлагын түвшинд:
№
1

Шатлал
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурал

Бүрэн эрх
1. Хууль тогтоомж, эрх бүхий
байгууллагын
шийдвэрийг
биелэлтэд хяналт, сонсох
2. хянан шалгах

Төрийн байгууллагуудын хянан шалгах ажиллагаан дахь иргэдийн
оролцоог хангах тухайлбал, хамтран ажиллах, тэдэнд мэдээлэл өгөх зэрэг эрх
зүйн зохицуулалтыг авч үзвэл:
4.1.2.хяналт шалгалтыг хуульд заасан үндэслэлийн дагуу явуулах бөгөөд энэхүү
хяналт шалгалт нь хараат бус, шударга, хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий
байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх;
5.5.Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн болон төрийн бус мэргэжлийн бусад
байгууллага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулж
болно.
9.5.Энэ хуулийн 9.3.3-т заасан журам, заавар, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай
холбогдсон хууль тогтоомж болон эрх зүйн бусад актын жагсаалт нь олон нийтэд
нээлттэй, хүртээмжтэй байна.
9.6.Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын тодорхой чиг үүргийг буюу улсын
байцаагчийн бүрэн эрхэд хамаарахаас бусад бүрэн эрхийг төрийн бус мэргэжлийн
байгууллагад шилжүүлж болно.

Тохиолдол 1: Энэ хуульд хянан шалгах эрх бүхий төрийн байгууллагууд
чиг үүргээ шилжүүлэх зохицуулалт байна уу?
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын тодорхой чиг үүргийг буюу улсын
байцаагчийн бүрэн эрхэд хамаарахаас бусад бүрэн эрхийг төрийн бус
мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлж болно.
Жишээ: Мэргэжлийн хяналтын чиг үүргийг гэрээгээр шилжүүлэх талаар
практик жишээ алга байна.
Тохиолдол 2: Төрийн хяналт шалгалтын байгууллагууд төрийн бус
байгууллага, иргэдтэй хэрхэн хамтарч ажилладаг вэ?
Тайлбар: Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн болон төрийн бус
мэргэжлийн бусад байгууллага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага,
иргэнийг татан оролцуулж болно.
Жишээ: Хяналт шалгалтыг явуулахдаа төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн
113

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ЗОХИЦУУЛСАН
ЗАРИМ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ

холбоо, иргэдийг татан оролцуулж байгаа жишээ олон байна. Ж: Нийслэлийн
мэргэжлийн хяналтын газар 2018 онд 17 төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн
холбоодтой санамж бичиг байгуулжээ.
Тохиолдол 3: Хянан шалгалтын дүн, тайлан, мэдээллийг хэрхэн нийтэд
мэдээлэх вэ?
Тайлбар: Хяналт шалгалтыг хуульд заасан үндэслэлийн дагуу явуулах
бөгөөд энэхүү хяналт шалгалт нь хараат бус, шударга, хяналт шалгалтыг
хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх; Энэ
хуулийн 9.3.3-т заасан журам, заавар, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай
холбогдсон хууль тогтоомж болон эрх зүйн бусад актын жагсаалт нь олон
нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй байна.
Жишээ: Хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллагууд хийсэн ажлынхаа
талаар цахим хаяг болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж
байна. Харин төрийн болон албаны нууц, хувь хүний нууцын тухай хуулиудад
хориглосноос бусад мэдээллийг ил тод, нэг бүрчлэн, иргэдэд ойлгомжтой
мэдээлэх тал дээр хангалтгүй байна.
Хяналтын хуудас/Төрийн хяналт, шалгалтын талаар/
Хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн бусад актын биелэлтэд
хяналт тавих;
Бүртгэлийн нэгдсэн санг бүрдүүлж хөтлөх;
Хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг биелэлтэд хяналт тавих,
хянан шалгах
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СЭДЭВ. 4.2. ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН
СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ (2019 он)
Үндсэн ойлголт: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар
Монгол Улсын хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион
байгуулалт, үндсэн чиглэл, төрөл, арга хэлбэр, энэ талаар төр, иргэн, аж ахуйн
нэгж байгууллага, албан тушаалтны хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлжээ.
Түлхүүр үгс: гэмт хэрэг, зөрчил, гэмт хэрэг, зөрчил гарах шалтгаан,

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
ажил

Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай
мэдээллийг судалсны үндсэн дээр
гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхэд
нөлөөлж байгаа шалтгаан,
нөхцөл, хүчин зүйлсийг тогтоож,
түүнийг арилгахад чиглэсэн эдийн
засаг, нийгэм, эрх зүйн болон
зохион байгуулалтын бусад арга
хэмжээний нийлбэр цогц мөн.

Тайлбар: Энэ хуулийн гол үзэл санаа буюу гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх үйл ажиллагаанд гадаадын улс орны сайн жишээг улс орныхоо
түүхэн уламжлал, ёс заншил, үнэт зүйл, хэм хэмжээнд тохируулан оновчтой
бодлого хэрэгжүүлэх бөгөөд гэмт хэргийг бууруулах, нийгмийн амар амгаланг
бүрдүүлэх ач холбогдолтой.
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Ерөнхий

Хянан
шийдвэрлэх,
хариуцлага
хүлээлгэх

Соён
гэгээрүүлэх

Гэмт хэрэг,
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
ерөнхий
чиглэлийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

Тусгай

Гэмт хэрэг,
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
ажлын чиглэл

Нэг бүрчилсэн

7.2.1.гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах эдийн засаг, нийгэм,
эрх зүйн арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх;
7.2.2.иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, эдийн засаг, нийгмийн
баталгааг бүрдүүлэх;
7.2.3.гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах эрх зүйн
орчныг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох;
7.2.4.хүний эрх, эрх чөлөө, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалах, хуулиар олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэх баталгааг бүрдүүлэх;
7.2.5.гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай санхүү,
материал, техникийн болон хүний нөөцийг бүрдүүлэх;
7.2.6.гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон хууль
тогтоомжийг сурталчлах, иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг
дээшлүүлэх, эрх зүйн бүх нийтийн боловсролыг дэмжих;
7.2.7.хүүхдэд хууль тогтоомж зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль
дээдлэх ёс, эрх зүйн боловсрол, соёлыг төлөвшүүлэх талаар гэр бүл, нийгэм,
сургуулийн орчныг хамарсан цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
7.2.8.хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг үл тэвчих, таслан зогсоох, урьдчилан
сэргийлэх орчныг бүрдүүлэх;
7.2.9.хот, тосгоны төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд гэмт хэрэг, зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх нөхцөл, нийтлэг шаардлагыг хангах;
7.2.10.улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр суурилуулж байгаа дүрс
бичлэгийн техник, хэрэгсэл нь цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн
сүлжээнд холбогдох боломжтой байх.
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Гэмт хэрэг,
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
тусгай
чиглэлийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

Гэмт хэрэг,
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх нэг
бүрчилсэн
чиглэлийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

8.2.1.зохион байгуулалттай гэмт бүлгийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох,
тэдгээрийн хоорондын харилцаа холбоо, гэмт хэргийн улмаас олсон ашиг
орлого, хөрөнгө мөнгөний урсгалыг таслан зогсоох;
8.2.2.зохион байгуулалттай гэмт бүлгийн үүсгэн байгуулагч, удирдагчид нэн
тэргүүнд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх зарчмыг хэрэгжүүлэх;
8.2.3.зохион байгуулалттай гэмт бүлгийн гишүүдэд хуульд заасан хариуцлага
хүлээлгэхдээ тэдгээрийн гүйцэтгэсэн үүрэг, оролцооноос хамааран ялгамжтай
авч үзэх, тэдгээрийн зүгээс хууль сахиулах байгууллагатай сайн дураараа
хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
8.2.4.гэмт хэргийг илрүүлэхэд туслалцаа үзүүлсэн хууль сахиулах
байгууллагатай хамтран ажилласан этгээдийн аюулгүй байдлыг хангах;
8.2.5.гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хор уршгийг арилгах, гэм буруутай
этгээдээр нөхөн төлүүлэх;
8.2.6.төсвийн хөрөнгийг зарцуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг
сайжруулах;
8.2.7.тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг, эсхүл үйлдэгдэж
болзошгүй газар нутаг, үйл ажиллагаа, харилцаанд чиглэсэн цогц арга хэмжээг
авах;
8.2.8.гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг болон үйлдэгдэж болзошгүй газар
нутагт урьдчилан сэргийлэх эргүүлийн үйл ажиллагааг тогтмол хийх;
8.2.9.гэмт халдлагад өртөж болзошгүй объектыг хамгаалалтад авах, үйл
ажиллагааг нь түр зогсоох, тухайн объектоос хүн, эд зүйлсийг аюулгүй газарт
нүүлгэн шилжүүлэх.
8.3.Энэ хуулийн 8.2.9-д заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэрийг нутаг
дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын дарга гаргана.
9.2.1.гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй, үйлдэхээр бэлтгэж байгаа этгээдийг цаг
тухайд нь олж тогтоох, гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс өмнө таслан зогсоох;
9.2.2.гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэмт хэрэг үйлдэж,
хорих ял шийтгүүлж суллагдсан хүнд хяналт тавих;
9.2.3.гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй нөхцөлд байгаа болон хорих ял шийтгүүлж,
суллагдсан этгээдэд нийгэмд дасан зохицох, нийгмийн амьдралд эрх тэгш
оролцох боломжийг бүрдүүлэх;
9.2.4.хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны
шийдвэрээр тодорхой үүрэг хүлээлгэсэн, хориглолт, хязгаарлалт тогтоосон
хүнд хяналт тавих;
9.2.5.гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлсэн этгээдийн зан байдалд нөлөөлөх,
хуулийг чандлан сахих дадал төлөвшүүлэх, хорих байгууллагад байх хугацаанд
боловсрол, ажил хөдөлмөр эрхлэх дадал, туршлага олгох, суллагдсаны дараа
нийгэмд дасан зохицох шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар олгох;
9.2.6.энэ хуулийн 12.1.5, 12.1.6-д заасан хүн, хуулийн этгээдийн үйл
ажиллагаанд тогтмол хяналт, шалгалт хийх, үр дүнгийн талаар олон нийтэд
мэдээлэх;
9.2.7.хуульд заасны дагуу гэмт хэргийг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий
мэдээлэл, баримт сэлт өгөх болон бусад байдлаар туслалцаа үзүүлсэн гэрч,
хохирогч, шаардлагатай тохиолдолд түүний хамаарал бүхий этгээдийг гэмт
халдлагаас хамгаалах.
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10.2.1.өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, зан үйл, дадлаас хамааран гэмт хэрэг,
зөрчилд өртөх, түүний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөж
болзошгүй хүн, хуулийн этгээдийн хүрээг тодорхойлох;

Гэмт хэрэг,
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх соён
гэгээрүүлэх
чиглэлийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

10.2.2.энэ хуулийн 10.2.1-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаа, зан үйл,
дадал гэмт хэрэг, зөрчлийг өдөөж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож,
тэдгээрийг саармагжуулах, арилгах арга хэмжээг авах;
10.2.3.гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар болон гэмт хэрэг,
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, зан үйл, дадлын талаар олон
нийтэд тогтмол мэдээлэх;
10.2.4.энэ хуулийн 10.2.1-д заасан этгээдэд гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх
тэдгээрийн улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөх эрсдэлийн
талаар таниулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл,
зөвлөмж өгөх;
10.2.5.энэ хуулийн 10.2.1-д заасан этгээдэд өөрийн амь нас, эрүүл мэнд, эд
хөрөнгийг гэмт халдлагаас хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх;
10.2.6.гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэх, үйлдэгдэхээс өөрийгөө болон бусдыг
хамгаалах зан суртахуун, дадал, чадварыг бий болгоход чиглэсэн арга
хэмжээг авах;
10.2.7.гэмт хэрэг, зөрчлийн нийгмийн хор аюулыг олон нийтэд таниулах
ажлыг тасралтгүй явуулах, түүнтэй тэмцэх арга барилд сургах ажлыг зохион
байгуулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа хийх.

Гэмт хэрэг,
зөрчлийг хянан
шийдвэрлэх,
хариуцлага
хүлээлгэх
бодлого
боловсруулж,
хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

11.2.1.гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн гэмт хэрэг,
зөрчлийг хянан шийдвэрлэх нэгдсэн болон тухайлсан бодлого боловсруулж,
хэрэгжүүлэх;
11.2.2.гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны чанар, үр нөлөөг
дээшлүүлэх;
11.2.3.гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шалгах болон түүнд хяналт тавих үйл
ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, гэмт хэрэг, зөрчил бүрд хариуцлага
хүлээлгэх зарчмыг хэрэгжүүлэх;
11.2.4.гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас хохирсон хүн, хуулийн этгээдийн эрх,
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх,
хохирол, хор уршгийг нөхөн төлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх;
11.2.5.гэмт хэрэг, зөрчил хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага,
нэгж, тэдгээрийн алба хаагчдаас чиг үүргээ хэрэгжүүлэх баталгаа, нөхцөлийг
сайжруулах;
11.2.6.гэмт хэрэг, зөрчлийн төрлөөс хамааран түүнийг хянан шалгах чиг үүрэг
бүхий мэргэшсэн нэгж, алба хаагчдыг бэлтгэх, үйл ажиллагааны чиглэлээр нь
мэргэшүүлэх.

Нийгмийн хэв журам хангах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг дан
ганц хууль хяналтын байгууллагын хүчээр хэрэгжүүлэх боломжгүй тул иргэд
болон төрийн бус байгууллагын оролцоо чухал билээ. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх бол
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дан цагдаагийн байгууллагын ажил бус, зөвхөн төрийн байгууллагын ч үүрэг
биш бөгөөд төрийн бүх шатны байгууллага, цагдаа, төрийн бус байгууллага
болон иргэд нэгэн зүгт харж ажилласнаар гэмт хэрэг, зөрчилгүй аюулгүй
нийгэмд амьдрах орчин бүрдэх юм.
Тохиолдол 1. Боловсролын арга хэмжээнд хүүхдийг багаас нь Ерөнхий
боловсролын сургуулийн хөтөлбөрөөр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагаанд сургах, аливаа гэмт халдлага, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах,
мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх зэрэг төрөл бүрийн арга хэмжээ хамаардаг.
Тохиолдол 2. Сайн хөрш арга хэмжээ. Орон байрны хулгай болон гэр
бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хөрш айлыг ажиглах,
гэм хэрэг, зөрчлийн шинж мэдэгдвэл харьяалагдах сум, дүүргийн цагдаагийн
хэлтэст мэдээлэх ажлыг сурталчлан хэрэгжүүлсэн нь үр дүнгээ өгсөн. Энэ
ажиллагааны хүрээнд хэд хэдэн гэр бүлийн болон хүүхдийн хүчирхийллийг
илрүүлэн арга хэмжээ авсан байна.
Тохиолдол 3. Замын цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Яараад яахав
дээ хө” хөтөлбөр нь замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчих, хурд хэтрүүлсний
улмаас учрах хэрэг, зөрчил буурахад сайн нөлөө үзүүлсэн.
Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг орон нутгийн газар зүйн байршил, хүн
амын төвлөрөл, ядуурал, амьжиргааны түвшин, ажилгүйдэл, эрүүл мэндийн
үйлчилгээний хүртээмж, эрх зүйн боловсрол, нийгмийн халамж зэргийг
харгалзан судалж, цаашид гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр
өгөөжийг дээшлүүлэх шаардлагатай юм.
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Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоог хангах арга,
хэлбэр
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн, хуулийн этгээдийг
урамшуулах;
иргэдээс гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох баталгааг хангах;
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шийдвэр гаргахад иргэдийн
оролцоог хангах;
гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах;

гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах;

гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн санал, санаачилгыг дэмжих;
төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог бий
болгох;

Хяналтын хуудас/Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар/
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тусгай чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нэг бүрчилсэн чиглэлийн хүрээнд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх бодлого боловсруулж,
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Гэмт хэргийн мэдээлэл хүлээн авах
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоог хангах
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СЭДЭВ. 4.3. ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ
ТУХАЙ ХУУЛЬ (2016)
Үндсэн ойлголт: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд эцэг эх, багш,
иргэдийн оролцоог хамааруулна.
Түлхүүр үгс: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоо,
хамтарсан баг
Тайлбар: Монгол Улс Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг 2004
онд баталснаас хойш Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
үндэсний хөтөлбөр, Улсын Дээд шүүхээс тус хуулийн зарим зүйл заалтыг
нэг мөр ойлгож, хэрэглэх тухай тайлбар, ХЗДХЯ, ЭМЯ, ХНХЯ-аас хуулийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зарим заавар, журмуудыг батлан хэрэгжүүлсэн
боловч хүчирхийллийн гаралт буурахгүй, харин ч хүний амь нас хохирох,
гэмтэх, хүүхэд өртөх зэргээр илүү ноцтой хэлбэрт шилжих болжээ. Тухайлбал,
зөвхөн сүүлийн 3 жил 8 сарын хугацаанд гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг
1505 бүртгэгдсэн бөгөөд 49 хүн амь насаа алдаж, 1180 хүн гэмтсэн байна.
Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй болон захиргааны зөрчилд тооцогдон
арга хэмжээ авагдсан хүчирхийллийн тоо үүнээс даруй 5 дахин их байгааг энэ
чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг ТББ-уудын судалгаа харуулж байна. Хууль
хэрэгжиж эхэлснээс хойших 8 жил гаран хугацаанд хохирогчийн аюулгүй
байдлыг хамгаалах 41 шийдвэрийг шүүх гаргасан ч тэдгээр шийдвэрийн нэг нь
ч хэрэгжээгүй байна. Хэрэгжилтийн үр дүнгүй байдал нь хуулийн зохицуулалт
оновчтой бус, ялангуяа байгууллагуудын эрх хэмжээ, оролцоог хэт ерөнхий,
салангид байдлаар тусгаж, хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй
байдлыг хамгаалах процедурыг орхигдуулсантай холбоотой байна. Иймд
гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүйн зохицуулалтыг хохирогчийн
аюулгүй байдлыг нэн даруй хамгаалах, хүчирхийлэл дахин давтагдахаас
урьдчилан сэргийлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагаанд тулгуурлах
зарчимд нийцүүлэн шинэтгэх нь практик үндэслэлээр 2016 онд Гэр бүлийн
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан.
Энэхүү хуулийн хэрэгжилтэд бүх талуудын оролцоо маш чухал юм.
Тохиолдол 1: Хөрш айлын хүчирхийллийн талаар дуудлага өгсний улмаас
түүнийг өөрийг нь зүгээр өнгөрөөхгүй гэж сүрдүүлсэн байна. Энэ тохиолдолд
хэн, ямар арга хэмжээ авах боломжтой вэ?
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Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (2016)
7 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглох
7.2.Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээлэл өгсөн хүн, гэрч,
хохирогчид туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн иргэн, энэ хуульд заасан үүргээ гүйцэтгэж
байгаа албан тушаалтан, ажилтныг айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрдөж мөшгөх,
дарамт, шахалт үзүүлэх, буруутгах, үйл ажиллагаанд нь саад учруулахыг хориглоно

Тайлбар: Өгсөн тохиолдолд мэдээлэл өгсөн хүн хуулиар хамгаалагдах
эрхтэй. Хэрэв заналхийлсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад хандана.

Гэр бүлийн гишүүд

Холбогдох
төрийн
байгууллага
(яам,
агентглаг,
засаг дарга)

Хамтарсан
баг

Төрийн бус байгууллага

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (2016)
29 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэх, мэдээлэх
29.1.Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртсөн байж болзошгүй гэж
үзвэл төрийн, төрийн бус байгууллагын ажилтан, хуулийн этгээд, бусад этгээд
цагдаагийн байгууллагад, цагдаагийн алба хаагчийн эзгүйд сум, багийн Засаг
даргад болон хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэх утасны үйлчилгээнд мэдээлэх
үүрэгтэй.
29.2.Бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, эмнэлгийн мэргэжилтэн,
нийгмийн ажилтан, хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага, ажилтан нь
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хүүхдийн бэртэл гэмтэл, өвчлөл, сэтгэл санааны байдал, айдас, хичээл таслалт,
сургууль завсардалт зэрэг хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа, зан үйлд гарч байгаа
сөрөг нөлөөллийн шалтгааныг тогтоох, хүчирхийллээс үүдэлтэй эсэхийг шалгах
үүрэгтэй.
29.3.Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай мэдээлэх, мэдээллийг хүлээн
авахад энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
29.4.Хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэх утсаар хүлээн авсан мэдээллийг
цагдаагийн байгууллага, эсхүл сум, багийн Засаг даргад хүргэх, хүүхдэд зөвлөгөө
өгөх, шаардлагатай үйлчилгээ, туслалцаанд холбох ажиллагааг гэр бүл, хүүхдийн
хөгжлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага хэрэгжүүлнэ.
29.5.Хүүхэд хохирсон, эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа тухай мэдээллийг хүүхэд,
гэр бүлийн асуудал хариуцсан ажилтан цагдаагийн байгууллагад даруй мэдэгдэж,
холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
Асуулт: Хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн шинж тэмдгийг мэдсэн хүн ямар үүрэг
хүлээдэг вэ?
Тайлбар: Хүүхдийн эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар нэн тэргүүнд хамгаалах
эрх гэж баталгаажуулсан тул тухайн хүүхэдтэй хамаарал бүхий этгээд, эсхүл хууль
ёсны төлөөлөгч, асран хамгаалагч, нийгмийн ажилтнаас гадна мэдсэн хэн боловч
цагдаагийн байгууллага, болон хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэх утасны үйлчилгээнд
мэдэгдэх үүрэг хүлээдэг.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (2016)
29 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэх, мэдээлэх
29.1.Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртсөн байж болзошгүй гэж
үзвэл төрийн, төрийн бус байгууллагын ажилтан, хуулийн этгээд, бусад этгээд
цагдаагийн байгууллагад, цагдаагийн алба хаагчийн эзгүйд сум, багийн Засаг
даргад болон хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэх утасны үйлчилгээнд мэдээлэх
үүрэгтэй.
29.2.Бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, эмнэлгийн мэргэжилтэн,
нийгмийн ажилтан, хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага, ажилтан нь
хүүхдийн бэртэл гэмтэл, өвчлөл, сэтгэл санааны байдал, айдас, хичээл таслалт,
сургууль завсардалт зэрэг хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа, зан үйлд гарч байгаа
сөрөг нөлөөллийн шалтгааныг тогтоох, хүчирхийллээс үүдэлтэй эсэхийг шалгах
үүрэгтэй.
29.3.Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай мэдээлэх, мэдээллийг хүлээн
авахад энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
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29.4.Хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэх утсаар хүлээн авсан мэдээллийг
цагдаагийн байгууллага, эсхүл сум, багийн Засаг даргад хүргэх, хүүхдэд зөвлөгөө
өгөх, шаардлагатай үйлчилгээ, туслалцаанд холбох ажиллагааг гэр бүл, хүүхдийн
хөгжлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага хэрэгжүүлнэ.
29.5.Хүүхэд хохирсон, эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа тухай мэдээллийг хүүхэд,
гэр бүлийн асуудал хариуцсан ажилтан цагдаагийн байгууллагад даруй мэдэгдэж,
холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.

Хяналтын хуудас/Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар/
Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар мэдээлэл хүлээж авах
Нөхцөл байдлыг тогтоох, нотлох баримтыг цуглуулах
Хүүхэд болон бусад гишүүд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртсөн байж болзошгүй
гэж үзвэл цагдаагийн байгууллагад, цагдаагийн алба хаагчийн эзгүйд сум, багийн
Засаг даргад болон хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэх утасны үйлчилгээнд мэдээлэх
Хүчирхийлэлд өртөгч бэртэл гэмтэл, өвчлөл, сэтгэл санааны байдал, айдас, хичээл
таслалт, сургууль завсардалт зэрэг хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа, зан үйлд
гарч байгаа сөрөг нөлөөллийн шалтгааныг тогтоох, хүчирхийллээс үүдэлтэй эсэхийг
шалгах
Хүчирхийлэлд өртөгчид зөвлөгөө өгөх
Хамтарсан багийн хувьд гүйцэтгэх ажил
Нөхцөл байдлын үнэлгээг үндэслэн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх
Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан
сургалт, сурталчилгааны ажлыг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус
байгууллагатай хамтран зохион байгуулах
Хохирогчийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийгмийн халамж, үйлчилгээ үзүүлэх,
шаардлагатай бусад үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах;
Хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих,
мэргэжлийн сургалт, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах, гэр бүлд
нь дэмжлэг үзүүлэх замаар нөхөн сэргээж, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог
дээшлүүлэх;
Хохирогчид үзүүлсэн үйлчилгээний талаарх статистик мэдээллийг холбогдох
байгууллагад хүргүүлэх.
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СЭДЭВ. 4.4. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД
ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ /1995 он/
Үндсэн ойлголт: Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль нь иргэдээс төрийн байгууллага,
албан тушаалтанд хандаж өргөдөл, гомдол гаргах, түүнийг байгууллага, албан
тушаалтнаас шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулна.
Түлхүүр үгс: Өргөдөл, гомдол, санал, мэдэгдэл, өргөдөл гомдлыг
шийдвэрлэх, нэхэмжлэл гаргах, зөрчил хянан шийдвэрлэх
Тайлбар: "Өргөдөл" гэж Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай
хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил
шалган шийдвэрлэх тухай, Арбитрын тухай хуулиар шийдвэрлэвэл зохих
өргөдөл,гомдлоос бусад асуудлаар төрийн байгууллага, албан тушаалтанд
хандаж гаргасан хүсэлтийг хэлнэ. Өргөдөл нь санал, мэдэгдлийн шинжтэй
байж болно. "Санал" гэж төрийн ба нутгийн удирдлагын байгууллага, албан
тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар гаргасан иргэний
хүсэлтийг ойлгоно. "Мэдэгдэл" гэж Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид
заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон иргэдээс гаргасан
хүсэлтийг; Харин "гомдол" гэж төрийн байгууллага, албан тушаалтны
шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө,
ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлтийг хэлнэ.
5 дугаар зүйл.Өргөдөл, гомдол гаргах эрх
1.Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч төрийн байгууллага, албан
тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрхтэй.
2.Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус
улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн өргөдөл, гомдол
гаргах талаар Монгол Улсын иргэний адил эрх эдэлнэ.

Өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх

Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлыг бүх талаас
нь судлан үзэж, түүний дагуу хууль тогтоомжид
нийцүүлэн холбогдох арга хэмжээ авсныг
мэдэгдэж, энэ хуульд заасан хугацаанд багтаан
хариу өгөхийг хэлнэ.
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Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны нийтлэг үүрэг
Төрийн байгууллага

Бүрэн эрх
Төрийн бүх байгууллага өргөдөл, гомдол гаргагчийг хүлээн авч
уулзах байр, өргөдөл, гомдол хүлээн авах цагийн хуваарийг
тогтоож, нийтэд мэдэгдэнэ. Хол газраас ирсэн иргэнийг
хүлээлгэлгүйгээр хүлээн авч уулзана.

Төрийн бүх байгууллага

Иргэдийг хүлээн авах байранд ирж амаар гаргасан өргөдөл,
гомдлыг түүнийг хүлээн авах үүрэг бүхий ажилтан тэмдэглэн
авч, тусгай бүртгэлд бүртгэнэ.
Бичгээр болон цахим сүлжээгээр дамжуулан ирүүлсэн өргөдөл,
гомдлыг тухайн байгууллагын бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан
хүлээн авч, дарааллын дагуу бүртгэнэ.

Өргөдөл,
гомдлыг
хүлээн авсан албан
тушаалтан

Өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах өргөдөл, гомдлыг хүлээн
авснаас хойш, түүнчлэн албан тушаалтан томилолтоор өөр газар
ажиллаж байгаа бол ирснээс хойш ажлын нэг өдөрт багтаан энэ
зүйлд заасан бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх
Шийдвэрлэх, хариу өгөх
хугацаа

№

Шийдвэрлэх, хариу өгөх

1

1. Өргөдөлд дурдсан асуудлыг шууд шийдвэрлэх
боломжтой бол зохих шийдвэрийг гаргана.
1. Өргөдөл, гомдлыг
2. Шууд шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд удаан хугацаанд
хүлээн авсан өдрөөс
шийдвэрлэгдэх асуудал /орон сууц олгуулах гэх мэт/хойш 30 хоногт
аар гаргасан өргөдлийг тусгай бүртгэлд бүртгэж,
багтаан шийдвэрлэнэ.
шийдвэрлэлтэд хяналт тавина.
Шаардлагатай
3. Гомдлыг албан тушаалтан өөрийн бүрэн эрхийн
тохиолдолд уг хугацааг
хүрээнд шийдвэрлэнэ.
тухайн байгууллагын
4. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн, эсхүл энэ зүйлийн
удирдах албан
2 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээ авсан тохиолдолд
тушаалтан 30 хүртэл
энэ тухай хариуг биечлэн амаар буюу харилцах утсаар,
хоногоор нэмж сунгаж
эсхүл бичгийн зэрэг тохиромжтой хэлбэрээр мэдэгдэнэ.
болно. Хугацаа сунгасан
5. Хариуг амаар, харилцах утсаар мэдэгдсэн бол энэ тухай
тухай өргөдөл, гомдол
бүртгэлд тэмдэглэнэ.
гаргагчид мэдэгдэнэ.
6. Саналын шинжтэй өргөдлийг хүлээн авч хэрэгжүүлэх 2. Саналын шинжтэй
боломжтой эсэхийг судалсны үндсэн дээр зохих арга
өргөдлийн хариуг 90
хэмжээ авах буюу энэ зүйлийн 4, 5 дахь хэсэгт заасан
хоногт багтаан өгнө.
журмаар хариу өгнө.
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Тохиолдол 1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан
тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлж байгаа өргөдөл, гомдлыг (талархал,
санал, хүсэлт, гомдол, мэдэгдэл) нийт 5 эх үүсвэрээр хүлээн авч шийдвэрлэж
байна.
Өргөдөл гомдол хүлээн авах үйл ажиллагаа эх үүсвэрээр дараахь байдлаар
ангилж болно.

call center:
Улаанбаатар1200 сонсож байна.
www.ub1200.mn

Засгийн газрын 11-11 төв

Иргэдийг хүлээн авах төв

Тухайн байгууллага

Хэрэгжилтийн жишээ:
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн явцыг
хянах программыг хэрэглээнд нэвтрүүлснээр тухайн иргэн эсвэл байгууллагын
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн явцыг нарийвчлан
харах боломжтой болсон. Тодруулбал тус бичиг ямар нэгжийн хэн гэдэг албан
тушаалтанд цохогдсон болох нь өргөдөл гаргагчид шууд харагдах бөгөөд
шаардлагатай тохиолдолд тодруулах утас, мэйл зэрэг нь тодорхой харагдаж
байх юм. Мөн албан бичгийг шийдвэрлэсэн тохиолдолд иргэний бүртгүүлсэн
гар утсанд нь мэдээлэл илгээнэ. Мессежээр ирүүлсэн холбоосны дагуу https://
app.ndaatgal.mn:811/urgudul/Home/Index нэвтэрч, регистр болон утасны
дугаараа оруулан хариугаа лавлах боломжтой.
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Хяналтын хуудас/Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх/
Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан эсэх
Өргөдөл гомдол хүлээн авах
Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах байр, хариуцсан ажилтантай эсэх
Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх
Өргөдөл, гомдлыг бүртгэх
Нөхцөл байдлыг тогтоох, нотлох баримтыг цуглуулах
Удирдах ажилтанд ирсэн санал, хүсэлт, мэдээллийг танилцуулах
Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх
Шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэх
Тэмдэглэлийг хөтлөх, шаардлагатай бол байгууллагын цахим хуудсанд нээлттэй
байршуулах
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