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2017 оны 10-р сар

БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ

Хөтөлбөрийн нэр:

Төслийн нэр:

ØÕÀ-èéí çîðèëãî:

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг 
сааруулах хөтөлбөр

Иргэдийн оролцоо төсөл

Хугацаа:
2017-2018

Төсөв:

Çîрилтîт б¿с нутаг:

400,000 шв.франк

Үндэсний хэмжээнд болон сонгон 
авсан зарим дүүрэг, сум, хороо, баг

Çîрилтîт б¿лэг:
▪	 Монгол Улсын Засгийн газар

▪	 Дүүрэг, сум, хороо, багийн Засаг 
даргын Òамгын газар 

▪	 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 

▪	 Èргэдийн Íийтийн Õурал

▪	 Èргэний нийгмийн байгууллагууд 

▪	 Õэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

▪	 Èргэд

Монгол Улсын нийгэм, эдийн

засгийн эрх тэгш, тогтвортой

хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг

зорино.
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Хэрэгжүүлэгч:

ҮНДЭСЛЭЛ

төгөлдөр үйлчилж буй нийт хуулиудаас 

105 хуульд иргэний оролцооны хэлбэрүүд 

болох төрөөс мэдээллийн ил тод, 

хүртээмжтэй байдлыг хангах, шийдвэр 

гаргахдаа иргэдтэй зөвлөлдөх, иргэний 

идэвхтэй оролцоог хангах, хяналт тавих 

зохицуулалтууд байгаа боловч эдгээр нь 

харилцан адилгүй, нэгдмэл бус, уялдаагүй 

байна хэмээн төслийн эхний шатанд 

хийсэн судалгаагаар дүгнэсэн билээ. 

Хэдийгээр  тодорхой ахиц дэвшил гарч 

буй боловч одоогийн иргэний оролцооны 

арга хэрэгсэл нь тогтолцооны хувьд бүрэн 

төлөвшөөгүй, хандлага, үр дүн төдийлөн 

хангалттай бус байна. Иргэдийн оролцоо 

төсөл нь Монгол Улсад төрийн болон орон 

нутгийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд 

иргэдийн оролцоог хангах, ялангуяа 

нийгмийн эмзэг бүлгүүдийг бодитой 

оролцуулах механизм бүрдүүлэхийг зорьж 

байгаа билээ.

Ховд аймгийн Цэцэг сумын Баянгол багийн малчид бэлчээрийн хамтын 
менежментийг төлөвлөн, ярилцаж байгаа нь. 
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Мîнгîл Улсын төрөөс ардчиллыг бэхж¿¿лж, төвлөрлийг сааруулах нь ¿р д¿нтэй, 
х¿ртээмжтэй, тîгтвîртîй хөгжилд х¿рэх гîл шинэчлэл гэж ¿зэн энэ х¿рээнд сайн 
засаглалын ¿ндэс суурь бîлîх шийдвэр гаргах ¿йл явцад иргэдийн îрîлцîîг 
нэмэгд¿¿лж, төрийн хариуцлагын тîгтîлцîîг сайжруулахыг зîрьж байна. 
Швейцарийн Хîлбîîны Улс нь Иргэдийн îрîлцîî төслийн хîёр дугаар ¿е шатны 
х¿рээнд төрийн ¿йл хэрэг, шийдвэр гаргах ¿йл явцад иргэдийн îрîлцîîг хангах эрх 
з¿йн îрчныг сайжруулах, хэрэгжилтийг хангахад Мîнгîл Улсад тууштай дэмжлэг 
¿з¿¿лж байна.

Монгол Улс нь 1992 оны Үндсэн хуулийн 

үзэл санааны дагуу эх орондоо хүмүүнлэг, 

иргэний, ардчилсан нийгэм цогцлуулан 

хөгжүүлэх эрхэм зорилготой бөгөөд 

Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний 

мэдэлд байна. Энэхүү эрхийг ард түмнээс 

төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн 

сонгож байгуулсан төрийн эрх барих 

төлөөлөгчдийн байгууллагаар уламжлан 

эдлэхээр заасан. (МУҮÕ 3.1 дүгээр 

зүйл) Òиймээс төрийн байгууллага нь 

иргэнээ оролцуулж, сонсож, санал авч, 

зөвлөлдсөний дараа хуульд үндэслэн 

шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлж байх ёстой 

билээ. 

Сүүлийн жилүүдэд хуулийн төслийн талаар 

иргэдийн саналыг авах, хэлэлцүүлэг, 

сонсгол хийх тухай хууль тогтоомжийг 

Улсын Èх Õурлаас батлан хэрэгжүүлж 

байгаа нь ахицтай алхам болж байна. 

Өнөөгийн байдлаар Монгол Улсад  хүчин 
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2015 оны 10 дугаар сараас 2017 оны 

4 дүгээр сарын хооронд хэрэгжсэн 

Иргэдийн ороцоо төслийн эхний шатанд 

эрх зүйн орчны нарийвчилсан судалгаа 

хийж, иргэдийн оролцооны шинэлэг 

механизмуудыг хуульчлах зорилго бүхий 

“Èргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх 

тухай” хуулийн төслийг УÈÕ-д өргөн 

барьсан билээ. Õэдийгээр уг хуулийн төсөл 

батлагдаагүй ч иргэний оролцооны эрх зүйн 

орчныг сайжруулах чиглэлд хийгдсэн чухал 

Иргэний îрîлцîîг хангах хууль эрх 
з¿йн îрчин сайжирна:
Òөслийн өмнөх шатанд хийсэн судалгаанд 

үндэслэн хууль, эрх зүйн тогтолцоог 

сайжруулах, бэхжүүлэх саналуудыг 

нарийвчлан боловсруулна. Батлагдсан 

захиргааны хэм хэмжээний актуудад 

нөлөөллийн үнэлгээ хийн хүний эрх, 

эрх чөлөөг хангах, иргэний оролцооны 

талаарх хууль тогтоомжийн шаардлагыг 

хангаагүй тохиолдол бий бол өөрчлөх 

санал боловсруулна. Òөрийн үйл хэрэгт 

иргэдийн оролцоог сурталчлахад тодорхой 

үүрэг гүйцэтгэдэг төрийн бус байгууллагын 

эрх зүйн орчныг сайжруулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ.

Иргэний îрîлцîîны талаарх хуулиар 
заасан тîдîрхîй механизмын 
хэрэгжилтийг хангана:
Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль 

тогтоомжид тусгагдсан иргэний оролцооны 

зарим механизмыг (нийтийн сонсгол, санал 

асуулга гэх мэт) сонгогдсон сум, дүүрэг, баг, 

хороонд тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд 

бодитой, үр дүнтэй ашиглах ажлыг туршин, 

жишиг болгон тогтвортой ашигладаг 

Õîëáîî áàðèõ:
Иðãэдèéí îðîëцîî òºñºë

Õууль зүйн үндэсний хүрээлэн 

206а тоот, Хуульчдын гудамж 1

Улаанбаатар

Монгол Улс

Øâеéцàðèéí ЭСЯ-íы Õàмòыí 
àжèëëàãààíы ãàçàð

Монгол Улс, Улаанбаатар хот

Элчингийн гудамж 9, 1-р хороо

Скай Плаза Бизнес төв

Ø/Õ 37, Улаанбаатар 14220

+976 11 331422

+976 11 331420

ulaanbaatar@eda.admin.ch

www.swiss-cooperation.admin.
ch/mongolia

Swiss Cooperation in Mongolia

Õэðэãжүүëэã÷ áàéãууëëàãууд:

+976 7000 8688

sunjid@legalinstitute.mn

+976 11 328 848
+976 11 331 420
ulaanbaatar@gdp.mn

алхам болсон. Мөн төслийн хүрээнд орон 

нутгийн удирдлага, төрийн албан хаагчид, 

иргэний нийгэм, иргэдийн мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, тэднийг идэвхжүүлэх, харилцан 

суралцах, туршлага солилцох ажлыг үе 

шаттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд эрх зүйн 

орчны суурь судалгаа, хуримтлуулсан 

туршлага, сургамж нь төслийн хоёрдугаар 

шатны суурь болж буй юм.

болоход төр, иргэний нийгэм, иргэдтэй 

хамтарч ажиллана. Иргэний бодит болон 

ач холбогдолтой оролцооны ашиг тусыг 

харуулах энэхүү үйл ажиллагааг ХЗДХЯ, 

ÕЗҮÕ-тэй хамтран зохион байгуулна. 

Энэхүү туршилтын үйл ажиллагаа холбогдох 

төрийн байгууллагууд, иргэд, ТББ-ууд, 

хэвлэл мэдээлэл зэрэг оролцогч талуудыг 

хамрана. Сайн туршлага болон олж авсан 

сургамжаа цаашид хууль эрх зүйн орчинг 

сайжруулахад ашиглах боломжтой. 

Орîлцîгч талуудын иргэний îрîлцîîны 
îйлгîлт, чадавх бэхэжсэн байна: 
Иргэний бодит, үр дүнтэй оролцоог бий 

болгож, хэвшүүлэхэд гол үүрэг бүхий 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллга, ТББ-ууд, 

хэвлэл мэдээлэл болон иргэдэд зориулан 

мэдлэг нэмэгдүүлэх, чадавх бэхжүүлэхээр 

ажиллана. Иргэний оролцооны ерөнхий 

мэдлэг (чухал хууль тогтоомжийн 

зохицуулалт гэх мэт) авахаас гадна 

оролцогчид хуулинд заагдсан тодорхой 

иргэний оролцооны механизмуудыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд гүйцэтгэх тодорхой 

үүрэгт нь тохирох мэдлэг, чадварыг олгох 

зорилготой.
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ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО ТӨСЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ҮЕ ШАТ: ГОЛ ҮР ДҮН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ХҮРЭХ ҮР ДҮН:

Орон нутгийн иргэд Иргэний улс төрийн эрхийн тухай хуулийн төсөл дээр саналаа 
өгч, хэлэлцэж байгаа нь. Баянхонгор аймаг.
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▪	 Õууль зүйн үндэсний хүрээлэн

▪	 Удирдлагын академи

▪	 МУÈС, Õууль зүйн сургууль

▪	 Èргэний нийгмийн байгууллагууд

Зàñàãëàëыã дэмжèõ, 
òºâëºðëèéã ñààðууëàõ 
õºòºëáºð

Скай плаза бизнес төв

Элчингийн гудамж 9

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо

Улаанбаатар хот

Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болон эмзэг бүлгийн иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 

шийдвэр гаргадаг болох. 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО ТӨСЛИЙН ХОЁРДУГААР ҮЕ ШАТ: ÇОРИЛГО


