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ХАВСРАЛТ ХОЁР. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ 
САХИУЛАХ САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

2.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль дахь 

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
5.5.Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн болон төрийн бус мэргэжлийн бусад байгууллага, 
шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэр нь төрийн шийдвэр гаргах түвшинд 
иргэн оролцож, төртэй хамтран ажиллах байдлаар илэрдэг. Дээрх хуулийн 
заалтын зорилго нь хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн 
бусад байгууллага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан 
оролцуулж байгаа нь иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэрийг дэмжсэн заалт болж 
байна. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. 
Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан чанарын ба тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн 
аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар яамны албан 
хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай 
харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулав.   

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдрийн 
байдлаар нийт 13585 хяналт шалгалт хийсэн ба үүний 35 хувь нь төлөвлөгөөт 
шалгалт бол 75 хувь нь төлөвлөгөөт бус шалгалт буюу иргэн, албан 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг үндэслэн хийсэн хяналт, шалгалт байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн байгууллагын татан оролцуулдаг, 
харин иргэнийг хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд татан оролцуулах нь бага байдаг. 
Иргэний тусгай мэдлэг хяналт шалгалт хийхэд зайлшгүй шаардлагтай тохиолдолд 
иргэнийг оролцуулдаг. 
Шигтгээ: 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5-д заасан хяналт 
шалгалт хийхдээ төрийн болон төрийн бус мэргэжлийн бусад байгууллага, 
шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг хэрхэн татан оролцуулах тухай 
журам одоогоо рбатлагдан гараагүй байна. Хуульд тэдгээрийг татан оролцуулж 
болно хэмээн заасан байдаг тул хяналт шалгалт хийхдээ татан оролцуулдаг 
(Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас). 
 

 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2016, 2017 оны “Төрийн болон төрийн бус 

мэргэжлийн бусад байгууллага, шинжээч, шинжилгээний  
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байгууллага, иргэн”- ийг татан оролцуулсан судалгаа1: 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 03/3111 дугаар 
албан бичгийн хавсралт 

№ Хяналтын  
чиглэл 

             
               Хамтран 
           оролцсон 

Төрийн 
байгууллага 

Төрийн бус 
мэргэжлийн 
байгууллага 

Шинжээч Шинжилгээний 
байгууллага 

Иргэн 
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Иргэдээс төрийн 
байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 
хуультай харьцуулахад зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй боловч 
хуульд “болно” гэж заасан нь тухайн байгууллага албан тушаалтан үзэмжээр 
асуудалд хандах боломж олгож байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан хяналт шалгалтад төрийн 
болон төрийн бус байгуулага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг 
татан оролцуулахад баримтлах журмыг батлах эрх зүйн боломжийг бий болгох 
шаардлагатай байна.  
 

 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 

1 Эрүүл мэнд, 
боловсрол, соёл 26 31 1 3       

2 Хүнс, хөдөө, аж 
ажуй 

57 50 7 7    2   

3 Байгаль орчин, 
геологи, уул 
уурхай 

36 34 3    1 1 1  

4 Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгаалал 

4 2  1 131 21     

5 Дэд бүтэц 34 31 13 6 1 1 3 2   

6 Цөмийн болон 
цацраг 

1        3  

7 Экспорт, импорт 
хилийн хорио 
цээр 

1 2         

 Нийт 
159 150 24 17 132 22 4 5 4 - 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 
 (Иргэн, албан байгууллагаас ирүүлсэн өргөдлийг үндэслэн хийсэн шалгалт) 

1 Эрүүл мэнд, 
боловсрол, соёл 43 68 3 3  1     

2 Хүнс, хөдөө, аж 
ажуй 

56 68 2    1 1   

3 Байгаль орчин, 
геологи, уул 
уурхай 

30 19 4 7   2 5   

4 Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгаалал 

13 7 1        

5 Дэд бүтэц 18 13      2   

 Нийт 
160 175 10 10 - 1 3 8  - 
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Авлигын эсрэг хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
5 дугаар зүйл. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа 
5.1.3.авлигын асуудлаар эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх,  ном,  сургалт, сурталчилгааны 
хэрэглэгдэхүүн, сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах зэрэг ажилд сургалт, эрдэм 
шинжилгээний болон төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулах;   

 

1.Зохицуулалтын зорилго  
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, таслан зогсоохавлигын нийгмийн 

хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун 
төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх аливаа үйл ажиллагаанд сургалт, 
эрдэм шинжилгээний болон төрийн бус байгууллагуудыг татан оролцуулахад 
зохицуулалтын зорилго оршино. 

 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Авлигатай тэмцэх газар нь Глоб интернэшнл төв төрийн бус байгууллага, 
Транспэрэнси интернэшнл монгол төрийн бус байгууллага, Нийгмийн дэвшил 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн төв төрийн бус байгууллага, Сонгогчдын боловсрол төв 
төрийн бус байгууллага зэрэг хэд хэдэн байгууллагуудтай авлигын хор аюулыг 
ухуулан таниулах чиглэлээр сургалт - эрдэм шинжилгээний хурал зохион 
байгуулах, судалгаа хийх гэх мэт олон чиглэлээр нийтийг соён гэгээрүүлэх  ажилд 
хамтарч ажиллаж байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтад 2007-2015 онд нийт 
169,739 хүнийг хамрагдсан байна. 2 

 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, таслан зогсоохавлигын нийгмийн 
хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун 
төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажилд сургалт эрдэм 
шинжилгээний болон төрийн бус байгууллагуудыг татан оролцуулах ажил үр 
дүнтэй сайн зохион байгуулагдаж байна. 

                                                             
2https://www.iaac.mn/news/675?menu=81 
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Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
6 дугаар зүйл. Дэд зөвлөл, түүний бүрэн эрх 
6.6.4.хүн худалдаалахтай тэмцэхэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг татан оролцуулах, 
хамтран ажиллах, санал санаачилгыг нь дэмжих, олон нийтэд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх 
сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах; 
 
Зохицуулалт 4 
6 дугаар зүйл. Дэд зөвлөл, түүний бүрэн эрх 
6.6.6.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтныг энэ хуулийн 16.5–д заасан журмын 
дагуу урамшуулах арга хэмжээ авах  
 
Зохицуулалт 5 
16 дугаар зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны санхүүжилт 
16.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан хөрөнгийг дараах үйл ажиллагаанд зарцуулна: 
16.3.4.хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр үр 
бүтээлтэй үйл ажиллагаа явуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтныг 
урамшуулах; 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, албан тушаалтныг урамшуулж үйл ажиллагааг нь дэмжихэд уг 
зохицуулалтын зорилго чиглэгдэж байна. 
 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
- 1968 онд “Боолчлол, боолын худалдаа болон боолчлолтой адилтгах ёс 

заншлыг устгах тухай” үүрэг хүлээсэн.  
- 2002 оны шинэ Эрүүгийн хуулинд анх удаа 113 дугаар зүйл “Хүн 

худалдах, худалдан авах” зүйл анги оруулсан  
- 2005 онд “Хүн, ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн 

зорилгоор ашиглахаас хамгаалах үндэсний      хөтөлбөр” баталсан 
- 2008 оны 3 дугаар сарын 26-нд УДШ-ээс Эрүүгийн хуулийн 113 дугаар 

зүйлийн тайлбарыг гаргасан  
- 2008 оны 5 дугаар сард НҮБ-ын Палермогийн протоколд нэгдэж орсон  
- Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Хүний аюулгүй 

байдлын судалгааны төвийн хэрэгжүүлсэн төслийн дэмжлэгтэйгээр ЦЕГ-
ын Онц хүнд, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсийн 
харъяанд Хүн худалдаалах болон зохион байгуулалттай гэмт хэрэг 
мөрдөх тасгийг ЦЕГ-ын даргын 2010 оны 394 дугаар тушаалаар 
байгуулсан 

- 2011 оны 1 дүгээр сарын 19-нд Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай бие 
даасан анхны хуулийг баталжээ. Энэ хүрээнд Хүн худалдаалах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийг байгуулсан бөгөөд Хууль зүйн 
сайдын 2013.01.28-ны өдрийн А/11 тушаалаар бүрэлдэхүүнийг нь 
шинэчлэн баталжээ.  

- Улсын Их Хурлын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-
ийн 5.4.4-т мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт 
хэрэг зэрэг шинэ төрлийн гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх хөтөлбөр”;  
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- Засгийн газрын 2016 оны 204 дүгээр тогтоолоор “НҮБ-ын Хүний эрхийн 
зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө”;  

- Хууль зүйн сайдын 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/08 тоот 
тушаалын хавсралтаар “Урамшуулал олгох журам”;  

- Засгийн газрын 2017 оны 148 дугаар тогтоолоор “Хүн худалдаалахтай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг тус тус батлан хэрэгжүүлж байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө    

Монгол Улсад өнөөдрийн байдлаар хүн худалдаалах гэмт хэрэг дараах 
хэлбэр, төрлөөр голчлон үйлдэгдэж байна. Үүнд: 

1. Бэлгийн мөлжлөг; 
2. Хөдөлмөрийн мөлжлөг; 
3. Захиалгат гэрлэлт. 
Манай улсын хувьд хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаар хуулийн 

байгууллагын 2010-2016 оны статистик мэдээллээр3 Эрүүгийн хуулийн тусгай 
ангийн 113 дугаар зүйлд заасан Хүн худалдаалах (113 дугаар зүйл) 54 гэмт хэрэг, 
биеэ үнэлэхэд бусдыг татан оролцуулах, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах (124 
дүгээр зүйл) 122 гэмт хэрэг тус тус цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэн 
шалгагдсанаас хүн худалдаалах 8 гэмт хэрэгт 15 хүн, биеэ үнэлэхэд бусдыг татан 
оролцуулах, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах 36 гэмт хэрэгт 54 хүн шүүхээс ял 
шийтгүүлжээ.  

ХХГХ-ийн хэлбэр, төрлүүд цаашид нэмэгдэх хандлагатай байна. 
Тухайлбал, уран нугараач, хүчээр хулгай дээрэм хийлгэх, боолчлох, хараа 
хяналтгүй хүүхдийн асуудал, хүүхэд үрчлэлт гэх мэт. Манай орон энэ төрлийн 
гэмт хэргийн гаргагч орноос хүлээн авагч орны статустай болох шинж тэмдэг 
ажиглагдаж байна. Тухайлбал, Умард Солонгос, Вьетнам, Филиппин улсын иргэд 
Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх явцдаа энэ төрлийн гэмт хэргийн хохирогч болох 
явдал гарч байна.4 

Тагнуулын ерөнхий газрын цахим хуудсанд энэ төрлийн гэмт хэргээс 
сэргийлэх талаар мэдээлэл оруулсан байх бөгөөд гэмт хэрэг үйлдэгдэж байж 
болзошгүй сэжигтэй үйлдлийн талаар мэдээ, мэдээлэл байгаа бол мэдээлэл 
хүлээн авах утас, цахим шуудангийн хаяг байршуулсан байна.  

Төр засгаас явуулж буй үйл ажиллагаа нь зөвхөн хурал цуглаан хийх 
маягаар хязгаарлагдаж байна. Хүн худалдаалахтай тэмцэхэд олон улсын болон 
гадаадын хандивлагчид голлох үүргийг гүйцэтгэж, санхүүгийн эх үүсвэрийг гаргаж 
байна. Хандивлагчдын санхүүжилтээр дотоодын төрийн бус байгууллагууд, 
иргэний нийгмийнхэн голлох үүрэг гүйцэтгэж, нэлээд өргөн хүрээтэй томоохон 
бодит ажлуудыг хийж байна. Цаашдаа хүн худалдаалахтай тэмцэхэд хандивлагч 
орнуудын санхүүжилт хумигдаж, энэ талаар ажилладаг төрийн бус байгууллагууд 
нэгдсэн нэг зорилгод нэгдэн ажиллахгүй бол энэхүү гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил 
үндсэндээ зогсох хандлагатай. 5 

                                                             
3Засгийн газрын 2017 оны 148 дугаар тогтоолоор баталсан “хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр” http://www.legalinfo.mn/annex/details/7908?lawid=12751 
 
 
4 Эх сурвалж: Тагнуулын ерөнхий газрын цахим хуудас: http://www.gia.gov.mn/articles/view/83 
5 Монгол Улс дахь хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаархи тайлан,  http://upr-
mongolia.mn/images/xupld/Humantrafickingfinal.pdf 
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Түүнчлэн хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхээр 
идэвхтэй үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа субъектүүдийг хэрхэн урамшуулах эх 
үүсвэр тодорхойгүй байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Төр засгаас явуулж буй үйл ажиллагаа нь зөвхөн хурал цуглаан хийх 
маягаар хязгаарлагдаж байна. Хүн худалдаалахтай тэмцэхэд олон улсын 
болон гадаадын хандивлагчид голлох үүргийг гүйцэтгэж, санхүүгийн эх 
үүсвэрийг гаргаж байна. Цаашдаа хүн худалдаалахтай тэмцэхэд хандивлагч 
орнуудын санхүүжилт хумигдаж, энэ талаар ажилладаг төрийн бус 
байгууллагууд нэгдсэн нэг зорилгод нэгдэн ажиллахгүй бол энэхүү гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажил үндсэндээ зогсох хандлагатай. Түүнчлэн хүн 
худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвх 
зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
албан тушаалтныг шагнаж урамшуулахад чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт сайтай 
байгаа ч санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой хэвээр байна.  
 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  
хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 6 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиас (2004-05-14) 
4 дүгээр зүйл.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион 
байгуулалт 
4.2.Энэ хуулийн 4.16-д заасан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, мал 
бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ ажлыг зохион байгуулж болно. 
Зохицуулалт 7 
4.3.Иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгаар мал сүргийг хамгаалах зорилготой малчид, мал 
бүхий иргэдийн бүлгийг баг, хороонд ажиллуулж болох бөгөөд бүлгийн үлгэрчилсэн дүрмийг 
хүнс, хөдөө аж ахуйн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 
Зохицуулалт 8 
5 дугаар зүйл.Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагын үүрэг 
5.1.3.мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийг татан 
оролцуулж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагад дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго 

Энэ хуулийн зорилтыг мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт, арга хэлбэр, энэ талаар төр, 
иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны хүлээх үүрэг, хариуцлагыг 
тодорхойлохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино хэмээн тодорхойлсон 
байна. Үүнээс үзвэл: дээрх зохицуулалтууд нь иргэдийн оролцоог хангах зорилго 
тавихаас илүүтэй энэ төрлийн харилцаанд оролцогч субъектүүдийн үүрэг, 
хариуцлагыг тодорхойлоход чиглэсэн гэж үзэж болохоор байна. Гэхдээ хуулийн 3  
дугаар зүйлд заасан үндсэн зарчмуудын нэг нь уг ажлыг “олон нийтийн 
хүчинд” түшиглэн хэрэгжүүлэх зарчим бөгөөд энэ нь иргэдийн оролцоог хангах 

                                                             
64.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг улсын хэмжээнд Монгол Улсад гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт түүний салбар зөвлөл 
зохицуулна. 
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зорилгыг агуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, дэд зорилгоос нь үндэслэн уг заалтад дүн 
шинжилгээ хийв. 
 Уг хуулийн 4.3.-т “иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгаар мал сүргийг 
хамгаалах зорилготой малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг баг, хороонд 
ажиллуулж болох бөгөөд бүлгийн үлгэрчилсэн дүрмийг хүнс, хөдөө аж ахуйн 
болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” хэмээн 
заасан нь иргэдийн энэ төрлийн харилцаанд идэвхтэй оролцох нөхцлийг хангах 
чухал зохицуулалт болсон байна. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

ХЗДХ-ийн Дэд сайдаас ирүүлсэн мэдээлэл болон хайлт хийх явцад 
судалсан зарим эх сурвалжаас харахад 2010 он хүртэл энэ чиглэлээр нилээд арга 
хэмжээ авч байсан байна. Үүнд: 
 - 2007 онд уг хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газраас 15 тоот албан даалгавар, уг албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажилласан байна.  
 - Албан даалгавар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, гэмт халдлагаас хамгаалах “малчдын бүлэг, нөхөрлөл” 

байгуулах ажил нилээд эрчимтэй хийгдсэн нь ажиглагдаж байна. Жишээ нь: 2010 
онд ийм үүрэг зорилго бүхий 706 бүлэг, нөхөрлөл ажиллаж байсан нь  2009 
оныхоос 8.6 хувиар өссөн тухай судалгаа байна. 
 - Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх сан байгуулах, мал 

хамгаалах малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, тэднийг өмч хөрөнгөө 
хамгаалдаг болгоход малчдын үүргийг нэмэгдүүлэх сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулахад тухайн үед нилээд анхаарал тавьсан байна. Жишээ нь: 
2009 онд 84 суманд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сан 

байгуулагдсан бол 2010 онд 136 болж өссөн ба тус сан 30 гаруй сая төгрөг 
төвлөрч байсан мэдээлэл байна. 
 - Аймаг орон нутагт энэ чиглэлээр дэд хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, бүсчилсэн 
уулзалт зөвлөлгөөн тогтмол хийж ирсэн байна.  
 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Дээр дурдсан арга хэмжээний үр дүнд 2010 он хүртэл энэ чиглэлийн үйл 
ажиллагаа нилээд идэвхжиж зохих үр дүн гарч эхэлсэн боловч сүүлийн жилүүдэд  
буурах хандлага ажиглагдаж байна. Тухайлбал, 2014 онд УИХ-ын Өргөдлийн 
байнгын хороо уг хуулийн хэрэгжилтийг авч хэлэлцээд хэрэгжилт нь тааруу байна 
гэж дүгнэсэн бөгөөд энэхүү дүгнэлттэй санал нэг байгаа ба үүнийг дараах 
шалтгаантай холбон үзэж байна. 
 - ХЗДХЯ-ны дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

Зөвлөл уг ажлыг улсын хэмжээнд удирдан зохицуулах үүрэгтэй ба 2012 онд уг 
зөвлөлийг татан буулгаснаар удирдлага, зохицуулалтын хувьд эзэнгүй байдал 
үүссэн байна. 
 - 2016 онд ГХУСАЗЗөвлөл болон түүний ажлын албыг дахин байгуулсан 
хэдий ч энэ чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн ажлын үр дүн одоогоор тодорхой 
гараагүй байна. 
  - Уг Хуулийн 4.3-т малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг баг, хороонд 
ажиллуулж болох бөгөөд бүлгийн үлгэрчилсэн дүрмийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

болон Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална гэж заасан. 
Гэвч уг үлгэрчилсэн дүрэм дөнгөж 2016 оны 5 сард батлагдсан ба үйл 
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ажиллагаандаа баримтлах дүрэм, журам байгаагүй нь тэдгээрийн ажлын эрч хүч 
сулархад нөлөөлсөн байх магадлалтай. 

-2016 онд Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны хийсэн судалгааны тайланд 
дээрх дүрмийг одоо хүртэл батлагдаагүйгээс /судалгаа хийх үед батлагдаагүй 
байсан/ энэ заалтын хэрэгжилт муу байгаа тухай дурдсан ба үүнтэй санал нэг  
байна 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Уг хуульд малын хулгайтай ямар аргаар яаж тэмцэх талаар тусгасан 
зохицуулалт байхгүй байна. Иймээс малын хулгайтай тэмцэх арга, механизм, үйл 
явцыг тусгасан тусгай бүлэг, хэсэг нэмж тусгах нь зүйтэй байх. Уг зохицуулалтын 
бүтэц, санааг судалгааны үндсэн дээр тусгайлан гаргах шаардлагатай.   

 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээг холбогдох 
төрийн захиргааны байгууллага /ХЗДХЯам/ хийх ёстой бөгөөд яамнаас энэ талаар 
тодруулахаар албан тоот хүргүүлэхэд бичгээр тодорхой хариу ирүүлээгүй бөгөөд 
уг асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэнтэй тандан ярилцлага хийхэд аль 2004 онд 
батлагдсан энэхүү хуульд салбарын зүгээс одоо хүртэл нэг ч удаа хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийгээгүй тухай тайлбарлаж байв.  
  
6.Хавсралт: Холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал  

Хуулийн 4.3-т малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг баг, хороонд ажиллуулж 
болох бөгөөд бүлгийн үлгэрчилсэн дүрмийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн болон Хууль 
зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлахаар заасан. Энэ дагуу  
үлгэрчилсэн дүрэм  нь уг хууль батлагдсанаас хойш 12 жилийн дараа  гарсан 
бөгөөд хүчин чадлын хувьд хийгээд зохицуулалтын цогц байдлын хувьд хэрэгжих 
магадлал муутай гэж үзэж байна . Уг үлгэрчилсэн дүрэмд тусгагдсан асуудлуудын 
зарим хэсэг нь  малын хулгайтай тэмцэх арга, механизмтай холбоотой 
зохицуулалт гэж ойлгож болохоор байгаа ба тэдгээр заалтыг уг хуульд тусгаж 
өгвөл зохицуулалт нь цогц байдалтай болж хэрэгжих магадлал нь нэмэгдэнэ гэж 
ойлгож байна. Тодруулбал, уг хууль батлагдсанаас хойш 12 жилийн дараа хоёр 
яамны сайдын тушаалаар баталсан дүрэм, журмыг хэрэглэгчид олж үзэж,  
хуультайгаа цогц байдлаар дагаж мөрдөх нь хуулийн хэрэгжилтэд шууд эерэг 
нөлөө үзүүлэх үндэслэл багатай. 

 

  



 10 

2.2.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
14 дүгээр зүйл. Иргэний оролцоо 
14.2. Монгол Улсын иргэн үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар 
төрийн зохих байгууллага, албан тушаалтанд санал, гомдлоо тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. 

 

1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Судалж буй зохицуулалтаар иргэний оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрийг буюу 

санал гаргаж шийдвэрлүүлэх оролцоог хуульчилсан байна. Тодруулбал, Хууль 
тогтоогч иргэн үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар 
төрийн зохих байгууллага, албан тушаалтанд санал тавьж шийдвэрлүүлэх эрх 
олгон хуульчлах замаар иргэний зөвлөлдөх хэлбэрийн оролцоог хангажээ. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй аливаа хууль тогтоомжоор 
иргэний төрийн аливаа байгууллага, албан тушаалтанд гомдол гаргах эрхийг 
хязгаарлаагүй. Энэ нь Монгол Улсын төрөөс тухайн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
талаар авч буй арга хэмжээ болно гэж үзэж байна. 
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Судалгааны явцад Монгол Улсын  иргэн үндэсний аюулгүй байдалд 
хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар төрийн зохих байгууллага, албан 
тушаалтанд санал, гомдол тавьсан, шийдвэрлүүлсэн тоон мэдээг нийтэлсэн, 
мэдээлсэн мэдээллийн эх сурвалж байсангүй. Энэхүү нөхцөл байдал нь тухайн 
зохицуулалтын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөний талаар бодитой 
дүгнэлт хийх боломжийг хязгаарласан болохыг дурдаж байна. 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ.  
 

5. Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Хуулийн энэхүү зохицуулалтын хэрэгжилтийг үгүйсгэсэн, хязгаарласан 
нөхцөл байдал байхгүй хэдий ч үүнийг тогтоох тоон болон баримтат мэдээлэл 
хомс байсан тул мэдээллийг илт тод байлгах шаардлагатай байна гэж дүгнэж 
байна. Үүний тулд Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд 
заасан иргэний оролцоог хангах, түүний үр нөлөөг тодорхойлох үүднээс Монгол 
Улсын хэдэн иргэнээс үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй 
асуудлаар төрийн аль байгууллагад санал, гомдол гаргасан болон түүнийг нь 
шийдвэрлэсэн тухай тоон мэдээг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цахим 
хуудаст байрлуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлд зөвлөмж хүргүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв. 

 
Авлигын эсрэг хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
Авлигын эсрэг хуулиас (2006-07-06): 
5 дугаар зүйл. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа 
5.1.Энэ хуулийн 3.1.5-д /олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны тодорхойлолт/ заасан 
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арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн  дараахь нийтлэг үүрэг 
хүлээнэ: 
5.1.1. Улсын Их Хуралд хэлэлцэгдэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн талаар 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс саналаа илэрхийлэх бололцоо,  
нөхцөлөөр хангах; 

   
Зохицуулалт 3 
Авлигын эсрэг хуулиас (2006-07-06): 
6 дугаар зүйл.  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа 
6.1.Төрийн байгууллага энэ хуулийн 3.1.6-д /авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 
тодорхойлолт/ заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараахь нийтлэг үүрэг хүлээнэ:  
 6.1.1.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд /Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг төрөөс удирдах, хэрэгжүүлэх/  заасан нийтлэг үүрэг; 
6.1.2.тодорхой чиглэлээр бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахын өмнө олон нийтийн 
анхаарал татаж байгаа мэдээллийг нээлттэй болгох, сонирхогч нийгмийн бүлгүүдэд өөрийн 

бодлого, байр суурийг танилцуулах, хяналтын тодорхой аргыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх бололцоо 
олгох зорилгоор харилцан зөвлөлдөж ажиллах боломжийг бүрдүүлэх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго нь 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, таслан зогсооход чиглэсэн аливаа 
шийдвэрийг эрх бүхий байгууллагаас гаргахдаа иргэд, олон нийттэй зөвлөлдөх 
оролцоог хангахад зохицуулалтын зорилго нь оршино.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын Их Хурал 1996 онд Авлигын эсрэг хууль, 2002 онд Авлигатай 
тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг баталсан ба 2005 онд Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Авлигын эсрэг конвенцийг соёрхон баталсан байна. Конвенцид 
нэгдэн орсны дараа буюу 2006 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Монгол Улсын Их 
Хурал Авлигын эсрэг хуулийг шинэчлэн баталжээ.   

Энэ хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 195 тоот зарлигаар 
“Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам” 
баталж авилгаас урьдчилан сэргийлэх, авилгатай тэмцэх, таслан зогсоохтой 
холбоотой аливаа шийдвэр гаргахад иргэд олон нийтийн оролцоог хангах 
зохицуулалтыг анх нарийвчлан зохицуулж байжээ. Энэхүү анхны захирамж нь  
Ерөнхийлөгчийн 2009 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 120 дугаар зарлигаар 
”Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам” 
шинэчлэн баталснаар хүчингүй болсон ч дээрх журмын үндсэн агуулга үзэл 
баримтлалыг илүү нарийвчлан улам боловсронгуй болгожээ. Мөн  Монгол Улсын 
Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 51 дугаар тогтоолоор 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагджээ. 

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэд орон тооны бус Олон нийтийн зөвлөл 
ажиллахаар Авлигын эсрэг хуульд заасан. Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх 
Олон нийтийн зөвлөл нь авлигатай тэмцэхэд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах, 
тэдний санал бодлыг хүргэх, авлигын нөхцөл байдал, авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд зөвлөмж өгөх зорилготой. 

Аймаг, нийслэл, дүүрэг бүрт байгуулагдаж байгаа Олон нийтийн дэд зөвлөл 
нь үүнээс өөр чиг үүрэгтэй юм. УИХ-аар 2016 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр 
батлагдсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт “яам, агентлаг, орон нутагт 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд 
ажиллах авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөл”-ийг 
байгуулан ажиллуулахаар тусгасан. Мөн Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
5.4.15-д “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог 

http://www.legalinfo.mn/law/details/8928?lawid=8928#h97h26z7
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нэмэгдүүлж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 
дэргэд иргэдийн хяналтын зөвлөлийг байгуулан ажиллуулна” гэж заасан бөгөөд 
энэ хүрээнд “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийг аймаг, нийслэл, дүүргийн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд болон салбарын 
хэмжээнд байгуулсан байна. 

Энэ зөвлөл авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн идэвх 
санаачилгыг өрнүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, 
албан тушаалтны ёс зүйд хяналт тавих гол зорилготой.  

Улсын хэмжээнд олон нийтийн дэд зөвлөлийн 168 гишүүн ажиллаж байна. 
Яам, агентлагийн дэргэд олон нийтийн дэд зөвлөлийн 19 нэгж, орон нутагт 32 
нэгж байгуулагджээ.  

Улсын Их Хуралд хэлэлцэгдэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн 
төслийн талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс 
саналаа илэрхийлэх бололцоо,  нөхцөлөөр хангах зорилгоор УИХ-ын Тамгын 
газраас http://forum.parliament.mn/ цахим хэлэлцүүлгийн платформ нээсэн байсан. 
Түүнд УИХ-д өргөн мэдүүлэхийн өмнөх болон өргөн мэдүүлсэн хууль, тогтоолын 
төслүүдийг байрлуулж, иргэд, байгууллагаас санал авдаг байна.  

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тодорхой чиглэлээр бодлого 
боловсруулах, шийдвэр гаргахад иргэдийн санал, нийгмийн бүлгүүдийн байр 
суурийг тусгах чиглэлээр уриалга гаргах7, иргэдийн саналыг contact@iaac.mn 
цахимаар болон 18001969 утсаар, өргөдөл гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгах 
байдлаар ажиллаж байна. 
 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
Авилгын эсрэг хуульд заасан зөвлөлдөх чиг үүрэг бүхий зохицуулалтын 

хүрээнд Авлигатай тэмцэх газар Олон нийтийн зөвлөл, аймаг, нийслэл, дүүрэг 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэдэх Дэд зөвлөлд мэргэжил, 
арга зүйн туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Иргэд, байгууллагатай хамтран 
ажиллах, өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах талаарх хуулийн хэрэгжилт хангагдаж 
байна. 
 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль дахь 
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиас (2000-01-28) 
4 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл 
4.3.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журмыг харьяалах нутаг дэвсгэрийн иргэдийн саналыг 
авсны үндсэн дээр батална. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журмыг батлахдаа 

                                                             
7“ Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн уриалга” 2016/04/14 

http://forum.parliament.mn/
mailto:contact@iaac.mn
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харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ иргэдийн санал бодолд тулгуурлахад энэ 
зохицуулалтын зорилго оршино. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

- Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор “Архидан 
согтуурахтай тэмцэх” хөтөлбөрийг баталж 2003-2012 онд хэрэгжүүлж дуусгасан. 

- 21 аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Согтууруулах 
ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журам”-ыг батлан 
гаргаж нийтээр хэрэгжүүлж хэвшсэн байна. 

21 аймгийн ИТХ-аас бичгээр мэдээлэл хүсэхэд Дархан-Уул, Архангай, Баян-
Өлгий аймгаас ирүүлсэн мэдээллийг авч үзвэл: 

- Дархан-Уул аймаг “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхлэх зөвшөөрөл олгох журам”-ыг шинэчлэхээр 2017 оны 4 сараас 
эхлэн төслийг цахим хуудсандаа байршуулж иргэдээс санал авч байгаа 
бөгөөд одоогоор 200 гаруй иргэдээс санал ирүүлсэн байна; 

- Архангай аймагт ИТХ энэ журмыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 10–ны өдөр 
баталсан бөгөөд иргэдээс санал авсан эсэх талаар мэдээлэл 
бүртгэгдээгүй гэжээ. 

- Дархан-Уул аймаг “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхлэх зөвшөөрөл олгох журам”-ыг 2017 оны 12-р сарын 26–ны өдөр 
баталсан бөгөөд 2017 оны 3 сарын 17-ноос 4 сарын 17-ны өдрүүдэд 
www.hural.mn цахим хуудсанд санал авахаар байрлуулж, 12 суманд 200 
гаруй иргэний хамруулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна. 

Бусад аймгаас мэдээлэл ирээгүй. 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
21 аймаг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Согтууруулах ундаа худалдах, 

түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журам”-ыг  батлан гаргаж нийтээр 
хэрэгжүүлж хэвшсэн боловч уг журмыг батлан гаргахдаа иргэдийн оролцоог 
хангасан эсэх нь тодорхойгүй байна.  Нийслэлийн хувьд энэхүү журмыг батлан 
гаргахдаа иргэдийн оролцоог хангасан нь эргэлзээ төрүүлж байна. Үүнд: 

 
Шигтгээ 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тухай журам батлан хэрэгжүүлж байна. 
Журмыг батлахдаа иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батлах тухай асуудлын хувьд анхаарах 

асуудал байдаг. Журам батлахтай холбоотой санал асуулга хийдэггүй.  
НИТХ-ын мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
Иргэдийн саналыг аваагүй баталсан тохиолдолд тухайн байгууллага, албан 

тушаалтан ямар хариуцлага хүлээх зохицуулалтгүй байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал согтууруулах ундаа худалдах, 
түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журмыг батлан гаргаж хэрэгжүүлж 
ажиллаж байгаа боловч журам батлах үед иргэдийн саналыг авч тусгасан нь 
эргэлзээтэй байна. Тиймээс “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхлэх тухай журмыг иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батлах” асуудал 

хэрэгжихгүй тунхагийн шинжтэй байна. Хуулийн тус заалтыг  хэрэгжүүлж 
ажиллахыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд зөвлөмж болгож 
байна. 

http://www.hural.mn/
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Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  

хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 5 
5 дугаар зүйл.Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагын үүрэг 
5.1.6.малыг им тамга, зүсийн бүртгэл, өдрийн хариулга, шөнийн манаатай болгох, эргүүл, харуул 
ажиллуулах ажлыг орон нутгийн онцлогт тохируулан зохион байгуулах, энэ хүрээнд иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг дэмжих; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго  

Малыг гэмт халдлагаас хамгаалах уг ажилд иргэд, байгууллагын үүсгэл 
санаачлагыг дэмжих зорилготой.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  

Уг хууль 2004 онд батлагдсан боловч хуулийн 4.3-т малчид, мал бүхий 
иргэдийн бүлгийг баг, хороонд ажиллуулж болох бөгөөд бүлгийн үлгэрчилсэн 
дүрмийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн болон Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүн батална гэж заасны дагуу ХЗ, ХХАА-ын сайдын  2016 оны 5 сарын 16-ны 
өдрийн  хамтарсан А/160, А/73 тоот тушаалаар “Малчдын бүлэг ажиллуулах 
үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг баталсан ба үүнд энэ асуудлыг нилээд тодорхой тусгасан 
байна. Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн в-д заасны 
дагуу мал тооллогыг жил тутам хийхээс гадна уламжлал ёсоор малыг имнэх, 
тамгалах ажил байнга хийгдэж ирсэн. Харин үүнд болон хуулийн 5.1.6-д заасан 
бусад үйл ажиллагаанд иргэдийн үүсгэл санаачлагын байгууллагыг ямар 
хэлбэрээр оролцуулж, дэмжих, урамшуулах асуудлыг уг дүрмээр зохицуулсан ба 
үүний хэрэгжилтийг тодорхойлох нь судалгааны хүрээнд хамаарна гэж үзэв.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Малыг имнэх, тамгалах, бүртгэх ажил Статистикийн тухйа хуульд заасны 
дагуу тогтоосон хугацаанд хийгдэж хэвшсэн бөгөөд хэрэгжилтийг нь сайн гэж үзэх 
үндэслэлтэй. Харин малыг гэмт халдлагаас хамгаалахын тулд өдрийн хариулга, 
шөнийн манаатай болгох, эргүүл харуулт гаргах, энэ чиглэлээр ажиллаж буй баг, 
бүлгийг урамшуулах асуудал нь 2016 оны 5 сард  батлагдсан дээрх үлгэрчилсэн 
дүрэмд тусгагдсан тул  одоогоор  үр дүн хэрэгжилтийг нь дүгнэх боломж муутайн 
гадна өмнөх байдлын тухайд гэвэл 2016 онд Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны 
хийсэн судалгааны тайланд дээрх дүрмийг одоо хүртэл батлагдаагүйгээс 
/судалгаа хийх үед батлагдаагүй байсан/ энэ зохицуулалтын хэрэгжилт муу байгаа 
тухай дурдсантай санал нэг  байна. 

Уг дүрэм хэрэгжээд удаагүй тул үр дүнг нь тодорхойлох боломж багатай 
байв. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар: 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй. 
  
5.Дүгнэлт, зөвлөмж   

Уг зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангалтгүй гэж үзсэн ба тусгайлан өгөх 
зөвлөмж байхгүй болно. 
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2.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
 

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор 
олгох тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
18 дугаар зүйл. Хэлмэгдэгчийг цагаатгасан тухай олон түмэнд мэдээлэх 

18.1. Энэ хуулийн дагуу цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн овог, нэр, товч намтар, хэрхэн 
хэлмэгдүүлсэн болон цагаатгасан тухай төрийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон 
түмэнд үнэ төлбөргүй мэдээлнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Дээрх зохицуулалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, 
түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад 
хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулах 
зорилго бүхий зохицуулалт бөгөөд мэдээллийг иргэдэд үнэ төлбөргүй 
мэдээлэхээр хуульчилсан нь иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг хангажээ.  

Судалгаанд Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссыг 
хамруулсан бөгөөд зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр нь тоон ба 
чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна.  

Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тоон үзүүлэлт болон хуулийн судалж 
буй зохицуулалт хэрхэн хэрэгжиж байгаа байдлыг баримт бичгийн аргаар судалж 
мэдээллээ цуглуулсан болно.   
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комисс хуулийн 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах талаар дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 
байна: 

 http://tsauzbuk.mn цахим хуудас ажиллуулдаг. Тус цахим хуудсаар 
хуулийн зохицуулалтад дурдсан мэдээллийг нийтэлдэг боловч 
хуулийн заалтад дурдсан зарим мэдээлэл, тухайлбал цагаатгагдсан 
хэлмэгдэгчийн товч намтар, хэрхэн хэлмэгдүүлсэн тухай тодорхой 
мэдээлэл нийтлэгддэггүй байна; 

 Өдөр тутмын сонин хэвлэлээр мөн мэдээллийг нийтэлдэг боловч 
дээр дурдсан мэдээлэл тодорхой нийтлэгддэггүй. 

 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг шинжлэн судлах 
зорилгоор Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын 
http://tsauzbuk.mn цахим хуудаст дүн шинжилгээ хийхэд 2017 оны 6 дугаар сараас 
хойш мэдээлэл нь шинэчлэгдээгүй байна. 

Дээрх цахим хуудаснаас өдөрт дунджаар 18 иргэн, 2017 оны 8 дугаар сард 
467 иргэн, 2017 онд 4610 иргэн мэдээлэл авсан байх боловч сүүлийн 2 сар 
орчмын хугацаанд цахим хуудас дахь мэдээллээ шинэчлээгүй байдал нь иргэдийн 
мэдээлэл авах эрхэд сөргөөр нөлөөлж байна. Тодруулбал, 2017 оны 8 дугаар 
сард дурдсан цахим хуудаст нэвтэрсэн 467 иргэн шинэчилсэн мэдээлэл олж 
аваагүй нь судалгаагаар ажиглагдсан тул иргэдийн оролцооны мэдээлэл авах эрх 
бүрэн хангагдаагүй байна гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. 

 

http://tsauzbuk.mn/
http://tsauzbuk.mn/
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4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
Хуульд гомдлыг хянан шийдвэрлэх хэд хэдэн байгууллага /Улсын дээд 

шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар гэх мэт/-ыг заан хуульчилсан атлаа 
судлагдаж буй зохицуулалт дахь “мэдээлэх үүрэг-ийг хэн хэрэгжүүлэхийг 
тодорхой заан хуульчлаагүй нь хийдэл бий болгож байна. 

Ийм учраас хуулийн тус зохицуулалтад тусгасан үүргийг хэрэгжүүлэх 
этгээдийг Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс байхаар 
тодорхой заасан өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай гэж үзэв.8 
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

1. Судалж буй зохицуулалтыг хуульд заасан агуулгаар нь хэрэгжүүлэх 
шаардлагын үүднээс зохицуулалтад хийдлийг арилгахуйц өөрчлөлтийг 
оруулах замаар боловсронгуй болгох нь зүйтэй байна. 

2. Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисст “Цагаатгагдсан 
этгээдийн нэрсийн жагсаалт” гэх мэдээллийг нийтлэхдээ зохицуулалтад 
тусгаснаар цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, хэрхэн 
хэлмэгдүүлсэн болон цагаатгасан тухай мэдээлэхийг, мөн цахим хуудас 
дахь мэдээллээ өдөр тутам шинэчлэх замаар иргэний оролцооны мэдээлэх 
хэлбэрийг зохицуулсан зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангахыг зөвлөх 
шаардлагатай юм. 

 
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль дахь 

 иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
13.2. Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараахь үйл ажиллагаа явуулна: 
 13.2.1. хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж, шаардлагатай мэдээллээр хангах 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 3.1-д зааснаар Комисс нь 
Монгол Улсын Үндсэн Хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний 
тухай заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний эрхийг сахин хамгаалах, 
хөхиүлэн дэмжих байгууллага юм. Иймд иргэдийн эрхийн боловсролыг 
дээшлүүлэхэд холбогдох судалгааг хийж иргэдэд мэдээлэх нь энэхүү 
зохицуулалтын зорилго оршиж байна. Энэ зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
мэдээллээр хангах ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлж байгаагаар хэмжинэ.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.2.3-т заасны дагуу Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улс 
дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг бэлтгэн, жил бүрийн 
эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэж байна. 

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос улирал тутам 
"Мэдээллийн хуудас” эрхлэн гаргадаг. Мөн Комисс нь УИХ-ын Хүний эрхийн Дэд 
Хороотой хамтран 2002 оноос эхлэн "Хүний эрх” сэтгүүлийг улирал тутам эрхлэн 
гаргаж эхэлсэн. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 ХЭҮК жил бүрийн хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг 
www.mn-nhrc.org цахим хуудсандаа байршуулсан байна. 
                                                             
8 Холбогдох хуулийн төслийг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү. 

http://www.mn-nhrc.org/
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Цахим хуудсанд нэвтрэхэд хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар 2017 оны 2 
дугаар улирлын "Мэдээллийн хуудас”-ны дугаар, “Хүний эрх” сэтгүүлийн 2016 оны 
2 дугаар улирлын дугаарыг тус тус байршуулсан байв.  

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний эрхийг сахин хамгаалах, иргэдийн эрхийн 
боловсролыг дээшлүүлэхэд холбогдох судалгааг хийж иргэдэд мэдээлэх 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай байна. 

 
 

Авлигын эсрэг хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
5 дугаар зүйл. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа 
5.1.2.төрийн байгууллага авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаархи 
мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах; 
Зохицуулалт 4 
6 дугаар зүйл.  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа 
6.1.4. төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон 
нийтэд тухай бүр нь мэдээлэх; 
6.1.5. тухайн байгууллагын чиг үүргийн дагуу зөвшөөрөл, эрх олгох, бүртгэл  хийх, хяналт 
тавих, сонгон шалгаруулалт явуулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх журмыг хууль тогтоомжид 
өөрөөр заагаагүй бол олон нийтэд ил тод байлгаж, түүнтэй танилцах боломжоор хангах;  
Зохицуулалт 5 
6 дугаар зүйл.  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа 
6.1.7.төрийн байгууллага нээлттэй, иргэдийн ашиг сонирхолд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа эсэхэд тавих хяналтад төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, хамтран 
ажиллах, мэдээллийг харилцан солилцох, олон  нийтэд мэдээллийг тогтмол хүргэж байх; 
Зохицуулалт 6 
6 дугаар зүйл.  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа 
6.1.10.төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэр  иргэд болон бусад сонирхогч талуудад 
ойлгомжтой, нээлттэй байх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Авилгаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн аливаа үйл ажиллгааг олон 
нийтэд ил тод байлгаж, тогтмол мэдээлэхэд зохицуулалтуудын зорилго нь 
оршино.  
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын Их Хурлаас 1997 онд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, 2011 онд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль, 2014 онд Шилэн дансны тухай хуулийг тус тус баталсан байна. Энэ хүрээнд 
2016 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан 51 
дүгээр тогтоолд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт “шударга, хариуцлагатай, 
ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх” -ээр заасан байна. Мөн Авлигатай тэмцэх 
газраас Авилгатай тэмцэх зөвлөмж гарган ажилладаг байна. 

Авлигатай тэмцэх газар өөрийн цахим хуудсандаа “ИЛ ТОД БАЙДАЛ” цэсэн 
дор “ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСЛИЙН ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ”, 
“ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ”, “СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР” 
гэсэн гарчиг дор дээрх хуулийн заалтын дагуу мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
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байгуулдаг байна. Гэвч “ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ” цэс 
дор ямар ч мэдээлэлгүй байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Эдгээр зохицуулалтын хэрэгжилтийг Авлигатай тэмцэх газрын хувьд авч 
үзвэл:  

2016 онд нийт 14300 хүнийг хамруулан сургалт зохион байгуулсан бол, 
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Авлигатай тэмцэх газар төрийн 96 
байгууллагад ажиллаж Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулж, 
авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцсан байна. Авилгатай 
тэмцэх газрын цахим хуудсанд урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 
сургалтын хэвлэмэл материал сурталчилгаа, видео хичээлийн материал, 
сургалтын слайд, танилцуулгыг зэрэг олон материалыг байршуулж хуулийн 
хэрэгжилтийг хангажээ.  

Авлигатай тэмцэх газар “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн 
үндэсний эвсэл, “Глоб Интернэшнл төв”, “Транспэрэнси интернэшнл Монгол”, 
“Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн” , “Сонгогчдын боловсрол төв” зэрэг 
ТББ хамтран боловсролын олон чиглэлээр хамтран ажилласны зэрэгцээ илүү 
сайн чанартай үйлчилгээ хүргэх, төсвийн болон худалдан авах ажиллагааны ил 
тод, үйл явцыг сайжруулах, Авлигын эсрэг үндэсний стратегийн төслийн 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хандив авахтай холбоотой хориглолт 
хязгаарлалтын талаарх заалтын хэрэгжилтийн талаар судалгаа хийх, сонгуулийн 
санхүүжилт шинэчлэлийн асуудлаар хэлэлцүүлэх хийх, гарын авлага бэлтгэх 
чиглэлээр хамтран ажилласан байна. 

Бусад төрийн байгууллагуудын нээлттэй ил тод байдлын талаар авч үзвэл:  
“Глоб Интернэшнл” ТББ-аар 2007 оны 7 дугаар сарын 1-нээс 12 дугаар сарыг 
дуустал хагас жилийн хугацаанд “Төрийн байгууллагын нээлттэй, ил тод байдлын 
мониторинг” төслийг Авлигатай тэмцэх газрын захиалга, Нээлттэй Нийгэм 
Форумын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн байна.9 Уг тайланд Авлигатай тэмцэх 
газрын зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж цаашид юуг анхаарч 
ажиллах талаар зөвлөмж боловсруулсан байна.    

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж дүгнэлээ. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
Авлигатай тэмцэх газраас мэдээлэл ил тод байлгах, авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх талаар хуульд заасны дагуу сургалт, мэдээллийг өгөх заалтын 
хэрэгжилтийг сайн зохион байгуулж байна.  

Төрийн бусад байгууллагын хувьд Авлигатай тэмцэх газраас “Глоб 
Интернэшнл” ТББ-аас хийсэн мониторингийн тайланд тусгасан зөвлөмжийн 
хэрэгжилтэд дүнд шинжилгээг цаашид гүнзгийрүүлэн хийх шаардлагатай гэж 
үзлээ.  

Түүнчлэн “Төрийн байгууллагын нээлттэй, ил тод байдлын мониторинг” 
хийснээс хойш арваад жил болж байгаа, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 
батлагдсан, 2016 онд Авилгатай тэмцэх газраас шинэ зөвлөмж гаргасан зэргээс 
шалтгаалан дахин мониторинг хийхийг зөвлөж байна. 
 

                                                             
9http://www.iaac.mn/old/pdf/tailan/glob_monitoring.pdf 
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Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Зорилт нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

зорилготойгоор олон нийтэд зориулсан сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааг иргэдэд 
хүргэх замаар иргэний мэдээлэл авах оролцооны хэлбэрийг дэмжиж буй 
зохицуулалт болно. Ийнхүү иргэдэд хуулийн талаархи мэдээлэл, сургалт, 
сурталчилгааг хүргэснээр гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлж, гэмт хэргийн тоо буурах үр нөлөөтэй юм. Хэмжих хэмжүүрийн хувьд 
чанарын болон тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн арга, хууль хэрхэн хэрэгжиж 
байгаа талаар ярилцлага хийх, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай 
харьцуулах замаар мэдээллээ цуглууллаа.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас дээрх хуулийн зүйл заалттай 
холбоотойгоор дараахь ажлыг зохион байгуулж, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийг дагаж гарах журмыг баталсан байна.  

 ГХУСАЗЗ-ын дэргэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхийн дэд зөвлөлийг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамны сайдын тушаалаар баталсан;. 

 ХЗДХС-ын 2017 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн тушаалаар баталсан Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн талаархи статистик мэдээлэл, тоо бүртгэл хөтөлж, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам; 

 ХЗДХС-ын 2017 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн тушаалаар баталсан 
Хууль сахиулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон холбогдох бусад байгууллага 
хоорондын мэдээлэл солилцох журам; 

 ХЗДХС, ХНХС, ЭМС-ын 2017 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр хамтарсан 
тушаалаар баталсан Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус 
байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам; 

 ХЗДХС-ын  2017 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн тушаалаар Албадан 
сургалтад хамруулах шийтгэлийг хэрэгжүүлэх журам; 

 ХЗДХС, ХНХС, ЭМС-ын 2017 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн хамтарсан 
тушаалаар Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр, журам; 

 ХЗДХС-ын 2017 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн тушаалаар Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үйлчилгээ үзүүлэх журам; 

 ХЗДХС-ын 2017 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн тушаалаар Аюулын 
зэргийн үнэлгээ хийх журам; 

 ХЗДХС-ын 2017 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн Хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийг түр хамгаалах журам. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зохицуулалт 7 

11 дүгээр зүйл. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг 

11.1.Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

11.1.2.гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж болон хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах; 
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 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангах Дэд зөвлөл Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын тушаалаар 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан байна. 
Дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл 
мэндийн яам, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газар, Хууль сахиулах их сургууль болон гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшсэн төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл 
багтжээ. 

Мөн Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дор дурдсан ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. 
Үүнд:  

 Хамтарсан багуудад Төрийн бус байгууллагатай хамтран сургалт зохион 
байгуулсан; 

 Хамтарсан багийн гарын авлагыг боловсруулсан; 

 Цагдаагийн байгууллагатай хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
талаархи мэдээллийг олон нийтийн хэрэгслээр дамжуулан нийтэд хүргэж 
байна; 

 Дүүрэг, хороодод сургалт явуулсан. 
Шигтгээ: 
Хууль батлагдлаа гээд санаа амарч болохгүй. Хэчнээн сайн хууль байлаа ч 
хэрэгжүүлэх ажил цалгар назгай орхигдвол хүчирхийллийн “мөсөн уул” хайлахгүй 
ээ. /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон 
талт хамтын ажиллагаа” Үндэсний чуулганы нээлтэд хэлсэн үгнээс/ 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн зүйл заалттай 
харьцуулан үзсний үндсэн дээр зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж 
үзлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

ХЗДХЯ-аас хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор тодорхой ажлуудыг 
хийжээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль хууль хэрэгжиж эхлээд 9 сар 
буюу богино хугацаа өнгөрсөн тул гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс 
сэргийлэх, хуулийг сурталчилах ажиллагааг тогтмол явуулах шаардлагатай. 
 

 
 
 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 8 
10 дугаар зүйл. Стандартын шаардлага хангаагүй согтууруулах ундааг нийтэд мэдээлэх 
 10.1. Эрх бүхий байгууллагын шалгалт, шинжилгээгээр хүний амь нас, эрүүл мэндэд хортой 
болох нь тогтоогдсон, стандартын шаардлага хангаагүй согтууруулах ундааны хор 
хөнөөлийн тухай мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд шуурхай зарлан 
мэдэгдэнэ. 
Зохицуулалт 9 
15 дугаар зүйл. Зөрчлийн талаар мэдээлэл авах 
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15.1. Согтууруулах ундаа хууль бусаар үйлдвэрлэсэн, улсын хилээр нэвтрүүлсэн, борлуулсан 
зөрчлийн талаар мэдээллийг төрийн эрх бүхий байгууллага иргэнээс төлбөртэй авч болно. 
Иргэнээс төлбөртэй мэдээлэл авахад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийг баримтална. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Архидан согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах /үйлчлэх/, 
хэрэглэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон аливаа мэдээллийг нийтэд түргэн 
шуурхай хүргэх, иргэдийг эрсдэл, аюулаас цаг алдахгүй сэргийлэхэд 
зохицуулалтуудын зорилго нь оршино. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Улсын Их Хурлаас 1997 онд баталсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн “Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай 
мэдээллийг цагдаагийн байгууллага иргэдээс төлбөртэй авч болно” гэж заасан 
байна. Мөн 2002 онд Зар сурталчилгааны тухай хууль, 2003 онд Хэрэглэгчийн 
эрхийг хамгаалах тухай хууль, 2010 онд Өрсөлдөөний тухай хууль,  2011 онд 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг тус тус 
баталснаар Архидан согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах 
/үйлчлэх/, хэрэглэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахаас 
урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой мэдээллийг түгээх, хайх, олж авах боломжийг 
бүрдүүлсэн байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 2000-2013 оныг хүртэлх хугацаанд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, 
импортлох, худалдах /үйлчлэх/, хэрэглэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан 
согтуурахаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон аливаа мэдээллийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, болон цахим орчинд түгээх ажил нэлээд идэхтэй хийгдэж 
байжээ. Харин 2013 оноос энэ ажлын идэвх саарчээ. Энэ нь Архидан согтуурахтай 
тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссантай холбоотой байж болох юм. Гэтэл 
Улсын хэмжээнд 2016 онд согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн 3354 хэрэг бүртгэгдсэн 
бол, 2017 он гарсаар 2781 хэрэг бүртгэгдсэн10  архины хэрэглээ өндөр байгаагийн 
улмаас гэмт хэрэг зөрчил цаашид улам ихсэх хандлагатай байгааг харуулж байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Архидан согтууруулах ундааны хор уршгийг нийтэд сурталчлах, уг 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр гарсан сөрөг үр дагаврыг нийтэд мэдээлэх арга 
хэмжээг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэхээс гадна, нийтийн 
цахим сувгийг ашиглах, лайв хийх зэргээр илүү олны анхаарлыг татахуйц арга 
хэрэгсэл ашиглан ажиллахыг зөвлөмж болгож байна.  

 
 
 
 

                                                             
10http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/2017.07_sar_medee/2017.07_Gemt_hereg_uildsen_b
aidal.pdf.pdf 
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Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай  
хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 10 

18 дугаар зүйл. Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэг 
18.1.5. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах зорилготой. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Монгол банкны дэргэд ажиллахаар хуульд 
заасан байдаг ба Санхүүгийн мэдээллийн албанд энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 
4.1 дэх хэсэгт банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, даатгагч болон даатгалын 
мэргэжлийн оролцогч, хөрөнгө оруулалтын сан,  үнэт цаасны зах зээлд оролцогч 
мэргэжлийн байгууллага,  хадгаламж, зээлийн хоршоо,  үл хөдлөх эд хөрөнгө 
зуучлалын байгууллага, нотариатч гэсэн 7 субъект мэдээлэл өгөх үүрэгтэй 
байхаар хуульчилжээ. Тодруулбал, дурдсан субъектүүдын хувьд Мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд  заасан 
мэдээлэл болох 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон 
гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө 
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон 
орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол Санхүүгийн мэдээллийн 
албанд факс, цахим бичгийн хэлбэрээр баталсан маягт, журмын дагуу хүргүүлэх 
үүрэгтэй байна. 

Харин Санхүүийн мэдээллийн алба нь дээр дурдсан мэдээллийг хүлээн 
авах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дүн шинжилгээний үр дүнд мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн гүйлгээ, 
гүйлгээний оролдлогын талаарх мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах 
байгууллагад шилжүүлэх чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан байгууллага юм.   

Монгол банкны Санхүүгийн мэдээллийн алба нь 2006 онд байгуулагдсан 
бөгөөд холбогдох байгууллага, олон нийтэд мэдээ мэдээлэл хүргэж, сургалтууд 
зохион байгуулсаар ирсэн байна. Тухайлбал, 2017 оны байдлаар олон нийтэд 
дараах сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан, мэдээлэл хүргэжээ. 
Үүнд: 

1.Монгол банкнаас “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс 
урьдчилан сэргийлэх” гэсэн агуулгатай гарын авлагыг хэвлүүлэн гаргаж 
арилжааны банкаар дамжуулан банкны харилцагч нарт тарааснаас гадна ЕБС-
ийн сурагчдад санхүүгийн боловсрол олгох хөтөлбөрийн хүрээнд тарааж 
танилцуулга хийжээ. 2017 оны 07-р сард Увс аймагт, 08-р сард Өвөрхангай аймагт 
тус тус зохион байгуулсан Монгол банкны бүсийн чуулга уулзалтын үеэр тухайн 
аймгийн иргэд, олон нийтэд сурталчлан танилцуулсан. 

2. 2017 оны 02-р сард “Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын экспо”-д хүрэлцэн 
ирсэн олон нийтэд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
шаардлагын талаар танилцуулгыг СЗХ-той хамтран хийсэн. 

Санхүүгийн мэдээллийн алба нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх шаардлага, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны талаарх ойлголтын 
талаар хууль сахиулах байгууллага, арилжааны банкуудаас гадна олон нийт, 
иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан байна.  
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Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 22 
дугаар зүйлййн 22.1 дэх хэсэгт “Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэд мөнгө 
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах, мэдээлэл солилцох, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх талаар зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны зөвлөл 
ажиллана” гэсний дагуу Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 7 дугаар сарын 
21-ний өдрийн А-116 дугаар тушаалаар Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажиллах 
журам, түүний бүрэлдэхүүнийг баталжээ. 

Мөн 2016 оны 6 дугаар саын 30-ны өдрийн Монголбанкны Ерөнхийлөгч, 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан тушаалаар Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны журам баталсан 
байна. 

Түүнчлэн Монголбанкны Ерөнхийлөгч 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн тушаалаараа Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам, 2015 оны 12 
дугаар сарын 15-ны өдрийн тушаалаар Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт журмыг тус баталсан 
байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монголбанкны албан ёсны цахим хуудас болох “www.mongolbank.mn” -д 
Санхүүгийн мэдээллийн алба гэсэн цонхонд мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаархи мэдээллийг “мэдээлэл”, 
“бидний тухай”, “хууль эрх зүйн акт”, “статистик”, “танин мэдэхүй”, “харилцан 
үнэлгээ” гэсэн ангилд хуваан олон нийтэд хүргэж байна. Мөн Монголбанкны Олон 
нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн www.sankhuugiinbolovsrol.mn цахим 
хуудсаар дамжуулан мэдээлэл, сурталчилгааг хүргэдэг нь судалгааны явцад 
ажиглагдлаа. 

Дээр дурдсан байдлаар олон нийтэд мэдээлэл, сурталчилгааг хүргэж буй 
нь иргэд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх 
талаар мэдээллийг хүссэн үедээ олж авах боломжийг олгож байна 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Эрүүгийн хуулийн 18.6 дугаар зүйл, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр 
зүйл, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн зүйл заалттай 
харьцуулахад зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Судалгааны үр дүнд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуулийн иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэр хангалттай хэрэгжиж 
байна гэж дүгнэлээ. Учир нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгааг 
Монголбанкны албан ёсны цахим хуудас болох www.mongolbank.mn, 
Монголбанкны Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн 
www.sankhuugiinbolovsrol.mn цахим хуудсаар дамжуулан цахим хэлбэрээр 
хүргэдэг. 

Харин цаашид мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгаа 
явуулахдаа сонирхолтой, шинэлэг хэлбэрээр мэдээлэл, сурталчилгааг бэлтгэж, 

http://www.sankhuugiinbolovsrol.mn/
http://www.mongolbank.mn/
http://www.sankhuugiinbolovsrol.mn/
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олон нийтийн мэдээлийн хэрэгслийг ашиглан, хуульд заасан чиг үүргээ 
хэрэгжүүлвэл илүү үр дүнтэй гэж зөвлөж байна. 

 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  

хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 11 
11 дүгээр зүйл.Алдуул малыг бүртгэх, мэдээлэх 
11.1.Нутгийн захиргааны байгууллага алдуул малыг бүртгэж, алдуул малын талаар цагдаагийн 
байгууллага болон олон нийтэд тогтмол мэдээлж байна. 
Зохицуулалт 12 
11.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага алдуул малын талаар нутгийн захиргааны 
байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй. 
Зохицуулалт13 
4 дүгээр зүйл. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион 
байгуулалт 
4.4.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар үр дүнтэй ажиллаж байгаа 
малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг холбооны болон бусад техник хэрэгслээр хангахад 
төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ. 
Зохицуулалт 14 
14 дүгээр зүйл.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй 
оролцсон иргэд, байгууллагыг урамшуулах 
14.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд 
заасны дагуу урамшуулна. 
Зохицуулалт 15 
15 дугаар зүйл.Мал хулгайлах гэмт хэргийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах 
15.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээлэл 
үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу мэдээлэл худалдаж авсны төлбөр олгоно 

 

1.Зохицуулалтын зорилго  
Алдуул малын талаарх мэдээллийг эзэнд нь хүргэх, мал бүхий иргэдийн 

бүлгийн үйл ажиллгааг дэмжих, уг ажилд идэвхтэй оролцсон иргэдийг урамшуулах 
зорилготой. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  

Холбогдох хуульд зааснаар дээр дурдсан зохицуулалтуудын хэрэгжилтийг 
улсын хэмжээнд ГХУСАЗ Зөвлөл хариуцдаг бөгөөд судалгааг бодитой хийх 
үүднээс уг Зөвлөлд холбогдох мэдээлэл ирүүлэхийг хүсч 2017 оны 8 сарын 01-ний 
өдөр албан тоот хүргүүлсэн боловч мэдээлэл өгөх боломжгүй /байхгүй/ гэсэн 
хариуг асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь амаар өгсөн юм.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө  

Холбогдох байгууллагаас тодорхой мэдээлэл ирүүлээгүйн зэрэгцээ, 
интернетийн хайлтаар голчлон 2010 оноос өмнөх цөөн мэдээлэл гарч байгаа тул 
эдгээр зохицуулалтын одоогийн байдалд дүн шинжилгээ хийх бодит боломж 
олдоогүй.   
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар   

Саналгүй. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар   
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Тусгайлан өгөх дүгнэлт, зөвлөмжгүй. 
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2.4.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
 Зэвсэгт хүчний тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
13 дугаар зүйл. Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх 
13.1.Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
13.1.12.зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Зэвсэгт хүчинд иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх нь хууль тогтоомжийн 

биелэлт, цэргийн удирдлагын үйл ажиллагаа, төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтыг 
нээлттэй, ил тод хянах зорилготой. Энэ зохицуулалтын хэрэгжилтийг төсвийн 
санхүүжилт, зарцуулалтын нээлтэй байдал, иргэдтэй харилцах буюу тэдний санал 
хүсэлт, гомдлыг сонсох, хүлээн авах шийдвэр тогтолцоо бүрдүүлсэн эсэхээр 
хэмжинэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

“Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга 
хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол батлагдсан.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 15 дугаар тогтоолоор "Цэргийн 
албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам" баталсан.  

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 1998 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 
95 тоот тушаалаар “Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах журам" 
баталсан. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Иргэн-цэргийн харилцаа нь цэргийн аюулгүй байдлын үүднээс иргэний 
нийгэм, төр, иргэдийн амин чухал ашиг сонирхлыг хангах зорилгоор нийгмийн 
амьдралын бүхий л хүрээнд, нийгэм ба Зэвсэгт хүчний хооронд үүсч буй харилцаа 
холбооны тогтолцоог илэрхийлсэн нийгэм-улс төр, нийгэм-ахуйн үзэгдэл юм. 
Иргэн-цэргийн харилцаа нь Батлан хамгаалах салбарт төрийн, бодлого, шийдвэр 
гаргах үйл явцад төдийгүй иргэний нийгэм төрийн цэргийн байгууллага хоорондын 
харилцааны хүрээн дэх илэрхийлэл юм. Зэвсэгт хүчний тухай Монгол Улсын 
хуульд: Зэвсэгт хүчний байгуулалтын зарчмыг тодорхойлохдоо “Зэвсэгт хүчин 
иргэний хяналтад байх; . . . ” гэж заасан. Мөн хуулийн 11.2 дахь хэсэгт иргэний 
хяналт гэж “Зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналт нь төрийн хууль тогтоомжийн 
биелэлт, Зэвсэгт хүчний цэргийн мэргэжлийн удирдлагын үйл ажиллагаа болон 
төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтыг нээлттэй, ил тод хянах үйл ажиллагаа мөн” гэж 
заасан. Батлан хамгаалах яам төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын талаар цахим 
хуудсандаа “ил тод байдал”, “шилэн данс” цэсэнд төслийн зарцуулалтын талаарх 
мэдээллийг байршуулсан байна.  

2017 оны 1-р улирлын байдлаар Батлан хамгаалах яаманд бичгээр 57, 
Засгийн газрын санал, хүсэлт хүлээн авах “11-11” төвөөс уламжлан ирүүлсэн 11, 
нийт 68 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн. Үүнээс Батлан хамгаалахын сайдад 
хандсан 27 буюу 39,7%, дэд сайдад хандсан 1 буюу 1,5%, Төрийн нарийн бичгийн 
даргад хандсан 23 буюу 33,8%, Төрийн захиргааны удирдлагын газарт хандсан 17 
буюу 25% тус тус хаяглагдан иржээ. Ангилахад өргөдөл 58 буюу 85,2%, гомдол 2 
буюу 2,9%, санал, хүсэлт 8 буюу 11,9% хэлбэрээр ирсэн байна. Хуулийн 
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хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн 48 буюу 70,5%, холбогдох байгууллагад 
харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлүүлсэн 5 буюу 7,3%, хугацаа болоогүй11. 
 
4.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Батлан хамгаалах яам цахим хуудсандаа иргэдийн өргөдөл, гомдол, 
шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг, мөн төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын 
талаар цахим хуудсандаа “ил тод байдал”, “шилэн данс” цэсэнд төслийн 
зарцуулалтын талаарх мэдээллийг байршуулсан байна. 
 
5.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ.  
 

Цагдаагийн албаны тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
Цагдаагийн албаны тухай хуулиас (2017-02-09) 
62 дугаар зүйл. Иргэний зөвлөл 
62.1.Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт 
тавих үүрэг бүхий 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, иргэний төлөөлөл бүхий орон тооны бус 
Иргэний зөвлөл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэд байна. 
62.3.Иргэний зөвлөлийн гишүүн нь сүүлийн 5 жил цагдаа, прокурор, шүүгч, төрийн улс төрийн 
албан тушаал эрхэлж байгаагүй, ял шийтгэлгүй, ашиг сонирхлын зөрчилгүй Монгол Улсын иргэн 
байна. 
62.4.Иргэний зөвлөлийн гишүүнээр энэ хуулийн 62.3-т заасан шаардлагыг хангасан, тухайн 
нутаг дэвсгэрт сүүлийн 5 жил оршин сууж байгаа, оршин суух бүртгэлтэй Монгол Улсын иргэнийг 
аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас гурван жилийн хугацаагаар томилно. 
62.5.Иргэний зөвлөл хараат бус ажиллаж, тухайн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих үүрэгтэй. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, иргэний төлөөлөл бүхий 
орон тооны бус Иргэний зөвлөлийг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын дэргэд байгуулж ажиллуулах нь зохицуулалтын зорилго юм. 
  
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Манай улсад “community oriented policing” буюу олон нийтэд түшиглэсэн 
цагдаагийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх талаар хэд хэдэн удаагийн төсөл 
хэрэгжүүлсэн нь тодорхой үр дүнгээ өгсөн. 1990-ээд оны үед урамшуулалтай 
эргүүл, цалинтай эргүүл, гэрээт эргүүл зэргийг ажиллуулан тодорхой үр дүнд хүрч 
байсан туршлага бий. Мөн Засгийн газраас олон нийт-цагдаагийн хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 2011 онд батлан хэрэгжүүлээд байгаа бөгөөд энэ нь 
хамгийн товчхондоо бол хүний аюулгүй байдлыг хангахын тулд иргэдийн идэвх 
санаачилгыг дэмжин ажиллах арга юм.12 

2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн дөрөвдүгээр бүлэгт  
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх болон иргэний бусад 
хяналт тавих зохицуулалтыг хуульчилсан байна. Тус хуулийн 21 дүгээр зүйлд 
“Иргэний зөвлөл” байгуулах асуудлыг тусгайлан зүйлчилжээ. Мөн Хууль зүйн 
сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар Иргэний 

                                                             
11 Эх сурвалж: http://www.mod.gov.mn/?com=files&category=3 
12 http://www.police.gov.mn/news/content/id/204/type/33/menuid/69 

http://www.mod.gov.mn/?com=files&category=3
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зөвлөлийн дүрэм, “Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын 
тайлан тавих журам”-ыг тус тус баталсан байна.  

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монгол Улсын цагдаагийн албаны хууль 2017 онд шинэчлэгдэн 
батлагдсантай холбогдуулан Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагааг цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд тусгаж өгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор 
Иргэний зөвлөлийг улсын хэмжээнд үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг нь 
жигдрүүлээд байна.13 

Иргэний зөвлөлийг ажиллуулснаар гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журам хамгаалах ажилд тодорхой ахиц дэвшил гарч, хүний эрх, эрх чөлөө 
хамгаалагдах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлын чанар, хамтын ажиллагаа сайжрах, нутаг 
дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих 
эрх зүйн орчин бүрдэх, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа ил тод, олон 
нийтэд нээлттэй болох; цагдаагийн байгууллагад өгөх иргэдийн үнэлгээ өсөж, 
тэднийг үл хүндэтгэсэн хандлага багасах, цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүй 
дээшлэх, салбар дахь авлига буурах ач холбогдолтой. 

 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж дүгнэлээ. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай 

хууль /Шинэчилсэн найруулга/-аас гадна Засгийн газраас олон нийт-цагдаагийн 
хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг 2011 онд батлан хэрэгжүүлсний дүнд улсын 
хэмжээнд Иргэний зөвлөлийг ажиллуулснаар хүний аюулгүй байдлыг хангахад 
чиглэсэн иргэдийн идэвх санаачилгыг дэмжин ажиллахад үр дүнгээ өгч байна.  
Тус зохицуулалттай холбоотой тусгайлан гаргах зөвлөмж байхгүй болно. 

 
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
48 дугаар зүйл.Хуульчдын холбооны зөвлөл 
48.3.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд энэ хуулийн 48.2-т заасан Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль 
зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж 
байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын өдөр  тутмын 
үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, бодлогыг тодорхойлох чиг үүрэгтэй хамтын 
удирдлагын байгууллага болох Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
холбогдох зохицуулалт юм.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Хэдийгээр хуульд дээрх зохицуулалт байгаа ч Монголын хуульчдын холбоо 
энэ заалтын дагуу мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс Зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд оруулаагүй байна. 
 

                                                             
13 http://itkh.orkhon.gov.mn/show/170500009 
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3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
2013 онд байгуулагдсан Хуульчдын холбооны удирдах дээд байгууллага 

болох Хуульчдын холбооны зөвлөлийн гишүүнийг 2013 оны 10-р сарын 06-ны 
өдөр болсон анхдугаар их хурлын 11 дүгээр тогтоолоор, мөн 2016 оны 10-р сарын 
14-ны өдөр болсон ээлжит бус Их хурлын 03 дугаар тогтоолоор хоёр удаа 
баталсан. Гэхдээ Хуульчдын холбооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хууль зүйн 
сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж 
байгаа эрх зүйчдээс нэг ч төлөөлөл оролцуулж байгаагүй байна.  

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Хуульчдын холбооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дээрх төлөөллийг 
оролцуулахаар хуулийн 48.3-т заасан хэдий ч зөвлөлийн хуралд саналын эрхгүй 
оролцохоор хуулийн 48.5-д хуульчилсан байгаа нь Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн дэх 
тэдний оролцоо, зорилгыг тодорхой бус болгосон нь зөрчилтэй зохицуулалт 
болсон байна. 

 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 

хууль зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн 

дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна гэсэн хяналт тавих 

зохицуулалтыг огт хэрэгжүүлж байгаагүй байна. Тиймээс оролцоо нь тодорхой бус  

“Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн 

шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг 

төлөөлөл байна” гэсэн заалтыг хүчингүй болгох, эсхүл хэрэгжилтийг ханган 

тэдгээр төлөөлөлд саналын эрх өгөх зохицуулалт бий болгохыг зөвлөж байна. 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал  
48.5 дахь заалтыг саналын эрхтэй болгон өөрчлөх.14  

 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 4 
14 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээ, хэрэглээнд тавих хяналт 
14.3. Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон журмын 
биелэлтэд дараахь байгууллага, албан тушаалтан энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаар 
олгосон эрх хэмжээний дотор хяналт тавина: 
14.3.3. аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага; 
14.3.5. хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллага. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон 
журмын биелэлтэд хөндлөнгийн буюу аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, 
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллага хяналт тавихад энэ 
зохицуулалтын зорилго оршино.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон 
журмын биелэлтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

                                                             
14 Холбогдох хуулийн төслийг Хавсралт 2-оос үзнэ үү. 
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удирдлага, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллагууд ямар 
арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа нь тодорхойгүй байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хууль зүй дотоод хэргийн яамны Архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн 
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2015 оны 7-р сараас 12 сар хүртэлх хугацаанд “Эрүүл 
мэнд, эдийн засагт учруулах архины дарамтыг судлах судалгаа” хийжээ. Уг 
судалгааны тайланд “Архидан согтууруулах хуулийн зорилтыг дахин тодорхойлж, 
согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах /үйлчлэх/, хэрэглэх, 
архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахаас илүүтэй хянах тал руу 
чиглүүлэх, шинэчлэн боловсруулах”-ыг зөвлөмж болгосон байна.   

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон 
журмын биелэлтэд хяналт тавих субьектуудийг нэрлэж зааж өгсөн боловч 
хэрэгжүүлэх арга зам, процедурыг хуульчлаагүй байна.   

 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон 
журмын биелэлтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй субъектүүд хэрхэн хэрэгжүүлж 
байгааг тодорхойлох боломжгүй байна.  
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2.5.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ БУСАД ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
13 дугаар зүйл. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын чиг үүрэг 
13.1.Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
13.1.4.энэ хуулийн 13.1.1-д заасан үйлчилгээ үзүүлэх ажилтныг бэлтгэх, арга зүйгээр хангах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, 
гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлэх; 
Зохицуулалт 2 
18 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын чиг үүрэг 
18.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
18.1.5.сум, хороонд хамтарсан баг байгуулах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих; 
20 дугаар зүйл. Хамтарсан баг 
20.1.Хамтарсан баг нь өрхийн эмч, сум, хороо, сургуулийн, халамжийн, хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн нийгмийн ажилтан, цагдаагийн алба хаагч, энэ чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн 
бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд хамтарсан багийг тухайн сум, хорооны Засаг дарга 
ахална. 
20.2.Хамтарсан баг дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
20.2.1.гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулах; 
Зохицуулалт 3 
22 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг 
22.1.Төрийн бус байгууллага нь дүрмийнхээ зорилгод нийцүүлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэж болно: 
22.1.1.энэ хуулийн 33.1-д заасан үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг бүхий ажилтныг бэлтгэх, давтан 
сургах, мэргэжлийн арга зүйгээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх; 
22.1.2.олон нийтэд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаархи мэдээлэл түгээх, 
сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах; 
22.1.3.хохирогчийг түр хамгаалах байраар хангах болон энэ хуульд заасан бусад үйлчилгээ 
үзүүлэх. 
Зохицуулалт4 
44 дүгээр зүйл. Зан үйлд нөлөөлөх сургалт 
44.2.Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг энэ чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн 
бус байгууллага хэрэгжүүлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Зорилт нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
зорилготойгоор төрийн бус байгууллага болон хамтарсан багтай хамтран 
ажиллах,  улмаар тэднийг урамшуулах зорилго оршино. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 2017 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын 
сайдын баталсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ 
үзүүлэх” журам; 

 ХЗДХС, ХНХС, ЭМС-ын хамтарсан 2017 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
тушаалаар “Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр”, “Зан үйлд 
нөлөөлөх сайн дурын сургалтын журам”-ыг тус тус баталсан. 
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 ХЗДХС, ХНХС, ЭМС-ын 2017 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр хамтарсан 
тушаалаар баталсан Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус 
байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам; 

 “Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв” ТББ нь хуульд заасан чиг үүргийг 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. Үүнд 

 Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ нь Хамтарсан 
багуудад сургалт 3 удаа зохион байгуулсан; 

 хамтарсан багийн гарын авлагыг боловсруулсан; 
 3 видео, анимешн, 2 аудио шторк, 1 инфографик,  Харандааны 

адал явдал нэвтрүүлэг зэргийг хийлгэж олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэл, фм радиогоор дамжуулан нийтэд гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль сурталчилах ажлыг хийсэн 
байна; 

 2017 оноос эхлэн “ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ” болон 
“ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ” үйлчилгээг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 
газраас 2 жилийн хугацаатайгаар магадлан итгэмжилж,  үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 

Шигтгээ:  
“Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв” ТББ-ын ажилтантай хийсэн ярилцлага: 
Асуулт: Хуульд заасан чиг үүргийн дагуу Танай байгууллага гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хууль сурталчлах, сургалт зохион байгуулах гэх мэтчилэн маш олон зүйлийг 
хийжээ. Эдгээрийн санхүүжилтийн асуудлыг хэрхэн шийддэг вэ? 
Хариулт: Эдгээрийг бүгдийг манай байгууллага өөрийн зардлаар хийдэг.  
Асуулт: Хуулиар төрөөс санхүүжилт авахаар зохицуулсан байна. Хуулийн заалт хэрэгждэггүй 
гэж үү? 

Хариулт: “ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ” болон “ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ” үйлчилгээг Хөдөлмөр,  
нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 2 жилийн 
хугацаатайгаар магадлан итгэмжилж,  үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүний зардлыг 
гүйцэтгэлийн баримт бичгийг үндэслэн бидэнд олгодог. Харин сургалт зохион байгуулах, 
хууль сурталчлах, арга зүйн зөвлөмж авах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
хувьд санхүүжилт авна гэсэн ойлголт байхгүй. Төр үнэ төлбөргүй л үйлчилгээ авах 
сонирхолтой доо. 
Асуулт: Зардлыг гүйцэтгэлийн баримт бичгийг үндэслэн олгоно гэхээр? 
Хариулт:  Жишээлбэл, манай Түр хамгаалах байранд Сүхбаатар дүүргийн харьяа иргэн Н 10 
хоног байрлалаа гэж бодоход байрласны дараа Сүхбаатар дүүргээс тухайн иргэний 
тодорхойлолт, бусад гарсан зардлын бүхий л баримтыг цуглуулан өгдөг. Ер нь маш их цаг 
хугацаа шаардсан ажил байдаг юм. Мөн Улаанбаатар хотын харьяа биш хүнийг хүлээн авах 
боломжгүй. Учир нь хөдөө орон нутгийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын газартай гэрээ 
байгуулагдаагүй байдаг. 
Асуулт:  Танай байгууллага шиг үйл ажиллагаа явуулдаг өөр төрийн бус байгууллага хэд 
байдаг вэ? 
Хариулт: Улаанбаатар хотод манайх л байна. Хөдөө орон нутгуудаар байж магадгүй. Мөн 
төрөөс санхүүжилт авах зорилгоор төрийн бус байгууллагууд байгуулагдах тохиолдол байх 
шиг байгаа юм. 

 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох, хүчирхийллийн 
хохирогчдод үзүүлэх нийгмийн хамгаалал, халамж, хууль эрх зүй, эрүүл мэнд, 
боловсролын олон талт үйлчилгээг түргэн шуурхай, мэргэжлийн түвшинд хүргэхэд 
салбар дундын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн хамтарсан багаар ажиллах нь илүү үр 
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дүнтэй гэсэн судалгааны үндсэн дээр хамтарсан баг ажиллах журмыг илүү 
боловсронгуй болгож байна. 

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ болон бусад төрийн бус 
байгууллага нь 2017 оноос эхлэн “ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ” болон 
“ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ” үйлчилгээг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 2 жилийн хугацаатайгаар магадлан 
итгэмжилж,  үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны сайд, Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын 
яамны сайд, Эрүүл мэндийн яамны сайд нарын 2017 оны 10 дугаар сарын 4-ний 
өдрийн хамтарсан тушаалаар “Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэх журам”-ыг баталснаар гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллийг таслан зогсоох, хохирогчийг хамгаалах, нөхөн сэргээх мэргэжлийн 
үйлчилгээг үзүүлэх, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цогцоор нь 
авч хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн зүйл заалттай 
харьцуулан үзсний үндсэн дээр зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж 
үзэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

1. Хамтарсан багийн удирдлага, салбар дундын зохицуулалт хангалтгүй, 
Хамтарсан багийг хороодод хорооны Засаг дарга, аймгийн төвд багийн 
Засаг дарга, харин суманд ЗДТГ-ын дарга нар гүйцэтгэж байна15. Ийнхүү 
хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг нэгж дээр харилцан адилгүй бүрдүүлж 
байгаа нь хороо сумын түвшинд багт үзүүлэх мэргэжил арга зүйн нэгдсэн 
удирдлага, дэмжлэг байхгүй байгаа харуулж байгааг цаашид анхаарч 
ажиллах. 

2. Хамтарсан багийн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хүргэхэд мэргэжлийн 
зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нийгмийн ажилтнуудын цөөнгүй хэсэг 
нь мэргэжлийн бус хүмүүс байна. Иймд хүүхэд хамгааллийн үйлчилгээ 
үзүүлэх мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх талаар арга хэмжээ 
авах шаардлагатай байна. Энэхүү ажлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар 
хэрэгжүүлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд сум, хороонд хамтарсан баг байгуулах, 
үйл ажиллагаанд нь тавих хяналт тавихдаа хамтарсан багийг мэргэжлийн 
хүнээр бүрдүүлэх, мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээг 
авах нь зүйтэй. 

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
13 дугаар зүйл. Архидан согтуурахтай тэмцэх олон нийтийн үүсгэл, санаачилгыг дэмжих 
13.1. Архидан согтуурахтай тэмцэх зорилго бүхий олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг төрийн 
болон төрийн бус байгууллага дэмжин туслах үүрэгтэй. 
13.4.Архидан согтуурахтай тэмцэх, согтууруулах ундааны хор уршиг, хэрэглээний эсрэг үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагыг төрийн бодлогоор дэмжинэ. 

 

                                                             
15 Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Хамтарсан багийн ажиллах журам 
http://www.fcy.gov.mn/data/main/main1492589117.pdf 

http://www.fcy.gov.mn/data/main/main1492589117.pdf
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1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Архидан согтуурахтай тэмцэхтэй холбоотой аливаа төрийн бус байгууллагыг 

төрийн бодлогоор дэмжихэд зохицуулалтын зорилго оршино. 
 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
Улсын Их Хурлаас 1993 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр баталсан Монгол 

Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар Засгийн газрын 
шийдвэрээр төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж 
болох тухай зохицуулсан байдаг. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Засгийн газрын 2013 оны 245 
дугаар тогтоолын хүрээнд архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах иргэн, хуулийн этгээдийн төслийн  
нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, шалгаруулалтад тэнцсэн  
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал: 
2014 онд Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдийг нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж 
нийт 17 хуулийн этгээд материал ирүүлснээс шалгаруулалтад тэнцсэн 9 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилласан байна. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй. 
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Архидан согтуурахтай тэмцэхтэй холбоотой аливаа төрийн бус 
байгууллагыг төрийн бодлогоор дэмжих үйл ажиллагаа зохих төвшинд хэрэгжиж 
байгаа боловч илүү өргөн хүрээнд зохион байгуулах,  хийсэн ажлыг нь нийтэд 
тогтмол мэдээлэлж байх шаардлагатай байна.  

 
Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль дахь 

 иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 6 
27 дугаар зүйл. Хамтын удирдлагын байгууллага 
27.1.Зохиогч болон зохиогчийн эрхэд хамаарах эрх эзэмшигчид эрхээ хамгаалуулах зорилгоор, 
хамтын удирдлагын байгууллагыг байгуулан ажиллуулж болно. 
27.2.Хамтын удирдлагын байгууллагыг зохиогч болон зохиогчийн эрхэд хамаарах эрх 
эзэмшигчдийн санаачлагаар байгуулна. 
27.3.Хамтын удирдлагын байгууллагыг зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээлийн төрөл, 
ангиллаар дагнасан буюу хэд хэдэн төрлийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулж 
болно. 
27.4.Хамтын удирдлагын байгууллага нь зохиогчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа 
явуулахдаа Оюуны өмчийн газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллана. 
 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцохгүй ч өөрсдийн эрх, ашиг 

сонирхлоороо өөр хоорондоо нэгдэж, Иргэний хуульд заасан иргэдийн нэгдэл 

болох төрийн бус байгууллага буюу хуулийн этгээд байгуулан төртэй хамтран 

ажиллах нь иргэний оролцооны бусад хэлбэр юм. Дээрх хуулийн заалтуудын 

зорилго бол иргэдийн нэгдлийн оролцоог бий болгох, улмаар тэдний зүгээс оюуны 

өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох албан 
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хаагчидтай хамтран ажиллах эрх зүйн үндсийг тавих, тэдгээрийн үйл ажиллагааг 

дэмжсэн заалт болно. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн 

хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тухайн иргэдийн нэдлийн 

талаарх тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог 

хэрхэн дэмжиж байгаа талаар оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллагын албан хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж 

байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулна. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын зүгээс хамтын удирдлагатай 

байгуулдаг Хамтран ажиллах гэрээ. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Зохиогчийн эрхийн газрын 
даргаас ирүүлсэн 2017 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 9/6226 тоот албан бичиг, 
тус газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Тэмүүлэнтэй хийсэн ярилцлагаас үзвэл тус газар 
нь Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд 
заасны дагуу Монголын зохиолч, хөгжмийн зохиолч, нийтлэлчдийн нийгэмлэг 
(MOCCAP), Монголын дуу бичлэг бүтээгчдийн үндэсний төв, Монголын кино 
бүтээгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг гэсэн гурван хамтын удирдлагын 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилладаг байна. Энэхүү 
хамтран ажиллах гэрээний дагуу хамтын удирдлагын байгууллагууд нь жил 
болгон гүйцэтгэсэн ажлын болон санхүүгийн тайланг тус газарт ирүүлдэг байна. 

Одоогийн байдлаар дээрх хамтын удирдлагын байгууллагууд нь зохиогчийн 
эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахдаа Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллахдаа зохиогчийн 
эрхийн зөрчлийг хамтран илрүүлэх, түүнд хариуцлага тооцуулах гэхээсээ 
өөрсдийн уран бүтээлийн төлбөрийг үйлчлүүлэгчдээс хуримтлуулан цуглуулж 
авах, улмаар гишүүддээ хуваарилах үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулдаг 
байна. 

 
 
 

 

Шигтгээ 1.  

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь дээр дурдсан хамтын 

удирдлагын байгууллагаас гадна Монголын оюуны өмчийг хамгаалах холбоо, 

Монголын урлагийн зөвлөл, Монголын караоке бизнес эрхлэгчдийн холбоо, Гэрэл 

зургийн холбоо, Монголын телевизүүдийн холбоо, Номын сангуудын 

консорциум, Сайтуудын холбоо, музей, театр, хэвлэлийн газар зэрэг төрийн 

бус болон мэргэжлийн байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулан холбогдох 

мэдээллээр хангаж, үйл ажиллагаатай нь танилцаж ажилладаг байна (ОӨУБЕГ-

ын Зохиогчийн эрхийн газрын даргын албан бичгээс). 

 

4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн эрхийн тухай хуулиас үзэхэд 
тус хуулийн 27, 28, 29 дүгээр зүйлүүдэд хамтын удирдлагын байгууллагын эрх 
зүйн статусыг харьцангуй тодорхой тусгаж өгсөн байх төдийгүй түүний чиг үүргийг 
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тодорхой байдлаар хуульчилж өгчээ. Иймд, зохицуулалтын давхардал, хийдэл, 
зөрчил харагдахгүй байна хэмээн дүгнэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн эрхийн тухай хуулиас үзэхэд 
тус хуулийн 27, 28, 29 дүгээр зүйлүүдэд заасан хамтын удирдлагын байгууллагын 
үйл ажиллагааг цаашид одоо байгаа түвшнээс илүү хэмжээнд (тухайлбал, 
Хуулийн хэлтсээрээ дамжуулан хамтын удирдлагын байгууллагуудад хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг тодорхой графикт хугацааны дагуу зохион байгуулдаг 
байх) холбогдох төрийн захиргааны байгууллагаас дэмжиж ажиллах 
шаардлагатай байна. Ингэснээр практик дээр зохиогчийн эрхийн аливаа 
хэлбэрийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг хянах механизм илүү үр 
нөлөөтэй болохоор байна. 
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2.6.ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, хууль сахиулах салбар дахь иргэдийн 
оролцооны зохицуулалттай хууль 14, тэдгээрийн 38 зохицуулалт байгаагаас 

оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх хувь: 
 

 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд хэдийгээр хяналт шалгалтын 
бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн бусад байгууллага, шинжээч, 
шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулж болно гэж заасан ч энэ 
нь боломж олгосон заалт тул хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус 
мэргэжлийн байгууллагыг татан оролцуулах тохиолдлууд байдаг. Харин 
иргэнийг хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд татан оролцуулах нь бага байна. 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан хяналт шалгалтад төрийн бус 
байгуулага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан 
оролцуулахад баримтлах журмыг батлах шаардлагатай.   

 Авлигын эсрэг хуульд заасан иргэдийн идэвхтэй оролцооны зохицуулалт 
хангалттай хэрэгжиж байна. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, таслан 
зогсоох авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг үл 
тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэхэд чигэлсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажилд 
сургалт эрдэм шингжилгээний болон төрийн бус байгууллагуудыг татан 
оролцуулах ажил үр дүнтэй сайн зохион байгуулагдаж байна. 

 Хүн худалдаалахтай тэмцэх талаар төр засгаас явуулж буй үйл ажиллагаа нь 
зөвхөн хурал цуглаан хийх маягаар хязгаарлагдаж байна. Хүн худалдаалахтай 
тэмцэхэд олон улсын болон гадаадын хандивлагчид голлох үүргийг гүйцэтгэж, 
санхүүгийн эх үүсвэрийг гаргаж байна. Цаашдаа хүн худалдаалахтай тэмцэхэд 
хандивлагч орнуудын санхүүжилт хумигдаж, энэ талаар ажилладаг төрийн бус 
байгууллагууд нэгдсэн нэг зорилгод нэгдэн ажиллахгүй бол энэхүү гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажил үндсэндээ зогсох хандлагатай. Түүнчлэн хүн 
худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, албан тушаалтныг шагнаж урамшуулахад чиглэсэн эрх зүйн 
зохицуулалт сайтай байгаа ч санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой хэвээр байна.  
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Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах Бусад оролцоо

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, хууль 
сахиулах салбарын 

иргэний оролцооны зохицуулалт



 37 

 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хуульд иргэдийн сайн дурын үүсгэл 
санаачилгаар мал сүргийг хамгаалах зорилготой малчид, мал бүхий иргэдийн 
бүлгийг баг, хороонд ажиллуулж болох тухай заасны дагуу 2010 хүртэл ийм 
бүлгийн үйл ажиллагаа идэвхтэй өрнөж, бүртгэлд тоо нь нэмэгдсэн боловч 
сүүлийн жилүүдэд энэ зохицуулалтын хэрэгжилт удааширсан байна. Үүний 
зэрэгцээ 2004 онд батлагдсан энэ хуулийн хэрэгжилтэд нэг ч удаа хяналт 
шинжилгээг хийгээгүй байгааг анхааралдаа авах хэрэгтэй байна.  

 
2.Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан иргэдийн оролцооны 
зөвлөлдөх хэлбэрийн зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар тоон болон 
баримтат мэдээлэл хомс байсан тул мэдээллийг илт тод байлгах 
шаардлагатай байна гэж дүгнэж байна. Үүний тулд Үндэсний аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан иргэний оролцоог хангах, түүний үр 
нөлөөг тодорхойлох үүднээс Монгол Улсын хэдэн иргэнээс үндэсний аюулгүй 
байдалд хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар төрийн аль байгууллагад 
санал, гомдол гаргасан болон түүнийг нь шийдвэрлэсэн тухай тоон мэдээг 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цахим хуудаст байрлуулах арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд зөвлөмж 
хүргүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв. 

 Авилгын эсрэг хуульд заасан зөвлөлдөх чиг үүрэг бүхий зохицуулалтын 
хүрээнд Авлигатай тэмцэх газар Олон нийтийн зөвлөл, аймаг, нийслэл, дүүрэг 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэдэх Дэд зөвлөлд мэргэжил, 
арга зүйн туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Иргэд, байгууллагатай хамтран 
ажиллах, өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах талаарх хуулийн хэрэгжилт хангагдаж 
байна. Авлигын эсрэг хуульд заасан иргэдийн идэвхтэй оролцооны 
зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна.  

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал согтууруулах ундаа худалдах, 
түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журмыг батлан гаргаж хэрэгжүүлж 
ажиллаж байгаа боловч журам батлах үед иргэдийн саналыг авч тусгасан нь 
эргэлзээтэй байна. Тиймээс “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхлэх тухай журмыг иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батлах” асуудал 
хэрэгжихгүй тунхагийн шинжтэй байна. Хуулийн тус заалтыг  хэрэгжүүлж 
ажиллахыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд зөвлөмж 
болгож байна. 

 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд 
заасны дагуу Хууль зүйн болон ХХАА-ын сайдын  2016 оны 5 сарын 16-ны 
өдрийн  хамтарсан А/160, А/73 тоот тушаалаар “Малчдын бүлэг ажиллуулах 
үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг баталсан. Хууль болон журамд малыг им тамга, зүсийн 
бүртгэл, өдрийн хариулга, шөнийн манаатай болгох, эргүүл, харуул 
ажиллуулах ажлыг орон нутгийн онцлогт тохируулан зохион байгуулах, энэ 
хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг дэмжихээр 
заасан боловч хэрэгжилт хангалтгүй гэж дүгнэлээ. 

 
3.Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар 

 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс нь хуульд дурдсан 
мэдээллийг нийтэлдэг боловч хуулийн заалтад дурдсан зарим мэдээлэл, 
тухайлбал цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, хэрхэн хэлмэгдүүлсэн 
тухай тодорхой мэдээлэл нийтлэгддэггүй байна. “Цагаатгагдсан этгээдийн 
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нэрсийн жагсаалт” гэх мэдээллийг нийтлэхдээ зохицуулалтад тусгаснаар 
цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, хэрхэн хэлмэгдүүлсэн болон 
цагаатгасан тухай мэдээлэхийг, мөн цахим хуудас дахь мэдээллээ өдөр тутам 
шинэчлэх замаар иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг зохицуулсан 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангахыг зөвлөх шаардлагатай юм. 

 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний эрхийг сахин хамгаалах, иргэдийн эрхийн 
боловсролыг дээшлүүлэхэд холбогдох судалгааг хийж иргэдэд мэдээлэх 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг сайн хангаж байна. 

 Авлигатай тэмцэх газраас мэдээлэл ил тод байлгах, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх талаар хуульд заасны дагуу сургалт, мэдээллийг өгөх заалтын 
хэрэгжилтийг сайн зохион байгуулж байна. Төрийн бусад байгууллагын хувьд 
Авлигатай тэмцэх газраас “Глоб Интернэшнл” ТББ-аас хийсэн мониторингийн 
тайланд тусгасан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүнд шинжилгээг цаашид 
гүнзгийрүүлэн хийх шаардлагатай гэж үзлээ. Түүнчлэн “Төрийн байгууллагын 
нээлттэй, ил тод байдлын мониторинг” хийснээс хойш арваад жил болж 
байгаа, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсан, 2016 онд Авилгатай 
тэмцэх газраас шинэ зөвлөмж гаргасан зэргээс шалтгаалан дахин мониторинг 
хийхийг зөвлөж байна. 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах 
үүрэгтэй холбогдуулан ХЗДХЯ-аас хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор 
тодорхой ажлуудыг хийжээ. Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэргийн тоо 
буурсан үзүүлэлтэй байгаа боловч хуулийг сурталчилах ажиллагааг илүү 
түлхүү явуулах шаардлагатай. 

 Архидан согтуурахай тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах үүргийг 
хэрэгжүүлэхдээ архидан согтууруулах ундааны хор уршгийг нийтэд 
сурталчлах, уг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр гарсан сөрөг үр дагаврыг нийтэд 
мэдээлэх арга хэмжээг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэхээс 
гадна, нийтийн цахим сувгийг ашиглах, лайв хийх зэргээр илүү олны анхаарлыг 
татахуйц арга хэрэгсэл ашиглан ажиллахыг зөвлөмж болгож байна. 

 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгааг Монголбанкны албан ёсны 
цахим хуудас болох www.mongolbank.mn, Монголбанкны Олон нийтийн 
боловсрол, мэдээллийн төвийн www.sankhuugiinbolovsrol.mn цахим хуудсаар 
дамжуулан цахим хэлбэрээр иргэдэд нээлттэй хүргэж байх тул  Мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн иргэний оролцооны 
мэдээлэх хэлбэр хангалттай хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ.  

 
4.Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Зэвсэгт хүчний тухай хуульд иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх заалтын хүрээнд 
Батлан хамгаалах яам цахим хуудсандаа иргэдийн өргөдөл, гомдол, 
шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг, мөн төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын 
талаар цахим хуудсандаа “ил тод байдал”, “шилэн данс” цэсэнд төслийн 
зарцуулалтын талаарх мэдээллийг байршуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангажээ. 

 Цагдаагийн албаны тухай хууль батлагдснаас гадна Засгийн газраас олон 
нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг 2011 онд батлан 
хэрэгжүүлсний дүнд улсын хэмжээнд цагдаагийн байгууллагын дэргэд Иргэний 
зөвлөлийг ажиллуулснаар хүний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн иргэдийн 
идэвх санаачилгыг дэмжин ажиллахад үр дүнгээ өгч байна.  
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 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
хууль зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн 
дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна гэсэн хяналт 
тавих зохицуулалтыг огт хэрэгжүүлж байгаагүй байна. Тиймээс оролцоо нь 
тодорхой бус  “Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль зүйн сургуулийн оюутны 
болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх 
зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна” гэсэн заалтыг хүчингүй болгох, эсхүл 
хэрэгжилтийг ханган тэдгээр төлөөлөлд саналын эрх өгөх зохицуулалт бий 
болгохыг зөвлөж байна. 

 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд согтууруулах ундаа худалдах, 
хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон журмын биелэлтэд хяналт тавих 
субьектуудийг нэрлэж зааж өгсөн боловч хэрэгжүүлэх арга зам, процедурыг 
хуульчлаагүй байна.   

 
5.Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль дахь иргэний оролцооны 
зохицуулалтыг агуулсан хамтарсан баг, гэрээний үндсэн дээр үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа төрийн бус байгууллагыг санхүүжүүлэх журмыг яаралтай батлан гаргах 
шаардлагатай байна. 

 Хамтарсан багийн удирдлага, салбар дундын зохицуулалт хангалтгүй, 
Хамтарсан багийг хороодод хорооны Засаг дарга, аймгийн төвд багийн Засаг 
дарга, харин суманд ЗДТГ-ын дарга нар гүйцэтгэж байна. Ийнхүү хамтарсан 
багийн  бүрэлдэхүүнийг нэгж дээр харилцан адилгүй бүрдүүлж байгаа нь 
хороо, сумын түвшинд багт үзүүлэх мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлага, 
дэмжлэг байхгүй байгааг харуулж байгааг цаашид анхаарч ажиллах нь зүйтэй. 
Хамтарсан багийн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хүргэхэд мэргэжлийн 
зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нийгмийн ажилтнуудын цөөнгүй хэсэг нь 
мэргэжлийн бус хүмүүс байна. Иймд хүүхэд хамгааллийн үйлчилгээ үзүүлэх 
мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх талаар арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байна. Энэхүү ажлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар хэрэгжүүлэх 
чиг үүргийнхээ хүрээнд сум, хороонд хамтарсан баг байгуулах, үйл 
ажиллагаанд нь тавих хяналт тавихдаа хамтарсан багийг мэргэжлийн хүнээр 
бүрдүүлэх, мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээг авах нь 
зүйтэй. 

 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд архидан согтуурахтай тэмцэхтэй 
холбоотой аливаа төрийн бус байгууллагыг төрийн бодлогоор дэмжих үйл 
ажиллагаа зохих төвшинд хэрэгжиж байгаа боловч илүү өргөн хүрээнд зохион 
байгуулах,  хийсэн ажлыг нь нийтэд тогтмол мэдээлэлж байх шаардлагатай 
байна. 

 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн эрхийн тухай хуулиас үзэхэд тус 
хуулийн 27, 28, 29 дүгээр зүйлүүдэд заасан хамтын удирдлагын байгууллагын 
үйл ажиллагааг цаашид одоо байгаа түвшнээс илүү хэмжээнд (тухайлбал, 
Хуулийн хэлтсээрээ дамжуулан хамтын удирдлагын байгууллагуудад хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг тодорхой графикт хугацааны дагуу зохион 
байгуулдаг байх) холбогдох төрийн захиргааны байгууллагаас дэмжиж 
ажиллах шаардлагатай байна. Ингэснээр практик дээр зохиогчийн эрхийн 
аливаа хэлбэрийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг хянах механизм 
илүү үр нөлөөтэй болохоор байна. 
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Хавсралт 1 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2017 оны …. дугаар     Улаанбаатар хот 
сарын …-ны өдөр  
 
 

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ,  
ТЭДЭНД НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬД  

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 
 1 дүгээр зүйл.Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд 
нөхөн олговор олгохтухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1дэх хэсгийн“энэ” гэсний 
өмнө “Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс”гэж нэмсүгэй. 
 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 2 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 48 дугаар 
зүйлийн 48.5 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 

1/48  дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг: 
 
“48.3.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн энэ хуулийн 48.2-т заасан Зөвлөлийн гишүүдээс  

бүрдэнэ.” 
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө. 
 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 

 


