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ХАВСРАЛТ ГУРАВ. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН 
ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН  

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

 
3.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

Төсвийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ хуулийн зорилт нь төсөв, түүний зарчим, тогтолцоо, бүрэлдэхүүн, 
ангиллыг тогтоож, төсвийн тусгай шаардлагыг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд 
оролцогчийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсөв боловсруулах, батлах, 
зарцуулах, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино. 

Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар санал гаргав. Судалгааны зорилт нь иргэдийн оролцоог 
хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, 
зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийхэд оршино.  Монгол Улсын засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн холбогдох 
заалтыг давхар шинжлэн судлав. Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны хийсэн 
"Иргэний оролцооны талаархи Монгол Улсын хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд 
мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх" 2016 он, 
“Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс” - “Иргэд төсвөө хянана” иргэний 
нийгмийн сүлжээний хийсэн судалгаа, 2016 он, “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал. 
2016,  Төсвийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх хөшүүрэг арга зам” - 
Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн баг 2014 онд хийсэн, 
Улс төрийн боловсролын Академи хйисэн "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба 
үнэлгээ" 2013 он, “Төсвийн тухай хуулиар зохицуулсан орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хэрэгжилт болон иргэний оролцооны үнэлгээ” 2013 он, “Орон нутгийн төсөвт 
иргэдийн оролцоо” - Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний 2013 онд хийсэн, 
“Төсвийн тухай хуулийн төслийн талаархи бодлогын судалгаа” - Нээлттэй нийгэм 
Хүрээлэн 2010 онд тус тус хийсэн судалгааны тайланг ашиглав.  
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Зохицуулалт 1 
6.4.3.иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх боломжтой хөтөлбөр, арга 
хэмжээг тэдгээрээр гүйцэтгүүлэх чиглэл баримтлах; 
6.5.2.төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог 
хангах; 
6.5.5.хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дараалал, арга замыг 
тодорхойлох шийдвэрт олон нийтийн саналыг харгалзан үзэх; 
63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар баг, 
хороодод олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна. 
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 Төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2012 оны 
244 дүгээр тушаалаар “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам” 
батлагдсан. Уг журмын 12-т төсвийн төслийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог 
хангах тухай тусгайлан заасан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ)-ын 2011 оноос эхлэн хоёр жил тутамд хийж буй 
орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын судалгааны дүн төсвийн ил тод байдал 
хангалтгүй байгааг харуулж ирлээ. 2013 онд хийгдсэн хоёр дахь удаагийн 
судалгаанаас хойш Шилэн дансны тухай хууль батлагдаж төсвийг ил тод болгох, 
хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй төр засгийн байгууллагуудын холбогдох албан 
тушаалтнуудад хариуцлага тооцох хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн билээ. Иймд орон 
нутагт уг хуулийн хэрэгжилт хэрхэн хангагдаж, төсвийн ил тод байдалд бодит 
өөрчлөлт гарч буй эсэхийг тодорхойлох зорилгоор орон нутгийн төсвийн ил то ил тод 
байдлын ээлжит үнэлгээг 2016 онд гурав дахь удаагаа хийсэн байна. (Орон нутгийн 
төсвийн ил тод байдал, 2016). Мөн “Төсвийн тухай хуулийн орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, зөвлөмж, цаашид анхаарах асуудлууд” 
хэмээх судалгаагаар “иргэд төслийг төлөвлөх үе шатанд оролцох, саналаа нэмэрлэх 
эрхтэй гэдгээ судалгаанд хамрагдагсдын 1/3 нь мэдэж байгаа ...” гээд  Төсвийн тухай 
хуулийн хэрэгжилт 2012, 2013 онд нилээн сайн хэрэгжиж байсан гэж дүгнэжээ. Гэхдээ 
түүнээс хойш суларсан гэж иргэд санал асуулгад хариулжээ (Иргэний оролцооны 
талаархи Монгол Улсын хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх 
зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх судалгааны тайлангаас). Сүүлийн 4 
жилээр авч үзэхэд 2013-2016 онд нийт 609 тэрбум төгрөг орон нутгийн хөгжлийн санд 
хуваарилагдсан байдаг. Үүгээр 18600 төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжсэн байна. 
Эндээс байгаль орчны чиглэлийн 2300 үйл ажиллагаа, аймаг, сумдын төвийн 
тохижилтод 2200 орчим арга хэмжээ хэрэгжсэн байна. Халуун усны 1377 газрыг 
шинээр байгуулж, засч сэлбэсэн. Шинээр байгуулсан, зассан цэцэрлэгийн тоо 700 
гаруй болсон. Улсын хэмжээгээр 700 гаруй худаг шинээр гаргасан. Гэрэлтүүлгийн 600 
орчим төсөл хэрэгжсэн. Эдгээр нь иргэдийн өөрсдийн шийдвэрээр хэрэгжсэн тул 
зайлшгүй шийдэх асуудлуудыг түлхүү хамарсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн сан 
нийт ард иргэдэд чухал, хэрэгтэй хууль болсон ч харамсалтай нь сүүлийн үед 
төсвийн байдлаас болж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө хумигджээ. Эдийн 
засгийн нөхцөл байдал хүндрэлтэй байгаа гэсэн шалтгаанаар 2016 оноос орон 
нутгийн хөгжлийн санд хуваарилах төсвийн хөрөнгө жил ирэх тутам буурч байна 
(Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 5 сард хийсэн “Ардын үг” уулзалтаас хийсэн 
тэмдэглэлээс). Мөн иргэдэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар бүтээн 
байгуулалт хийх тухай мэдээллийг хүргэх үйл явц  сумдуудад харилцан адилгүй 
байна. Баг, хорооны хуралд оролцох иргэдийн идэвхи мэдээллийг хүргэх үйл 
ажиллагаанаас шууд хамаардаг болохыг иргэдээс авсан судалгаанаас харагдаж 
байна (Өмнөговь, Дундговь аймаг, Хэнтийн Норовлин, Дорнодын Чойбалсан сумдын 
иргэдээс авсан ярилцлагаас). Таван аймаг, зургаан дүүргийн асуулгад оролцсон 
иргэдийн бараг гуравны нэг нь төсөв хэлэлцэх үйл явцад ямар нэгэн хэмжээгээр 
оролцсон гэж хариулсан байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
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 Зохицуулалтад санал асуулга авах тухай тусгагдсан боловч багадаа хэдэн 
иргэдийг хамруулж байж санал асуулга хүчинтэй болох, санал асуулгад хараат 
бусаар санал өгөх боломж зэрэг зохицуулалт хуульд байхгүй байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Аймаг, нийслэлийн хувьд 2016 оны тайлангаар төсвийн ил тод байдал 
дунджаар 39 хувьтай гарч өмнөх түвшнээс зөвхөн гурван хувиар л дээшилжээ. 
Цаашилбал, дүүргүүдийн төсвийн ил тод байдлын дундаж үнэлгээ 31 хувьтай байна 
(Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал. 2016 - судалгаанаас). Энэ нь Шилэн дансны 
тухай хууль батлагдаж, төсвийн ил тод байдлыг хангах хууль эрх зүйн зохицуулалт 
сайжирсан боловч хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаатай холбоотой.  
Баг, хороо, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд төсвийн тодорхой хэсгийг иргэдээр 
шийдүүлэх зохицуулалт байгаа ч ихэнх газар энэ хуулийг 
сайн танилцуулаагүйгээс болоод Засаг дарга нар нь шийдчихээд байдаг. Сүүлийн 2 
жилд эдийн засаг муу гэсэн үндэслэлээр энэ хуулийн заалт хангалттай хэрэгжээгүй. 
Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар мэдээлэлтэй 
иргэд төсвийн үйл явцад бүтээлчээр оролцох буюу төсөв боловсруулах, хэлэлцэн 
батлах үе шатанд санал өгөх, төсвийн гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн үе шатанд хяналт 
тавих замаар оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Харин иргэдийн оролцоог 
идэвхижүүлэх гол зохицуулалт нь санал асуулга боловч энэ талаар хуулийн нэгдсэн 
зохицуулалт алга байна.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
хэсгээс Төсвийн тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг үзнэ үү.  

 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
46 дугаар зүйл. Уралдаант шалгаруулалтаар өмч хувьчлах 
З. Уралдаант шалгаруулалтаар хувьчлах ажиллагааг /төсөл сонгон шалгаруулах/ нээлттэй буюу 
хаалттай гэсэн хоёр хэлбэрийн аль нэгээр явуулна. 
4. Хувьчлах эд хөрөнгийг зориулалтаар нь ашиглаж үр ашгийг дээшлүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах 
мэргэжлийн болон хөрөнгө оруулалт, технологийн шаардлагыг хангах, тодорхой ажил мэргэжлийн 
хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн хүрээнд явуулахыг хаалттай, нийтийг чөлөөтэй оролцуулах 

үндсэн дээр явуулахыг нээлттэй гэнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Төрийн өмчийн хувьчлалд тухайн шалгуур хангасан иргэн, хуулийн этгээдийг 
оролцох боломжоор тэгш хангах, эдийн засаг дахь хувийн өмчийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах 
ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах замаар тухайн ажиллагааг хуулийн дагуу, 
шударга явуулах, хөндлөнгийн хяналтыг бий болгоход эдгээр зохицуулалтын зорилго 
оршино.  
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УИХ төрийн өмчийг хувьчлах үндсэн чиглэл баталдаг.1 Өмч хувьчлалыг 
уралдаант шалгаруулалтын аргаар явуулах ажлын хэрэгжилтийг тухайн батлагдсан 
чиглэлд тусгасан заалтаар хэмжинэ.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд УИХ-аас Төрийн өмчийг 2001-2004 онд хувьчлах 
үндсэн чиглэл2, Төрийн өмчийг 2005-2008 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах, үндсэн  
чиглэл3, Төрийн өмчийг 2010-2012 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэл4, 
Төрийн өмчийг 2015-2016 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэл5-ийг тус 
тус баталсан.   

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

УИХ-аас баталсан өмч хувьчлах чиглэлд 2001-2004 онд нийтийг чөлөөтэй 
оролцуулах нээлттэй уралдаант шалгаруулалтаар хувьчлах хуулийн этгээд 
тусгагдаагүй, харин 2005-2008 онд хувьчлахаар заасан 15 тодорхой хуулийн 
этгээдээс 5 хуулийн этгээдийг нээлттэй уралдаант шалгаруулалтаар, эрчим хүчний 
15 аж ахуйн нэгжийг бүгдийг нээлттэй уралдаант шалгаруулалтаар, 2010-2012 онд 
хувьчлах 11 хуулийн этгээдээс 6 –г нээлттэй уралдаант шалгаруулалтаар, 2015-2016 
онд хувьчлах 20 хуулийн этгээдээс 1-ийг нээлттэй уралдаант шалгаруулалтаар тус 
тус хувьчлахаар тогтоожээ.  

Төрийн өмчийг менежментийн буюу удирдах үйл ажиллагааны үр дүнг 
харгалзан хувьчлах аргыг сүүлийн жилүүдэд бараг хэрэглээгүй байна. Харин УИХ-
аас баталсан 2001-2004 оны хувьчлах үндсэн чиглэлд 1 хуулийн этгээдийг, 2005-
2008 оны үндсэн чиглэлд төрийн өмчит 3 хуулийн этгээдийг тус тус менежментийн 
аргаар хувьчлахаар шийдвэрлэж байжээ.   

 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Хуульд заасан эдгээр иргэний оролцооны зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
холбогдох эрх зүйн актыг баталж, тэдгээрийг мөрдөж хэрэгжүүлж байна.  

 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,  

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
71 дүгээр зүйл.Худалдан авах ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоо 
71.2.Сум, дүүргийн төсвийн хүрээнд худалдан авах хорин сая хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулж 
болно. 
Зохицуулалт 4 

                                                             
1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт.  
2 Монгол Улсын Их Хурлын 2001 оны 10 дугаар тогтоолын хавсралт 
3 Монгол Улсын Их Хурлын 2005 оны 48 дугаар тогтоолын хавсралт 
4 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 11 дүгээр тогтоолын хавсралт 
5 Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 70 дугаар тогтоолын хавсралт 
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71 дүгээр зүйл.Худалдан авах ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоо 
71.4.Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд тухайн орон нутгийн иргэдийн 
төлөөллийг оролцуулан сонгон шалгаруулалт явуулах бөгөөд тухайн төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжилт, гүйцэтгэлд орон нутгийн иргэдийг өргөнөөр оролцуулах зарчмыг баримтална. 
Зохицуулалт 5 
47 дугаар зүйл.Үнэлгээний хороо 
47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн 
бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Худалдан авах ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцооны хэрэгжилт нь  

тухайн оролцоог хангахад чиглэсэн заавал дагаж мөрдөх хэм хэмжээний хэрэгжилт, 
мөрдөөгүй тохиолдолд хариуцлагыг тусгаж өгсөн байдлаар тодорхойлогдоно.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 71.3 дахь хэсэгт “Олон нийтийн 
оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, заавар, жишиг баримт бичгийг 
санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталж 
мөрдүүлнэ.” гэж заасны дагуу Сангийн сайдын 2013 оны 2 сарын 21-ний өдрийн 
39дүгээр тушаалаар “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам” 
батлагджээ.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.5 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 47.4-т 
заасан үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох, ажиллах журмыг төсвийн 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэсний дагуу Сангийн сайдын 
2014 оны 9 сарын 30-ны өдрийн 212 тоот тушаалаар “Үнэлгээний хорооны зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшуулалыг  зохицуулах журам” баталсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2016 онд хамгийн олон тендер төлөвлөсөн байсан төсвийн 3 захирагч нь 
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалт газар, Хөвсгөл аймаг, Нийслэлийн засаг дарга 
нар байв.  

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын хувьд тендерийн үнэлгээний 
хорооны гишүүнээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлд 
зориулсан худалдан авах ажиллагааны тухай сургалт зохион байгуулахад анхаарч 
ажилладаг байна.6 Түүнчлэн тухайн газар цахим хуудсандаа худалдан авах 
ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигч иргэдийн жагсаалтыг хөтөлж байна.7 2017 
оны 8 дугаар сарын байдлаар худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн гэрчилгээтэй 
10725 иргэн бүртгэлтэй байна.  

Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 43 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

                                                             
6 “Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажилладаг Иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)-ын 
төлөөлөлд зориулсан Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Худалдан авах ажиллагааны тухай сургалт”, 
http://www.pcsp.gov.mn/n/1087 
7Цахим хуудас: http://www.pcsp.gov.mn/certificate?page=537 

http://www.pcsp.gov.mn/n/1087
http://www.pcsp.gov.mn/certificate?page=537
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худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам” –ын 3.6.2-т “Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүн 5-аас доошгүй байх бөгөөд үүнээс 2 нь төрийн бус байгууллага, 
мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санал болгосон 
иргэн байна” гэж тодорхой заажээ. Үүний зэрэгцээ Хөвсгөл аймгийн 2017 оны эхний 
улирлын худалдан авах ажиллагааны тайланд тусгаснаар энэ хугацаанд зарласан 
тендерт 1 олон нийтийн бүлэг оролцсон, харин үнэлгээний хороонд нийт 522 хүн 
ажилласны 182 нь төрийн бус байгууллага, иргэний төлөөлөл байжээ8.  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар А3 гэрчилгээтэй иргэн, төрийн 
бус байгууллагын төлөөллийн бүртгэлийг байнга хийж, жагсаалт хөтөлж байна. 2017 
оны 8 сарын байдлаар нийслэлд худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээтэй иргэн 

171 бүртгэгджээ.9 2017 онд нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, 
дүүргүүдийн өөрийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 541,4 сая төгрөгийн 39 хөрөнгө 
оруулалтын ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмын 
дагуу иргэдийн бүлгээр хийлгэхээр төлөвлөжээ. Энэ нь нийт төлөвлөгөөнд байгаа 
ажлын 20 хувь, нийт төсөвт өртгийн 6 хувийг эзэлж байна.10 

20 сая хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй ажил үйлчилгээг иргэдийн бүлгээр 
гүйцэтгүүлсэн эсэх талаарх мэдээллийг төвийн 6 дүүргээс лавлахад Чингэлтэй 
дүүрэг иргэдийн оролцооны энэ боломжийг иргэдэд хамгийн их олгосон байна. 2013-
2017 онд нийт 81 иргэдийн бүлэгт 1,2 тэрбум төгрөгийн ажил гүйцэтгүүлжээ. Хан-Уул 
дүүрэг 2015 онд 153 сая төгрөгийн ажлыг 8 иргэдийн бүлэг, 2016 онд 181 сая 
төгрөгийн ажлыг 10 иргэдийн бүлэг шалгаруулан хийлгэсэн байна. 2017 онд Хан-Уул 
дүүрэгт иргэдийн бүлгээр ажил гүйцэтгүүлээгүй байна. Баянгол дүүрэг зөвхөн 2014 
онд иргэдийн бүлгээр нийт 1.1 тэрбум төгрөгийн 60 тохижилтын ажлыг 60 иргэдийн 
бүлгээр гүйцэтгүүлсэн байх бөгөөд  давхардсан тоогоор 180 бүлэг тендерт оролцсон 
байна. Сонгинохайрхан дүүрэгт 2017 онд дүүргийн ОНХС-ийн  112,6 сая төгрөгийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 20.0 сая төгрөгөөс доош төсөвт өртөг бүхий 9 ажлыг зарлаж 9 
бүлгийг шалгаруулан 100.7 сая төгрөгийн ажлыг гүйцэтгүүлжээ. Энэ хугацаанд 33 
иргэний бүлэг бүртгүүлсэн байна. Харин Баянзүрх дүүрэгт иргэдийн бүлгээр ажил огт 
гүйцэтгүүлж байгаагүй байна. Сүхбаатар дүүрэг энэ талаарх мэдээлэл ирүүлээгүй 
байна. Ийнхүү иргэдийн бүлгээр төсвийн хөрөнгөөр ажил гүйцэтгүүлэх механизмыг 
дүүргүүдэд ашиглах практик нэгэнт үүсчээ. Гэхдээ тухайн жилүүдэд хэрэгжүүлсэн 
ажлын өртөг харилцан адилгүй, зарим жилд хэрэгжүүлээгүй байна. Тухайлбал, 2017 
онд Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг энэ боломжийг иргэдийн бүлэгт олгожээ.  
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай болон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд иргэний 

                                                             
8 Хөвсгөл аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 1-р улирлын тайлан, 
https://prezi.com/9u-oayehvt9z/presentation/ 
9 http://ub-procurement.mn/category/18/1/show 
10 “2017 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан”, http://ub-
procurement.mn/bundles/uploads/hudaldan-avah-ajillagaa/jiliin-tolovlogoo-tailan/tailan/201703-hudaldan-
avah-ajillagaanii-tailan.pdf 

https://prezi.com/9u-oayehvt9z/presentation/
http://ub-procurement.mn/bundles/uploads/hudaldan-avah-ajillagaa/jiliin-tolovlogoo-tailan/tailan/201703-hudaldan-avah-ajillagaanii-tailan.pdf
http://ub-procurement.mn/bundles/uploads/hudaldan-avah-ajillagaa/jiliin-tolovlogoo-tailan/tailan/201703-hudaldan-avah-ajillagaanii-tailan.pdf
http://ub-procurement.mn/bundles/uploads/hudaldan-avah-ajillagaa/jiliin-tolovlogoo-tailan/tailan/201703-hudaldan-avah-ajillagaanii-tailan.pdf
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оролцооны идэвхтэй хэлбэрийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх холбогдох эрх зүйн актыг 

баталж, тэдгээрийг мөрдөж хэрэгжүүлж байна гэж дүгнэлээ. 
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Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль дахь 

иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 6 
6 дугаар зүйл. Санг үүсгэн байгуулах 
6.1.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд Сангийн 
үүсгэн байгуулагч байж болно. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Иргэний оролцооны идэвхитэй хэлбэр нь иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд 

оролцож, төртэй хамтран ажиллах байдлаар илэрдэг. Дээрх хуулийн заалтын 
зорилго нь батлан даалтын сангийн үүсгэн байгуулагчаар иргэнийг татан оролцуулж 
байгаа нь иргэний оролцооны идэвхитэй хэлбэрийг дэмжсэн заалт болно. Хэмжих 
хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс 
шалтгаалан тухайн иргэдийн нөхөрлөлүүдийн талаархи 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 

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийн хүрээнд 2012 оны 10 дугаар 
сарын 29-ний өдөр Зээлийн Батлан Даалтын Санг үүсгэн байгуулахаар Засгийн 
газар, ТББ, Олон улсын байгууллагын төлөөлөл үүсгэн байгуулах санамж бичигт 
гарын үсэг зурагдсанаар 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сангийн дүрэм 
батлагдаж ”Зээлийн Батлан Даалтын Сан“ үүсгэн байгуулагдсан. Зээлийн батлан 
даалтын сангийн үүсгэн байгуулагч нь Монгол Улсын Засгийн Газар, Монголын 
Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн 
Холбоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зээлийн батлан даалтын сангийн Удирдах зөвлөл 2016 оны 8 дугаар сарын 14-
ний өдөр Зээлийн батлан даалтын сангийн Батлан даалтын төрөл, хэмжээ, хугацаа, 
хураамж, сангийн бусад нөхцөлийн журмыг баталсан. 

Зээлийн батлан даалтын сан нь үүсгэн байгуулагдсанаар анх Төрийн банктай 
2013 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр хамтран ажиллах гэрээ байгуулж байсан бол 
үүнээс хойш 6 банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулжээ. Мөн 2013 оны 09 дүгээр 
сарын 01-ний өдөр анхны банк бус санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллах 
гэрээ  байгуулж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 7 банк бус санхүүгийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа юм.  

2014 онд 2 банк, 5 банк бус санхүүгийн байгууллагатай, 2015 онд Ариг банк 
болон Улаанбаатар хотын банк, Чоно финанс ББСБ зэрэг банк санхүүгийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчидэд 
батлан даалтын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Мөн 2015 
оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр анхны хадгаламж зээлийн хоршоотой хамтран 
ажиллах гэрээг байгуулсан. Мөн гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 
байна. 

Ийнхүү хамтран ажиллаж буй нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийнхээ үйл 
ажиллагааг дэмжин батлан даалтын үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлэхийн 
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тулд үндэсний хэмжээнд төр, төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай 
идэвхитэй харилцаж, хамтран ажиллах зорилготой. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Иргэний хууль, Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль, Банк эрх бүхий хуулийн 
этгээдийн мөнгөн хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, 
Засгийн газрын тусгай сангийн хуулиудтай тус тус харьцуулахад зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байв.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэдийгээр Зээлийн батлан даалтын сангийн үүсгэн байгуулагчийн 
бүрэлдэхүүнд иргэн, олон улсын байгууллага багтаагүй хэдий ч хуульд заасан төрийн 
болон төрийн бус байгууллага бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа нь хуулийн зохицуулалт 
тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна гэж үзлээ. 
 Үүнээс гадна жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд батлан даалтын үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор 7 банк бус санхүүгийн байгууллагатай 
хамтран ажиллаж байгаа нь хангалтгүй гэж дүгнэлээ. Учир нь Монгол Улсад 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
нийт 35111 банк бус санхүүгийн байгууллага байдаг гэсэн судалгаа байна. 
 Иймд хамтран ажиллах банк бус санхүүгийн байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх 
талаар зохих арга хэмжээг авч ажиллах нь зүйтэй гэж зөвлөж байна. 
 
 
  

                                                             
11 http://www.bbsb.mn/attachments/article/312/frc_nbfi_2012_12_31-1.pdf 



 10 

3.2.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Төсвийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
6.5.1.төсөв хэлэлцэх, батлах үйл ажиллагааг нийтэд нээлттэй байлгаж, төсвийн төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэл, тайлагналын талаар тогтоосон хугацаанд нийтэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар 
мэдээлэх; 
Зохицуулалт 2 
6.5.6.төсвийн асуудлаар иргэд, төрийн бус байгууллагаас гаргасан санал, дүгнэлтийг эрх бүхий 
этгээд нь шийдвэртээ хэрхэн тусгасан тухай, төсвийн үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоог 
хангаж ажилласан дүнг тэдэнд тухай бүр мэдээлж байх. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар санал гаргалаа. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 
хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийхэд оршино. Иргэний 
оролцооны суурь харилцааг зохицуулж буй Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Захиргааны ерөнхий хуулийн холбогдох 
заалтын дагуу хянав. Улс төрийн боловсролын академи хийсэн "Иргэдийн оролцооны 
эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" 2013 он, Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо хийсэн 
"Иргэний оролцооны талаархи Монгол Улсын хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд 
мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх" 2016 он, 
“Төсвийн тухай хуулийн төслийн талаархи бодлогын судалгаа” - Нээлттэй нийгэм 
хүрээлэн 2010 онд хийсэн, “Төсвийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх 
хөшүүрэг арга зам” - Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн баг 
2014 онд хийсэн, “Төсвийн тухай хуулиар зохицуулсан орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хэрэгжилт болон иргэний оролцооны үнэлгээ, 2013 он”, “Орон нутгийн төсөвт 
иргэдийн оролцоо” Нийгмийн дэвшил, эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн 2013 онд хийсэн 
судалгааг ашиглав.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-д төрийн 
захиргаа, төсвийн бүх байгууллага үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв, санхүү, 
худалдан авалтын мэдээллийг нэгдүгээрт, хуулинд заасан тодорхой хугацаанд 
өөрсдөө ил тод болгох, хоёрдугаарт, иргэд байгуулагууд хүсэлт тавьсан тохиолдолд 
долоо хоногийн дотор  гаргаж өгөх үүрэгтэй. Тухайлбал, уг хуулийн “Төсөв, 
санхүүгийн байдлын ил тод байдал” гэсэн 9-р зүйлд төсвийн байгууллага нь тухайн 
жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн 
эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг өөрийн цахим хуудас болон Монгол 
Улсын төсвийн ил тод байдлын цахим хуудас, мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс төсвийн 
зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг хангах ёстой гэж заажээ. 2012 оны 1-р сарын 
18-ны өдөр Засгийн газрын 17-р тогтоолоор “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг 
хангахад дагаж мөрдөх журам”-ыг баталсан.  
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3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Төсвийн ил тод байдал амьдрал дээр хэр хангагдаж буйг үнэлсэн олон улсын 
байгууллагын судалгаагаар сүүлийн жилүүдэд төсвийн мэдээ, мэдээллийг 
сайжруулах, ялангуяа төсвийн нэгтгэлийг мэдээлэхэд ахиц гарсан боловч төсвийн 
задаргаа мэдээ олдоц муутай, иргэдэд зориулсан төсөв боловсруулагдахгүй байна. 
Мөн дотоодын байгууллагын судалгаагаар орон нутаг хөгжүүлэх төсвийн үйл 
ажиллагааны мэдээлэл иргэдэд хүрэхгүй, төв орон нутгийн төрийн байгууллагууд 
төсвийн мэдээллээ цахим хуудсандаа нийтлэхгүй, төсвийн баримт бичгээ нээлттэй 
бус байлгах, хууль журмыг хэрэгжүүлэхгүй байх хандлага түгээмэл байна.  

Төсвийн үйл ажиллагаан дахь иргэдийн оролцоог үнэлсэн судалгаанаас 
харахад, бодит байдал дээр төрийн үйл ажиллагаан дахь иргэний оролцоог 
хангаагүй, төр ба иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, дэмжих 
институц хангалтгүй байна. Төсвийн төлөвлөлт, хэлэлцэн батлах, гүйцэтгэл, 
хяналтын бүх шатанд иргэдийг оролцуулах механизм бараг байхгүй байна (Төсвийн 
ил тод байдал, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх хөшүүрэг арга зам. 2014. судалгааны 
тайлангаас). Мөн төрийн байгууллагын ихэнх цахим хуудас байгууллагын 
танилцуулгаар хязгаарлагдах ба төсвийн үйл ажиллагааны талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллээ хугацаанд нь, бүрэн дүүрэн ил тод тавьсан байгууллага бараг 
байдаггүй (“IRIM”, 2012).  

Монгол Улсын төсвийн хувьд 2016 он Төсвийн болон Шилэн дансны тухай, 
Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиудад нийцүүлэн 
Засгийн газар, Сангийн сайдын шийдвэрээр холбогдох журмууд батлагдан орон 
нутгийн төсвийн ил тод байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт бүрдэж, иж бүрэн 
хэрэгжсэн  онцлог үе байлаа. 2016 онд аймаг, нийслэл, дүүргийн төсвийн ил тод, 
нээлттэй байдал 2013 оныхтой харьцуулахад 3 хувиар дээшилсэн хэдий ч дундаж 
үнэлгээ 39 хувьтай байгаа нь тун хангалтгүй үзүүлэлт юм (Орон нутгийн төсвийн ил 
тод байдал. 2016 - судалгаанаас). 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж 
 Иргэдийн оролцооны хувьд бодлого боловсруулагчид иргэдийн санаа бодлыг 
сонсдог ч үйл ажиллагаандаа тусгахгүй, мэдээлэл хүртээмжгүй, зарим салбарт цөөн 
хэдэн ТББ судалгаа хийж байгаа нь иргэдийн идэвхи сул байгааг харуулж байна. 
Мэдээлэл өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнууд хариуцлага тооцох зохицуулалтыг 
батлах шаардлагатай. Жишээлбэл, Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуульд энэ талаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах  нь зүйтэй.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Мэдээлэлээ тавихгүй байгаа байгууллага, албан тушаалтанг Мэдээллийн ил 
тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн 
албаны тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалт батлан гаргах 
шаардлагатай.  
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Төсвийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
64.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал орон нутгийн төсвийн 
удирдлага, санхүүжилтийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
64.1.2.тухайн жилийн төсөв, түүний тодотголын төслийг хэлэлцэн батлах, хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, нийтэд мэдээлэх; 
68.3.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан тухайн жилийн төсвийг ил тод, олон нийтэд 
хүртээмжтэй байдлаар мэдээлнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар санал бэлтгэв. Судалгааны зорилт нь иргэдийн 
оролцоог хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, төсөв, 
хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ хийхэд оршино. Иргэний 
оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Захиргааны Ерөнхий хуулийн холбогдох 
заалтын дагуу хянав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29-р тогтоолоор батлагдсан “Шилэн 
дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох 
тухай журам”, Сангийн сайдын 2012 оны 244-р тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн 
төсвийн төсөл боловсруулах журам”, 2012 оны 264-р тушаалаар багтлагдсан “Төрийн 
ба орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 
төлөвлөх, тайлагнах журам”, 2012 оны 290-р тушаалаар  батлагдсан “Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн  журам”, 2012 оны 239-р тушаалаар батлагдсан 
“Засаг даргын  нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”,  Сангийн 
сайдын 2010 оны 45-р тушаалаар батлагдсан “Хандив  тусламжийг бүртгэх журам“ 
мөрдөгдөж байна.   
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Шилэн  дансны тухай хуулийн дагуу төсвийн ил тод байдалд хяналт тавих  
үүрэг бүхий ИТХ-аас орон нутгийн төсвийн ил тод байдлыг хангахтай холбоотой 
гаргасан тодорхой шийдвэр, ИТХ болон иргэдээс төсвийн ил тод байдалд 
хөндлөнгийн хяналт тавих журмыг одоогоор аймаг, нийслэл,  дүүргийн түвшинд 100 
хувь  гаргаагүй байна. Говьсүмбэр, Завхан, Орхон, Өмнөговь аймгууд, Налайх дүүрэг 
ИТХ болон Тэргүүлэгчдийн хурлаас төсвийн ил тод байдлыг хангахтай холбоотой 
тогтоол шийдвэр гаргасан боловч цахим хаягтаа мэдээллээ дэлгэрэнгүй тавихгүй 
байгаа нь нийтэд ил тод биш байна гэж үзлээ. Нийслэлийн 2016 оны төсвийн төслийн 
баримт  бичгийн ил тод байдлыг дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн  төсвийн 
санал болон аймаг, нийслэлийн аудитор, ИТХ-д өргөн  мэдүүлсэн орон нутгийн 
төсвийн төслийг олон нийтэд хэр нээлттэй мэдээлсэн эсэхийг харгалзан үнэлэв. 
Аймаг, нийслэл тус бүрийн холбогдох баримт бичгийн нээлттэй байдлыг эдгээр 
үзүүлэлтээр нэгтгэж  үзэхэд үнэлгээний дундаж 19.6 хувьтай гарсан нь орон нутгийн 
төсвийн  төслийн ил тод байдал маш хангалтгүй байгааг илтгэж байна (Орон нутгийн 
төсвийн ил тод байдал. 2016 - судалгаанаас). 
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2, 68.3 агуулгын хувьд давхардалтай заалт байна 
гэж үзлээ.  
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж 
 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих  хяналт сул, төсвийн үйл явцын болон 
баримт бичгийн ил тод байдлыг  хангаагүй тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг Шилэн 
дансны тухай хуульд тусган хуульчилсан ч хуулийн хэрэгжилтийг  холбогдох 
этгээдүүд тухай бүр хянаж, үнэлэхгүй байгаагаас хариуцлагын механизм үйлчлэхгүй 
байна. Мэдээллийг ил тод болгох үүрэг бүхий албан тушаалтнуудад хүлээлгэх 
хариуцлагын тогтолцоо хангалтгүй байгаатай бас холбоотой.  
   

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
36 дугаар зүйл. Хувьчлах хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргэх 
 1. Хувьчлагдах төрийн өмчит хуулийн этгээд төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрд 
ногдох хувьцаа, ногдол хувьтай холбогдох мэдээллийг төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хувьчлах үйл ажиллагаа эхлэхээс З0-аас 
доошгүй хоногийн өмнө төр, засгийн газрын албан ёсны хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд 

сонордуулна. 
Зохицуулалт 5 
38-р зүйл Дуудлагын худалдаа 
5. Дуудлагын худалдааны хэлбэрийг төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллага урьдчилан тогтоож зар, мэдээлэлд тусгаж нийтэд мэдээлнэ. 
Зохицуулалт 6 
47 дугаар зүйл. Уралдаант шалгаруулалтыг зарлах 
1. Уралдаант шалгаруулалтаар төрийн өмчийн тодорхой эд хөрөнгийг хувьчлах тухай зар, 
мэдээллийг төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага энэхүү ажиллагаа явуулахаар товлосон өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө энэ 
хуулийн З6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ. 
Зохицуулалт 7 
59 дүгээр зүйл. Давуу эрхтэй тусгай төрлийн хувьцаа гаргах замаар хувьчлах 
2. Төр ийм төрлийн хувьцаа гаргаж өөрөө эзэмших, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд, хугацаа 
зэргийг тухайн хуулийн этгээдийг хувьчлах үед төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас нийтэд зарлан мэдээлнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Үндсэн хуульд зааснаар иргэд төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор 
тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн 
авах эрхтэй. Ийнхүү Үндсэн хууль болон бусад хуульд заасны дагуу мэдээлэл олж 
авах эрх, мэдээллээр хангах үүрэг нь иргэн төрийн үйл хэрэгт оролцох үндсэн эрхээ 
эдлэх, санал бодлоо илэрхийлэх, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлоо хамгаалах 
боломжийг олгох зорилготой. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар www.pcsp.gov.mn албан ёсны 
цахим хуудас ажиллуулж байна. 
 

http://www.pcsp.gov.mn/


 14 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
www.pcsp.gov.mn хуудсанд “нээлттэй дуудлага худалдааны зар” гэсэн цэсэнд 

дор хувьчлах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн зарыг тогтмол байршуулдаг. Хамгийн 
сүүлд байршуулсан зар 2017 оны 6 сарын 22-ны өдрийнх байв.  

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Иргэдийг мэдээллээр хангах үүргээ ТӨБЗГ нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог албан 
ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. ТӨБЗГ хуульд иргэдэд 
түгээхээр заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж байна гэж 
дүгнэлээ.  
 

Төрийн аудитын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 8 
23.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн аудитын байгууллага гүйцэтгэлийн аудитын болон бусад 
тайланг хэвлэн нийтлэх буюу бусад арга замаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтэд түгээж 
болно. 
Зохицуулалт 9 
23.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн аудитын байгууллага гүйцэтгэлийн аудитын болон бусад 
тайланг хэвлэн нийтлэх буюу бусад арга замаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтэд түгээж 
болно.  
Зохицуулалт 10 
24.1.Төрийн аудитын байгууллага өөрийн хийсэн аудитын тайлангийн жагсаалтыг улирал тутам 
гаргаж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон цахим сүлжээгээр мэдээлнэ. 
Зохицуулалт 11 
25.1.Төрийн аудитын байгууллага хүсэлт ирүүлсэн хүмүүст төрийн болон байгууллага, хувь хүний 
нууцад хамаарах мэдээлэл агуулснаас бусад аудитын тайланг хэвлэмэл эхээр нь буюу хувилж өгнө. 

 
Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 12 
30.1.Хөгжлийн банкны жилийн эцсийн аудит хийсэн санхүүгийн тайланг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. 

 
 
 

Татварын ерөнхий хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 13 

15 дугаар зүйл. Татвар төлөгчид үйлчлэх 
 15.1.Татварын алба, татварын улсын байцаагч хууль тогтоомжоор тодорхойлсон татвар төлөх үүргээ 
биелүүлэхэд нь татвар төлөгчид тусалж дараахь үйлчилгээг үзүүлнэ: 

15.1.5.олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, татварын албаны цахим хуудсаар дамжуулан нийтийг 

хамарсан сурталчилгаа, сургалт, мэдээллийн нэвтрүүлэг зохион байгуулах, нийтлэл гаргах. 

 
Өрийн удирдлагын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 14 
38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын 

http://www.pcsp.gov.mn/
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өрийн баталгааны талаарх мэдээлэл, бүртгэл, тайлагналт ил тод байна. 
38.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь өрийн удирдлагын ил 
тод байдлыг дараах хэлбэрээр хангана: 
38.2.2.улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгааны талаарх 
мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, бүртгэл хөтлөх, мэдээлэх; 
Зохицуулалт 15 
38.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын өр 
болон өрийн баталгааны үлдэгдлийг улирал бүр, дунд, урт хугацааны өрийн үйлчилгээний 
төсөөллийг жил бүр тооцоолон гаргаж, олон нийтэд мэдээлнэ. 

38.4.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь улсын нийт гадаад 
өрийг Монголбанктай хамтран гаргаж, олон нийтэд мэдээлнэ. 

 
Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 16 
29.1.Сангийн удирдлагатай холбоотой дараахь мэдээллийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага олон нийтэд мэдээлнэ: 
29.1.1.Сангийн асуудлаар Улсын Их Хурал, Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийг албан ёсоор 
нийтэлснээс хойш 10 хоногийн дотор; 
29.1.2.мандатыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталснаас хойш 10 
хоногийн дотор; 
29.1.3.зөвлөх багийн зөвлөмжийг уг зөвлөмжийг гаргаснаас хойш тав хоногийн дотор; 
29.1.4.Сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын 
дүгнэлтийг уг дүгнэлтийг гаргаснаас хойш 10 хоногийн дотор; 
29.1.5.Сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг уг тайланг гаргаснаас хойш 10 хоногийн 
дотор; 
Зохицуулалт 17 
29.2.Корпораци Сангийн хөрөнгийн удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой дараахь мэдээллийг 
сар бүр шинэчлэн олон нийтэд мэдээлнэ: 
29.2.1.Сангийн хөрөнгө оруулсан санхүүгийн хэрэгслийн ангилал, харгалзах өгөөжийн түвшинг 
жиших үзүүлэлтүүдтэй харьцуулснаар; 
29.2.2.удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт; 
29.2.3.Сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцох Хөрөнгө оруулалтын 
менежментийн компани, кастодианы байгууллага болон бусад оролцогчийн нэр; 
29.2.4.хуульд заасан бусад. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Монгол улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, түүний байгууллагаас 
хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл 
хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан заалт юм. Дээрх хуулийн заалтуудын 
хувьд хууль тогтоомж, мэдээ мэдээлэл, өөрсдийн үйл ажиллагааны талаар иргэдэд 
хүргэх нь иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг дэмжсэн заалт болно. Хэмжих 
хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс 
шалтгаалан тухайн яаманд мэдээлэл авахаар хандсан иргэдийн тоон үзүүлэлтийг 
баримт бичгийн аргаар, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хэрхэн хангаж байгаа талаар 
яамны албан хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан 
судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулна. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хуульд заасны дагуу гүйцэтгэлийн аудитын тайлан болон бусад тайланг 
http://www.audit.mn/ сайт дээр байршуулан олон нийтэд түгээж байна.  Аудитын 
тайланг Монгол Улсын 21 аймгийн аудитын газар, Нийслэлийн аудитын газар болон 

http://www.audit.mn/
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Үндэсний аудитын газраар ангилж, Аудитын тайланг Санхүүгийн аудитын тайлан, 
Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, Нийцлийн аудитын тайлан, Бусад аудитын тайлан 
хэмээн ангилан оруулж, иргэдийн оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг хангаж байна. 

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны http://www.dbm.mn албан ёсны цахим хуудаст 
жилийн эцсийн аудит хийсэн санхүүгийн тайланг 2012-2014 оныг байршуулжээ. 

Татварын ерөнхий газрын албан ёсны цахим хуудас болох http://www.mta.mn/ -
д “Татварын боловсрол” гэх хэсэгт  нийтийг хамарсан сурталчилгаа, сургалт, 
мэдээллийн нэвтрүүлэг, нийтлэлүүдийг байршуулсан байна.  Тодруулбал, Татварын 
тухай ойлголтын талаархи болон НӨАТ-ын урамшуулалтай холбоотой видео хичээл, 
ном товхимол, 40 гаруй нийтлэл, судалгааны ажлыг тавьжээ.  

Өрийн удирдлагын тухай хуульд заасан мэдээллүүдийг Сангийн яам болон 
Монгол банк нь өөрсдийн https://mof.gov.mn/ , https://www.mongolbank.mn/  цахим 
хуудсуудаар мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. Тодруулбал, Монгол банкнаас 
2012-2017 оны гадаад өрийн статистик мэдээлэл, Сангийн яам нь Засгийн газрын 
өрийн удирдлагын тайлан, Засгийн газрын өрийн удирдлагын стратеги зэргийг олон 
нийтэд хүргэж, иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг дэмжсэн заалтыг хэрэгжүүлж 
байна. 

Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль нь 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 
хэрэгжиж эхэлж байгаа бөгөөд  иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг хуульчилсан 
заалт одоогоор огт хэрэгжихгүй байна. Учир нь хуульд заасан мэдээлэл нь цахим 
хэлбэрээр олон нийтэд хүрдэггүй болох нь судалгааны явцад ажиглагдсан.    
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хуульд заасан бүхий л мэдээллүүдийг цахим хаягаар олон нийтэд түгээж буй 
нь иргэд хүссэн цагтаа хүссэн мэдээллээ олж авах боломжийг бүрдүүлсэн сайн үр 
нөлөөтэй гэж хэлж болно. Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн хялбар, шуурхай хэлбэр 
бол цахим орчин юм. Иймээс байгууллагын албан ёсны цахим хуудсыг хүн ойлгоход 
хялбар байдлаар байгууллагууд хийсэн байна. Ихэнхи мэдээ мэдээллийн хувьд 
бүрэн хангалттай, цаг тухайд нь мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэж чадаж байгаа 
нь судалгааны явцад ажиглагдав. 

Харин цөөн тохиолдолд цахим хаягт, мэдээлэл шинэчлэгдээгүй сүүлийн 
онуудын тайлан, мэдээлэл тавигдаагүй, холбогдох мэдээлэл огт байхгүй зэрэг 
зөрчлүүд илэрч байна. Тодруулбал, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 
http://www.dbm.mn албан ёсны цахим хуудаст 2015, 2016 оны аудитын тайлан 
ороогүй буюу мэдээлэл шинэчлэгдээгүй12.  

Засгийн газрын өр болон өрийн баталгааны үлдэгдлийг олон нийтэд мэдээлэх 
хуулийн заалт судалгааны явцад хэрэгжихгүй байна гэж үзлээ. Учир нь Сангийн 
яамны албан ёсны цахим хуудас болох https://mof.gov.mn/-ийн “Статистик” цэсэнд 
“Засгийн газрын өрийн мэдээлэл” гэх цонх байгаа хэдий ч мэдээлэл нь гарч ирэхгүй 
байв.  

Харин улсын нийт гадаад өрийг, олон нийтэд мэдээлнэ гэх заалт Сангийн яам 
болон Монгол банк өөрсдийн https://mof.gov.mn/ , https://www.mongolbank.mn/  цахим 
хуудсуудаар олон нийтэд хүргэдэггүй байна.  Гэхдээ ч олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр тухай бүрт нь мэдээллэдэг хэмээн Сангийн яамны мэргэжилтэн хэлсэн. 

                                                             
12http://www.dbm.mn/reports 

http://www.dbm.mn/
http://www.mta.mn/
https://mof.gov.mn/
https://www.mongolbank.mn/
http://www.dbm.mn/
https://mof.gov.mn/-ийн
https://mof.gov.mn/
https://www.mongolbank.mn/
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Хэдийгээр Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль нь дагаж мөрдөгдөж эхлээд 10 сар 
өнгөрсөн хэдий ч иргэний оролцоо бүхий заалт хэрэгжихгүй байна. Иймээс Ирээдүйн 
өв сангийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх талаар Сангийн яам 
яаралтай арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Төсвийн тухай хууль, Ирээдүйн өв сангийн тухай, Төсвийн тухай, Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хуулийн зүйл заалттай харьцуулахад зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байлаа.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Санхүүгийн салбар дахь мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн зохицуулалт зохих хэмжээнд хэрэгжиж байна.  
 Харин Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.3-т заасан 
мэдээллийг цахим хэлбэрээр иргэд олж авах боломжгүй байгаа тул мэдээллээ цаг 
тухайд цахим хуудастаа оруулж байхыг,  мөн хуулийн 38.4 дэх хэсэгт заасан 
мэдээллийг иргэд зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хүлээн авах нь 
иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг хязгаарлаж байгаа тул энэ тал дээр Сангийн 
яам анхаарал тавьж ажиллах нь зүйтэй гэж зөвлөж байна.  

Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн хялбар хэлбэр болох цахим хэлбэрээр 
мэдээлэл хүргэхээс гадна  хэвлэмэл хэлбэрээр олон нийтэд хүргэж байх нь зүйтэй. 

 
Гаалийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 18 
10.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн гаалийн 
байгууллага, албан тушаалтны амаар болон бичгээр гаргасан шийдвэр, эс үйлдэхүй /цаашид 
“шийдвэр” гэх/-н шалтгаан, үндэслэлийн талаар мэдээлэл авах эрхтэй. 
Зохицуулалт 19 
11.1.Гаалийн удирдах төв байгууллага гаалийн хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
гаргасан бусад шийдвэрийг гаалийн харилцаанд оролцогчид болон нийтэд чөлөөтэй, үнэ 
төлбөргүй мэдээлэх үүрэгтэй. 
Зохицуулалт 20 
13.1.Монгол Улсын гадаад худалдааны үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлт болон гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор гаалийн 
байгууллага статистикийн мэдээлэл гаргана. 
Зохицуулалт 21 
15.2.Гаалийн байгууллага нь иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр гадаад худалдааны барааны 
статистик мэдээллийг төлбөртэй ашиглуулж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Монгол улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, түүний байгууллагаас 
хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл 
хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан заалт юм. Дээрх хуулийн заалтын хувьд 
гаалийн хууль тогтоомж, гаалийн статистикийн мэдээллийг иргэдэд хүргэж буй нь 
иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг дэмжсэн заалт болно. Хэмжих хэмжүүр нь 
тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс 
шалтгаалан тухайн яаманд мэдээлэл авахаар хандсан иргэдийн тоон үзүүлэлтийг 
баримт бичгийн аргаар, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хэрхэн хангаж байгаа талаар 
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яамны албан хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан 
судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулав. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Гаалийн ерөнхий газрын Статистикийн хэлтсээс гадаад худалдааны барааны 
статистик мэдээлийг Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж буй гаалийн 18 газар, 
хороодын мэдээллийн нэгдсэн сангаас нэгтгэн сар болгон гаргадаг. Мөн жилийн 
тайланг жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргаж, байгууллагын албан ёсны 
цахим хуудас болох http://www.customs.gov.mn/ -д байршуулах замаар олон нийтэд 
мэдээлдэг байна. Мөн Үндэсний статисикийн хороогоор дамжуулан статистикийн 
мэдээллийг хэвлэмэл хэлбэрээр гаргадаг хэдий ч иргэдийн хувьд цахим хэлбэрээр 
танилцах боломжтой байдаг байна. 

 
Шигтгээ: 
Ихэвчлэн иргэд өөрсдийн хилээр оруулж ирсэн, хилээр гаргасан барааны үнийн дүнг 
лавлагаа хэлбэрээр авдаг. Учир нь 2006 оноос өмнө хилээр орж гарсан лавлагаа 
болон мэдүүлж байсан үнийн талаархи мэдээлэл нь манайхаас л гарах боломжтой 
байдаг. Лавлагаа авахаар хүсэлт гаргасан иргэний хүсэлтийг ажлын 3 хоног 
дотор хариуг гаргах журамтай. 2017 оны хувьд Гаалийн ерөнхий газарт 5237 
өргөдөл, хүсэлт ирсний 1044 нь лавлагаа авах хүсэлт байна /Гаалийн ерөнхий 
газрын Статистикийн хэлтсийн Гаалийн улсын байцаагчтай хийсэн ярилцлагаас/. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Хуульд заасан төлбөргүй мэдээллийг иргэд Гаалийн ерөнхий газрын албан 
ёсны хаяг болох http://www.customs.gov.mn/ -ээр дамжуулан цахим хэлбэрээр хүлээн 
авч байна.  Хуульд заасны дагуу үнэ төлбөргүй олон нийт хүлээн авах мэдээллийг 
бүхэлд нь “ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ” гэсэн цонхонд багтаасан бөгөөд мэдээллийг 
төрлөөр нь ангилан хуваасан байгаа нь иргэд хүссэн мэдээллээ хайж олоход хялбар, 
ойлгомжтой байгаа нь судалгааны явцад ажиглагдсан. 

Харин төлбөртэй мэдээллийн хувьд Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны  
дугаар сарын 23-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа 
авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын дагуу явагдаж байна. Журмын дагуу 
гадаад худалдааны статистик мэдээллийн эмхтгэл сар бүрээр бол 5000 төгрөг, хагас 
жил, жилийн эцсийн байдлаа 10000 төгрөг, мэдээллийн сангаас гаргасан статистик 
мэдээлэл 5000 төгрөг, лавлагаа 5000 төгрөг байхаар үнийн дүнг тогоожээ. 
 
Шигтгээ  
Гаалийн ерөнхий газрын Статистикийн хэлтсээс гадаад худалдааны барааны 
статистик мэдээлийг иргэдэд цахим хэлбэрээр харин Ерөнхийлөгч, Засгийн 
газрын сайдууд, Байнгын хороодод сар, жил бүрийн тайланг Үндэснийн 
статистикийн хороогоор дамжуулан хэвлэж, хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлдэг. 
/Гаалийн ерөнхий газрын Статистикийн хэлтсийн Гаалийн улсын байцаагчтай 
хийсэн ярилцлагаас/ 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

http://www.customs.gov.mn/
http://www.customs.gov.mn/
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Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлтэй харьцуулахад  зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчилгүй. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Иргэд төлбөртэй болон төлбөргүй мэдээллийг авахад аливаа хүндрэл байхгүй 
байна. Иймд Гаалийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэр сайн 
хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ. 
 

Шилэн дансны тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 22 
4 дүгээр зүйл. Шилэн дансны зарчим 
 4.1.Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална: 
4.1.3.тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх; 

4.1.4.хуулийн дагуу нууцад хамааруулснаас бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Монгол улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, түүний байгууллагаас 
хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл 
хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан заалт юм. Шилэн дансны тухай хуулийн 
зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр 
ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, шийдвэр, 
үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих 
мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино. Ийнхүү тус хууль болон хуулийн 
заалтын хувьд гаалийн хууль тогтоомжийг иргэдэд хүргэхээр хуульчилсан нь иргэний 
оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг дэмжсэн заалт юм. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба 
чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тухайн 
яаманд мэдээлэл авахаар хандсан иргэдийн тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн 
аргаар, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хэрхэн хангаж байгаа талаар яамны албан 
хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах 
замаар мэдээллээ цуглуулав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын Үндэсний Аудитын газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 9-ний 
01/1322 дугаар албан бичигт “Төрийн аудитын байгууллагаас Шилэн дансны тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасны дагуу Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд 
жил бүр аудит хийдэг бөгөөд 2015, 2016 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын 
тайланг холбогдох газруудад хүргүүлж, байгууллагын  цахим хаягт байршуулан 
олон нийтэд мэдээлсэн болно. 
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан 2015-2017 онд иргэдээс 1 
өргөдөл ирсэн бөгөөд аудит хийхдээ тухайн асуудлыг шалгаж, тайлагнасан 
байна”. 
 
Шигтгээ: 
Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т тогтоосон хугацаанд, тогтмол, 
шуурхай мэдээлдэг байх, гэсэн заалтын дагуу Шилэн дансны www.shilendans.gov.mn 
цахим хуудаст яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, тосгоны цэцэрлэг, сургууль 

http://www.shilendans.gov.mn/
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зэрэг бүхий л шатны төсвийн 6000 гаруй эрх захирагч, 54 төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч, төрийн болон орон нутгийн оролцоотой компани,  улсын үйлдвэрийн газар 
зэрэг 360 гаруй байгууллагаас гадна, 10 сая төгрөгөөс дээш үний дүнтэй хийгдэж 
байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн 
нэгж байгууллага мэдээллээ улирал бүр тогтмол оруулж, хяналтыг иргэн, төрийн бус 
байгууллага, Үндэсний аудитын газар, тухайн байгууллагын харьяалагдах төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч, Сангийн яам тавьж байна. Сангийн яам 54 төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч, түүний харъяа байгууллагуудын шилэн дансны мэдээллийг улирал, хагас, 
бүтэн жилийн байдлаар нэгтгэж ЗГХЭГ-т хүргүүлдэг. Засгийн газрын 2017 оны 89 
дүгээр тогтоолоор Сангийн Яамнаас хүргүүлсэн шилэн дансны үнэлгээг нь яамдууд 
болон аймгуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэг үзүүлэлт болдог. /Сангийн 
яамны ажилтантай хийсэн ярилцлагаас/ 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Хүснэгт113 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
 Монгол Улсын хэмжээнд 5 саяас дээш төгрөгийн 

худалдан авалт, гүйлгээний мэдээллээ сар тутамд 
100 хувь ил тод болгосон байдал 

Сар Нийслэлийн 
хэмжээнд 

Аймгуудийн 
Хэмжээнд 

1 2 дүүрэг 5 аймаг 

2 3 дүүрэг 11 аймаг 

3 3 дүүрэг 8 аймаг 

4 4 дүүрэг 8 аймаг 

5 1 дүүрэг 5 аймаг 

 
Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд цалингаас бусад  5 сая төгрөгөөс дээш 

дүнтэй худалдан авалт, гүйлгээний мэдээллийг бүрэн гүйцэд ил тод болгох байдал 
хангалтгүй хэрэгжиж байна гэж үзэхээр байна.  

Мөн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 23-ны өдрийн хооронд болсон 
“Төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дэмжих иргэний нийгмийн зөвлөгөө”-ний 
үеэр   цалингаас бусад  5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй худалдан авалт, гүйлгээнии ̆
мэдээллийг бүрэн гүйцэд ил тод болгох байдал хангалтгүй хэвээр байгаа бөгөөд 
зарим талаар ухралт гарч эхэлсэн тухай дүгнэлт байна. 

Иймд нийт аймаг, Улаанбаатар хот, нийслэлийн 9 дүүрэгт иргэдийн хяналтын 
зөвлөл байгуулан, энэхүү хяналтын зөвлөлөөр дамжуулан төсвийн ил тод, 
хариуцлагатай байдлыг дэмжих, нийтийн сонсгол хийхийг шаардах, төсөв хөрөнгийг 
үрэгдүүлсэн, үр ашиггүй зарцуулсан зөрчлүүдийг захиргааны шүүхээр нэхэмжлэн 
хариуцлага тооцуулах зэрэг чиглэлд хамтран ажиллахаар болжээ. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Давхардал: 

                                                             
13 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтээс нэгтгэв. 
http://forum.mn/index.php?sel=project&menu_id=28 
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1. Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн  6.5.1-д “улсын төсөв, 
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, төсвийн 
нэгдсэн үзүүлэлтийг  хагас жилийн байдлаар тухайн жилийн 07 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор, жилийн эцсийн байдлаар дараа жилийн 01 дүгээр сарын  15-ны 
өдрийн дотор;”харин Засгийн газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 11 ний өдрийн 29 
дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих 
мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам” ын 3.3.1.-д “улсын төсөв, 
Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсвийн орлого, зарлага, 
хөрөнгө оруулалт, төсвийн нэгдсэн үзүүлэлтийг хагас жилийн байдлаар жил бүрийн 7 
дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн байдлаар дараа жилийн 1 дүгээр сарын 
15-ны дотор тус тус   PDF форматаар” хэмээн давхардуулан журамласан. 

2. Шилэн дансны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн  7.1-д “Шилэн дансны 
мэдээллийг энэ хуулийн дагуу иргэн олон нийтэд хүргэх үүргийг дараах албан 
тушаалтан хүлээнэ: 

 7.1.1.Засгийн газрын бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах 
санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, 
төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай 
холбоотой аливаа шийдвэр гаргасан, гарын үсэг зурсан эрх бүхий албан 
тушаалтан” гэсэн байна.  

Харин журмын 6.3-т “Шилэн дансны тухай хуулийн 7.1-д заасан дараах албан 
тушаалтан шилэн дансны мэдээллийг Шилэн дансны тухай хууль болон энэ журамд 
заасны дагуу оруулах үүрэгтэй: 

6.3.1. Засгийн газрын бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах 
санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, 
өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай 
холбоотой аливаа шийдвэр гаргасан, гарын үсэг зурсан эрх бүхий албан тушаалтан” 
хэмээн хуульд заасан зүйл заалтыг эшлэхгүйгээр давхар оруулжээ. 
 Иймээс нэгэнт хуульчлсан байгаа зүйл заалтыг журамд давхардуулан 
оруулалгүй,  хуулийг ишлэх замаар журамд тусган давхардлыг арилгах нь зүйтэй. 

Зөрчил: 
1. Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.5 дахь хэсэгт “нэгдсэн 

төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 15-ны өдрийн дотор” хэмээн хуульд 
заасан байхад Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох журмын  3.3.2 дахь хэсэгт “нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын 
мэдээг дараа сарын 15-ны дотор” гэж өөр байдлаар заасан нь зөрчилтэй байна. 

2. Засгийн газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 11 ний өдрийн 29 дүгээр тогтоолын 
хавсралтаар баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 6.3.2 дугаарт “энэ журмын 2.3.1-д заасан эрх 

бүхий албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь хөндлөнгөөс нөлөөлсөн албан 
тушаалтан” гэсэн байх ба харин тус журамд 2.3.1 гэсэн хэсэг байхгүй байна.  

Дээр дурдсан зөрчлийг хуулийн зүйл заалтыг журамд ишлэн оруулан арилгах 
боломжтой.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр 
ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл 
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ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих 
мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх ажиллагаа зохих хэмжээнд явагдаж байна. Шилэн 
дансны тухай хуульд заасан төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, ажил үйлчилгээ 
гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага мэдээллээ улирал бүр тогтмол оруулж 
байгаа эсэхэд хяналт тавьж байгаа хэдий ч “Шилэн дансны хэрэгжилтийн судалгаа”-
аас харахад Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтан нь мэдээллийг тогтмол, шуурхай 
байдлаар олон нийтэд мэдээлэх  хуулийг хангалттай хэрэгжүүлэхгүй байна гэж 
дүгнэлээ. 

Мөн аймаг, дүүргүүдэд иргэдийн хяналтын зөвлөл байгуулан, энэхүү хяналтын 
зөвлөлөөр дамжуулан төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дэмжих, нийтийн 
сонсгол хийхийг шаардах, төсөв хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, үр ашиггүй зарцуулсан 
зөрчлүүдийг захиргааны шүүхээр нэхэмжлэн хариуцлага тооцуулах ажлыг 
хэрэгжүүлж эхлэх гэж буй нь мэдээллийг тогтмол, шуурхай байдлаар олон нийтэд 
мэдээлэх хуулийн хэрэгжилт сайжрах үндэс бий болж байна. 
 

Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай хууль дахь 
 иргэний оролцооны зохицуулалт:  

Зохицуулалт 23 
34 дүгээр зүйл. Монголбанкны мэдээлэл 
1.Монголбанк мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгслүүдэд гарсан өөрчлөлтийг тухай бүр нь, 
мөнгө, зээл, санхүүгийн зах зээлийн байдлыг улирал тутам нийтэд мэдээлж байна. 
5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монголбанк Засгийн газартай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи 
мэдээллийг тухай бүр нийтэд мэдээлнэ. 
6.Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нийтээр дагаж мөрдөхөөр гаргасан эрх зүйн акт болон Хяналтын 
зөвлөлийн санал, зөвлөмжийг нийтэд мэдээлнэ. 
7.Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгчийн цалингийн хэмжээ 
нийтэд ил тод байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Монгол Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, түүний байгууллагаас 
хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл 
хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан заалт юм. Дээрх хуулийн заалтуудын 
хувьд хууль тогтоомж, мэдээ мэдээлэл, өөрсдийн үйл ажиллагааны талаар иргэдэд 
хүргэх нь иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг дэмжсэн заалт болно. Хэмжих 
хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. 
 

2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
Монголбанк албан ёсны цахим хуудас болох    https://www.mongolbank.mn/ - 

ээр дамжуулан хуульд заасан мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. Тодруулбал, 
Монголбанк мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгслүүдэд гарсан өөрчлөлтийг 
мөнгөний бодлого цонхонд, Монголбанк Засгийн газартай байгуулсан гэрээ, 
хэлцлийн талаархи мэдээлэл болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нийтээр дагаж 
мөрдөхөөр гаргасан эрх зүйн актыг хууль эрх зүй цонхонд, хяналтын зөвлөлийн 
санал зөвлөмжийг “Зөвлөлийн хурлын мэдээ” гэсэн хэлбэрээр цаг тухайд мэдээлж 
байна. 
 

3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

https://www.mongolbank.mn/
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Хуульд заасан бүхий л мэдээллүүдийг цахим байдлаар олон нийтэд түгээж буй 
нь иргэд хүссэн цагтаа хүссэн мэдээллээ олж авах боломжтой. Иргэдэд мэдээлэл 
хүргэх хамгийн хялбар, шуурхай хэлбэр бол цахим орчин юм.  
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 9, 11, 12 дугаар зүйлийн 12.1.6 дахь хэсэг, 13 
дугаар зүйлийн 13.2.4 дэх хэсэг, 18 дугаар зүйл, 29, 30 дугаар зүйлтэй тус тус 
харьцуулан давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 
зохицуулалт зохих хэмжээнд  хэрэгжиж байна. Зарим мэдээ мэдээллийг бүрэн 
хангалттай, цаг тухайд нь  тогтмол шуурхай хүргэж чадаж байгааг зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээнд дурдагдсан байдлаар  дүгнэлээ.  

Харин Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Дэд 
ерөнхийлөгчийн цалингийн хэмжээ нийтэд ил тод байна гэх заалт хэрэгжихгүй 

байна. Учир нь Монгол банкны албан ёсны цахим хуудас болох www.mongolbank.mn 
сайтын “Ил тод байдал” гэсэн цонхонд  “Үйл ажиллагаа”, “Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, 
хүсэлтийн тойм”, “Хүний нөөц”, “Худалдан авах ажилагаа” гэсэн ангиллаар ил тод 
байдлын талаарх мэдээллээ оруулж буй боловч  хуульд заасан албан тушаалтны 
цалингийн хэмжээг ил тод болгоогүй байна. 

 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 24 
19 дүгээр зүйл.Олон нийтийн оролцоо, ил тод байдлыг хангах 
19.1.Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, төрөөс баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, 
аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн зорилтын баримт бичгийн төслийг хэвлэн нийтлэх, олон нийтэд 
танилцуулах, мэдээлэх, хэлэлцүүлэх, санал авах үйл ажиллагааг холбогдох төрийн захиргааны төв 
байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллага зохион байгуулна.  
19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа холбогдох төрийн 
захиргааны төв байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллага дараах хэлбэрээр хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж болно: 
19.2.1.хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийн хүрээнд; 
19.2.2.эрдэмтэн судлаач, шинжээч зэрэг мэргэшсэн хүрээнд; 
19.2.3.тодорхой нутаг дэвсгэрийн хүрээнд; 
19.2.4.төрийн болон төрийн бус байгууллагын хүрээнд. 
19.3.Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 19.2-т 
заасан хэлэлцүүлгийн үр дүнд гарсан саналыг хөгжлийн бодлогын баримт бичигт тусган боловсруулж, 
төслийг олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлнэ.  
Зохицуулалт 25 
22 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэвлэн нийтлэх, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, арга 
зүйн удирдамжаар хангах 
22.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн салбарын бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор 
өмнө хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, арга 
хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг жил бүр олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж, хэвлэн нийтэлнэ. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

http://www.mongolbank.mn/


 24 

Засгийн газар 2016 оны 5 сарын 9-ний өдрийн 249 дүгээр тогтоолоор 
“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэх журам” баталсан.  

Үндэсний хөгжлийн газраас 2016 оны 11 сард бүх яамдын Бодлого 
төлөвлөлтийн газрын дарга нар болон аймгуудын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлогын төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга нарт улсын ирэх 4 жилд хэрэгжүүлэх 
хөгжлийн бодлогыг танилцуулж, Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр тусгах 
салбарын томоохон төслүүдийн талаарх танилцуулгыг сонсож хэлэлцэн, орон 
нутгийн болон салбарын хөгжлийн бодлогод Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлалыг тусгах талаар сургалт зохион байгуулсан байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Засгийн газар 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах нийтлэх журам” –ын 28-д “хэлэлцүүлэг болохоос 5-аас 
доошгүй өдрийн өмнө төслийг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хэлэлцүүлэгт 
оролцогчдод хүргүүлнэ”, 29-д “бичгээр болон цахим хэлбэрээр санал авч болно”, 30-
д “саналд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай гэж үзвэл төсөлд тусгана” гэж 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах асуудлыг нарийвчлан зохицуулжээ.  

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль батлагдсан 2015 оны 11 сарын 
26-ны өдрөөс хойш Улсын Их Хуралд төрөөс баримтлах бодлого, бүсчилсэн 
хөгжлийн бодлого өргөн бариагүй байгаа тул эдгээр баримт бичгийн хувьд хуулийн 
хэрэгжилтийг шинжлэх боломжгүй байна. Харин “Монгол Улсын урт хугацааны 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг 2016 
оны 1 сарын 4-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн ба тогтоолыг 2016 оны 2 сарын 5-нд 
баталсан.Энэ тогтоолын төслийг ажлын хэсэг 2015 оны 12 сарын 11-нд олон нийтээр 
хэлэлцүүлсэн байна. 

Үндэсний хөгжлийн газар БХБЯ-ны “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийг боловсруулах ажлын хэсэг, Үндэсний 
хөгжлийн газрын “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого” боловсруулах ажлыг уялдуулах 
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичиг байгуулж, төрийн болон ТББ, 
эрдэмтэн судлаачдын дунд 3 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Энэ төрлийн 
хэлэлцүүлгийг Үндэсний хөгжлийн газраас 2016 оны 11 сард “Тогтвортой хөгжлийн 
форум”, 2017 оны 1, 3, 4, 5 саруудад бусад олон хэлэлцүүлгийг орон нутагт зохион 
байгуулжээ.   

Салбаруудад 2012-2016 онд хэрэгжүүлсэн бодлого, 2016-2020 онд баримтлах 
бодлого, зорилтыг тусгасан эмхэтгэлийг салбарын яамдын газруудтай Үндэсний 
хөгжлийн газар хамтран боловсруулж 2017 оны 4-р улиралд хэвлэн нийтлэхээр 
ажиллаж байгаа ажээ.  

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ.  
 

5.Дүгнэлт зөвлөмж  
 Энэхүү зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ. 
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3.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Шилэн дансны тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
9.1.Энэ хуулийн хэрэгжилтийн явц, шилэн дансны мэдээллийн зөрчил, дутагдал болон шаардлагыг 
байгууллага, албан тушаалтан хүлээн аваагүй бол энэ талаарх гомдол, мэдээллийг иргэн, хуулийн 
этгээд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 
тухай хуульд заасан журмын дагуу төрийн аудитын байгууллагад гаргах бөгөөд энэ хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах байгууллагын үйл ажиллагаанд аудитын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт гаргаж болно. 

 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
52 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 
52.1.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, 
гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр, түүнчлэн осол аваар, халдварт өвчин, 
хордлого зэрэг хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд шууд буюу шууд бусаар хор 
хохирол учруулсан тохиолдолд болон хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр хийнэ. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Энэхүү заалтын зорилго нь иргэн төрийн эрх бүхий байгууллагуудын үйл 

ажиллагаа, гаргасан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих, гаргасан шийдвэрийг эс 
зөвшөөрвөл гомдол гаргах, эрх тэгш хяналтын тогтолцоог бий болгож байгаа иргэний 
оролцооны хяналт тавих хэлбэрийг дэмжсэн заалт юм. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын хэмжээнд 2017 оны байдлаар нийт 9546 хяналт шалгалт 
хийсний 65 хувь нь төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт буюу хуулийн этгээд, иргэдээс 
ирүүлсэн өргөдөл гомдлын үндсэн дээр хийсэн шалгалт байна.  Хяналт шалгалтын 
дүнгээр хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
хяналт шалгалт хамгийн их буюу 5000 гаруй бол, ус хангамж, бохир ус зайлуулах 
систем, хог хаягдлын менежменттэй холбоотой хяналт шалгалт 2000 гаруйг хийсэн 
байна.  

 
Шигтгээ: 
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн явц, шилэн дансны мэдээллийн зөрчил, 
дутагдал зэрэгтэй холбоотойгоор иргэдийн зүгээс гомдол бараг гаргадаггүй гэж 
хэлж болно. 2015-2017 оны хооронд 1 л өргөдөл ирсэн. /Үндэсний Аудитын газрын 
ажилтантай хийсэн ярилцлагаас/  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2017 оны байдлаар Мэргэжлийн хяналтын ерөний газар, Гаалийн ерөнхий 
газар, Татварын ерөнхий газрууд нийт 30-аад салбарт төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалтыг хийсэн. 

Үндэсний Аудитын газрын ажилтантай хийсэн ярилцлагаас үзэхэд сүүлийн 2 
жилийн хугацаанд Шилэн дансны хуультай холбоотой 1 өргөдөл ирснийг аудит 
хийхдээ  асуудлыг, шалгаж тайлагнасан  байна. 
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн зүйл зааллтай харьцуулахад зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй 
байлаа. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан хяналт тавих иргэний 
оролцооны хэлбэр хангалттай сайн хэрэгжиж байна. Иргэд Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуульд заасан иргэний оролцоогоо хангалттай сайн хэрэгжүүлж чадаж байгаа 
гэх дүгнэлтэд хүрлээ. 

Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэдээс 1 л өргөдөл ирсэн байгаа нь нэг талаар 
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сайн явж байна гэж үзэж болох ч Нээлттэй 
нийгэм форумаас сар болгон тогтмол явуулж буй судалгаанаас харахад хангалттай 
сайн биш гэж дүгнэхээр байна. Харин иргэдээс ийнхүү өргөдөл, гомдол бага ирж 
байгаа нь иргэд хуульд заасан хяналт тавих иргэний оролцоог мэдэхгүй эсхүл 
идэвхигүй оролцоотой байдал гаргаж байна гэж дүгнэлээ. Иймд Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд иргэний хяналт тавих оролцоог 
идэвхижүүлэх дор дурдсан арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна. 
 

Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай хууль дахь 
 иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
27 1 дүгээр зүйл. Монголбанкны Хяналтын зөвлөл 
1.Монголбанкны дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, хөндлөнгийн аудитын санал, зөвлөмжийн 
хэрэгжилт, хөрөнгө оруулалтын багц болон Монголбанкнаас санхүүгийн тайлангаа Улсын Их Хурал, 
олон нийтэд тайлагнаж, мэдээлж байгаа байдал, Монголбанкны Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр 
дүнд хяналт тавих эрх бүхий орон тооны бус Хяналтын зөвлөл ажиллана. Хяналтын зөвлөлийн 
ажиллах журмыг Улсын Их Хурал тогтооно. 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Энэхүү заалт нь Монголбанкны дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, хөндлөнгийн 
аудитын санал, зөвлөмжийн хэрэгжилт, хөрөнгө оруулалтын багц болон 
Монголбанкнаас санхүүгийн тайлангаа Улсын Их Хурал, олон нийтэд тайлагнаж, 
мэдээлж байгаа байдал, Монголбанкны Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг 
хөндлөнгөөс хяналт тавих зорилго бүхий иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийг 
дэмжсэн заалт юм. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Улсын Их Хурлын 2003 оны 39 дүгээр тогтоолоор Монгол банкны хяналтын 
зөвлөлийн ажиллах журмыг баталсан. Хуульд заасны дагуу хяналтын зөвлөл нь 
дарга, 6 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Хяналтын зөвлөлийн дарга 
болон гишүүн нь Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай  хуулийн 271 дүгээр зүйлийн 4  дэх 
хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан хүн байхаар заажээ. 

 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
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Хяналтын зөвлөл нь 2012 онд 4 удаа, 2013 онд 4 удаа, 2014 онд 5 удаа, 2015 
онд 3 удаа, 2016 онд 4 удаа харин 2017 онд 2 удаа тус тус хуралдсан байна.14  
Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмын 4.3 дугаарт Хяналтын зөвлөл нь улиралд 
нэгээс доошгүй удаа хуралдана гэж заасан ба Хяналтын зөвлөлийн сүүлийн 5 
жилийн хуралдаан хийсэн тоо баримтаас харахад 2015 онд журамд заасан хугацаанд 
хуралдаагүй харин бусад жилүүдийн хувьд улиралд 1 удаа хуралджээ. Хяналтын 
зөвлөл нь зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлын талаар Улсын Их Хуралд 
мэдээлэл өгөхөөс гадна Монголбанкны удирдлагад тодорхой асуудлын биелэлтийг 
хангахыг зөвлөсөн шийдвэр гаргадаг. 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн ажиллах журамтай харьцуулахад 
зохицуулалтын давардал, хийдэл, зөрчилгүй байсан болно. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Төв банкны хуульд иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийн нэг болох орон 
тооны бус Хяналтын зөвлөл ажиллуулах тухай заалт сайн хэрэгжиж байх бөгөөд 
Хяналтын зөвлөлийн хурал харьцангуй тогтмол хийгддэг байна.  
 

                                                             
14https://www.mongolbank.mn/listxzuvlul.aspx 
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3.4.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ БУСАД ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
12.2.Энэ хуулийн 12.1-д заасан сангийн хөрөнгийг дор дурдсан арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд 
зарцуулна: 
12.2.9.байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа 
үзүүлсэн болон илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах 
байгууллагын ажилтныг урамшуулах; 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Урамшуулал олгох нь иргэдийн оролцооны бусад хэлбэрт багтана. Төрийн эрх 

бүхий байгууллага иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулах хэлбэрээр төрийн чиг 
үүргээ хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо хангаж, туслалцааг авах зорилго агуулна. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Сангийн яамнаас мэдээлэл ирүүлэхдээ “тус хуульд заасны дагуу байгаль 
орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа 
үзүүлсэн болон илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах 
байгууллагын ажилтныг урамшуулах” зориулалтаар улсын төсөвт 2016-2017 онуудад 
хөрөнгө тусгагдаагүй гэсэн тул энэ заалтыг хэрэгжүүлэх талаар арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлээгүй байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2006 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын Сангийн сайд, Байгаль 
орчны сайд хамтран “Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлсэн буюу 
зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журам” баталжээ. 

Сүүлийн 2 жилийн байдлаар хуульд заасан урамшуулал төсөвт тусгагдаагүй 
байх тул Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.9 дэх 
хэсэгт заасан хуулийн зорилго хэрэгжээгүй байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Төсвийн тухай хуулийн зүйл заалттай 
харьцуулан зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд 
нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын ажилтныг 
урамшуулдаг талаархи хуулийг сурталчилах ажиллагаа явуулах шаардлагатай. 
Ингэснээр нэг талаас байгаль орчны хууль тогтоомжийг зөрчсөн аливаа гэмт хэрэг, 
зөрчлийг хурдан шуурхай, цаг алдалгүй илрүүлэх боломж бүрдэнэ. Нөгөө талаар 
иргэдийг урамшуулах замаар иргэдийн төртэй хамтарч ажиллах идэвхийг 
нэмэгдүүлнэ. 
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Мөн байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд 
нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын ажилтныг 
урамшуулах мөнгийг төсөвт тусгах шаардлагатай. 
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3.5. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Төсөв, санхүүгийн салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай хууль 13, 
тэдгээрийн 35 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх хувь: 

 

 
 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Төвсийн тухай хуульд Баг, хороо, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд төсвийн тодорхой 
хэсгийг иргэдээр шийдүүлэх зохицуулалт байгаа ч ихэнх газар энэ хуулийг сайн 
танилцуулаагүйгээс болоод Засаг дарга нар нь шийдчихээд байна. Сүүлийн 2 
жилд эдийн засаг муу гэсэн үндэслэлээр энэ хуулийн заалт хангалттай 
хэрэгжээгүй. Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх 
замаар мэдээлэлтэй иргэд төсвийн үйл явцад бүтээлчээр оролцох буюу төсөв 
боловсруулах, хэлэлцэн батлах үе шатанд санал өгөх, төсвийн гүйцэтгэл, 
хэрэгжилтийн үе шатанд хяналт тавих замаар оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай.  

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай болон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд иргэний 
оролцооны идэвхтэй хэлбэрийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх холбогдох эрх зүйн 
актыг баталж, тэдгээрийг мөрдөж хэрэгжүүлж байна гэж дүгнэлээ. 

 Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуульд заасан 20 сая хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй ажил үйлчилгээг иргэдийн 
бүлгээр гүйцэтгүүлсэн эсэх талаарх мэдээллийг төвийн 6 дүүргээс лавлахад 
Чингэлтэй дүүрэг иргэдийн оролцооны энэ боломжийг иргэдэд хамгийн их олгосон 
байна. Харин Баянзүрх дүүрэгт иргэдийн бүлгээр ажил огт гүйцэтгүүлж байгаагүй 
байна. Иргэдийн бүлгээр төсвийн хөрөнгөөр ажил гүйцэтгүүлэх механизмыг 
дүүргүүдэд ашиглах практик тогтож байгаа ч 2017 онд зөвхөн Хан-Уул, 
Сонгинохайрхан дүүрэг энэ боломжийг иргэдийн бүлэгт олгожээ. Иймд тендер 
шалгаруулалтанд жижиг бизнес эрхлэгч иргэдийн бүлгийг татан оролцуулах 
хуульд заасан энэ боломжийг сум, дүүрэг иргэдэд өргөнөөр олгож байх нь зүйтэй. 

6

25

3 1

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах

Төсөв, санхүүгийн салбарын хуулиуд дахь 
иргэний оролцооны зохицуулалт
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 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд заасан ч сангийн үүсгэн 
байгуулагчийн бүрэлдэхүүнд иргэн, олон улсын байгууллага багтаагүй хэдий ч 
төрийн бус байгууллага бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа нь хуулийн зохицуулалт 
тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна гэж үзлээ. Үүнээс гадна жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдэд батлан даалтын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
зорилготойгоор 7 банк бус санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа нь 
хангалтгүй гэж дүгнэлээ. Учир нь Монгол Улсад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт банк бус санхүүгийн 
байгууллага байгаа юм. 

 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай болон Стандартчилал, тохирлын 
үнэлгээний тухай хуульд улсын хэмжээнд стандартчилал, хэмжлийн нэгдмэл 
байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд иргэний төлөөлөл оролцож, ард түмний хүсэл зоригийн 
илэрхийллийг төрийн шийдвэрт тусгах, улмаар төрийн үйл ажиллагааг иргэн 
хянах эрхийг баталгаажуулжээ. Зохицуулалтад дурдсан Зөвлөл, Хорооны 
бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах иргэн, төрийн бус байгууллагын шалгуур, 
шаардлагыг тодорхой болгож, үүний үндсэн дээр иргэн, төрийн бус байгууллагыг 
тодорхой шалгуур, хугацаагаар зөвлөл, хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө 
оролцуулах журмыг бий болгох нь зүйтэй гэж дүгнэв. 

 
2.Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар 

 Төсвийн тухай хуульд заасан мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг авч үзвэл 
2016 онд аймаг, нийслэл, дүүргийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдал 2013 оныхтой 
харьцуулахад 3 хувиар дээшилсэн хэдий ч дундаж үнэлгээ 39 хувьтай байгаа нь 
тун хангалтгүй үзүүлэлт байна. Аймаг, нийслэл тус бүрийн холбогдох баримт 
бичгийн нээлттэй байдлыг эдгээр үзүүлэлтээр нэгтгэж  үзэхэд үнэлгээний дундаж 
19.6 хувьтай гарсан нь орон нутгийн төсвийн  төслийн ил тод байдал маш 
хангалтгүй байгааг илтгэж байна. 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн аудитын тухай, Монгол Улсын 
хөгжлийн банкны тухай, Татварын ерөнхий хууль, Өрийн удирдлагын тухай, 
Ирээдүйн өв сангийн тухай, Гаалийн тухай хуульд заасан бүхий л мэдээллүүдийг 
цахим хаягаар олон нийтэд түгээж буй нь иргэд хүссэн цагтаа хүссэн мэдээллээ 
олж авах боломжийг бүрдүүлсэн сайн үр нөлөөтэй байна. Иргэдэд мэдээлэл 
хүргэх хамгийн хялбар, шуурхай хэлбэр бол цахим орчин юм. Иймээс 
байгууллагын албан ёсны цахим хуудсыг хүн ойлгоход хялбар байдлаар 
байгууллагууд хийсэн байна. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн зохицуулалт зохих хэмжээнд хэрэгжиж байна. Хэдийгээр цахим 
хаягт уг хуулийн дагуу цонх хуудас нээсэн боловч нэвтрэхэд мэдээлэл хоосон, 
эсвэл нээгдэхгүй байх, мэдээллээ шинэчлэгдээгүй сүүлийн онуудын тайлан, 
мэдээлэл тавигдаагүй, холбогдох мэдээлэл огт байхгүй зэрэг зөрчлүүд илэрч 
байна. Харин зарим мэдээ мэдээллийн хувьд бүрэн хангалттай, цаг тухайд нь 
мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэж чадаж байгаа нь судалгааны явцад 
ажиглагдав. 

 Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой 
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байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх ажиллагаа 
зохих хэмжээнд явагдаж байна. Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд 
заасан хуулийн үйлчлэлд хамаарах байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтан нь 
мэдээллийг тогтмол, шуурхай байдлаар олон нийтэд мэдээлэх  хуулийг 
хангалттай хэрэгжүүлэхгүй байна гэж дүгнэлээ. Түүнчлэн Шилэн дансны тухай 
хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан журамд давхардсан 
болон хоорондоо зөрчилтэй заалтууд байгааг анхаарах хэрэгтэй. 

 Төв банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк албан ёсны цахим хуудсандаа 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгслүүдэд гарсан өөрчлөлтийг мөнгөний 
бодлого цонхонд, Монголбанк Засгийн газартай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн 
талаархи мэдээлэл болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нийтээр дагаж 
мөрдөхөөр гаргасан эрх зүйн актыг хууль эрх зүй цонхонд, хяналтын зөвлөлийн 
санал зөвлөмжийг “Зөвлөлийн хурлын мэдээ” гэсэн хэлбэрээр цаг тухайд мэдээлж 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байна. Харин Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн 
дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгчийн цалингийн хэмжээ нийтэд ил тод байна гэх 
заалт хэрэгжихгүй байна.  

 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль дахь иргэдийг мэдээллээр хангах 
үүргээ ТӨБЗГ, ҮСХ, ШӨХТГ нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас 
ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. ТӨБЗГ болон ҮСХ нь хуульд иргэдэд 
түгээхээр заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж байна гэж 
дүгнэлээ. Харин ШӨХТГ нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан өрсөлдөөний 
нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрээ цахим хуудсандаа 
зохих цэсэнд тогтмол байршуулж байх шаардлагатай байна. Яамдууд тухайн 
салбарын бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн 
бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг жил бүр гаргаж нийтэд мэдээлэх үүргээ хангалтгүй 
биелүүлж байна. Энэ эмхэтгэлийг 2016 оны хувьд даруй гаргах шаардлагатай. 

 
3.Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар  

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 
иргэдээс 1 өргөдөл ирсэн байгаа нь нэг талаар Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилт сайн явж байна гэж үзэж болох ч Нээлттэй нийгэм форумаас сар 
болгон тогтмол явуулж буй судалгаанаас харахад хангалттай сайн биш гэж 
дүгнэхээр байна. Харин иргэдээс ийнхүү өргөдөл, гомдол бага ирж байгаа нь 
иргэд хуульд заасан хяналт тавих иргэний оролцоог мэдэхгүй эсхүл идэвхигүй 
оролцоотой байдал гаргаж байна гэж дүгнэлээ. Иймд Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд иргэний хяналт тавих оролцоог 
идэвхижүүлэх дор дурдсан арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна. 

 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэлд үндэслэн 
хийхээр заасан хяналт тавих иргэний оролцооны хэлбэр хангалттай сайн 
хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ. 

 Төв банкны хуульд иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийн нэг болох орон 
тооны бус Хяналтын зөвлөл ажиллуулах тухай заалт сайн хэрэгжиж байх бөгөөд 
Хяналтын зөвлөлийн хурал харьцангуй тогтмол хийгддэг байна.  
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4.Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд байгаль орчны хууль тогтоомж 
зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа үзүүлсэн болон 
илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах 
байгууллагын ажилтныг урамшуулахаар заасан зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
хангаж энэ талаарх хуулийг сурталчилах ажиллагаа явуулах шаардлагатай. 
Ингэснээр нэг талаас байгаль орчны хууль тогтоомжийг зөрчсөн аливаа гэмт 
хэрэг, зөрчлийг хурдан шуурхай, цаг алдалгүй илрүүлэх боломж бүрдэнэ. Нөгөө 
талаар иргэдийг урамшуулах замаар иргэдийн төртэй хамтарч ажиллах идэвхийг 
нэмэгдүүлнэ. 

 

 

****** 


