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ХАВСРАЛТ ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

 
4.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 
иргэний оролцооны идэвхитэй хэлбэр юм. Энэ хуулийн зохицуулалтын зорилго нь 
иргэний идэвхитэй оролцоо буюу гэрээгээр төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй 
боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллагуудыг бий болгох, тэдгээрийн үйл 
ажиллагааг дэмжихэд оршиж байна.  

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 
(хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын талаарх хуулиудын иргэний идэвхтэй оролцоо 
бүхий заалтыг энэ хэмжүүрээр судаллаа). 

 
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт:  
Зохицуулалт 1  
12-р зүйл. 12.9.Мэргэжлийн сургалтыг зохих зөвшөөрөл авсан сургалтын байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэн зохион байгуулж болно. 
14 дүгээр зүйл. Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагыг 
үүсгэн байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох, улсын бүртгэлд бүртгэх 
14.4.Мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх богино хугацааны, эсхүл мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
сургалт, түүнчлэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасны дагуу зохион байгуулсан 

сургалтыг зохих журмын дагуу бүртгүүлсэн хуулийн этгээд эрхэлж болно.  

 

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 гаргахад оршино. 2013 онд Улс төрийн 

боловсролын Академи "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд 

Хуульч эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи Монгол улсын 

хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл 

байдалд дүн шинжилгээ хийх" зэргээр судалжээ. Гэхдээ эдгээр судалгаануудад 

мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар тусгайлан 

шинжилгээ хийгээгүй байна.  

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4-т заасан 

үйл ажиллагааг мэргэжлийн боловсрол, сургалт гэж ойлгоно. 4.1.4-т заасан 

мэргэжлийн сургалт эрхлэх зөвшөөрлийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газраас олгодог. Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар 

зүйл.Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн 

эрх, 28.1.3.мэргэжлийн анхан, дунд, дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэлийг 
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тогтоох гэсэн заалтыг үндэслэн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 

оны А/150 тоот “Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай” тушаал 

батлагдсан. Дээрх баримт бичгийг боловсруулахдаа Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагаас гаргасан ISCO-08 “Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба 

тодорхойлолт”/цаашид ҮАМАТ гэх/-ыг үндэслэсэн. Учир нь 2011 онд Мэргэжлийн 

боловсрол, сургалт/цаашид МБС гэх/-ын Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, 

индексийг ҮАМАТ-д үндэслэх тухай шийдвэр гарсан бөгөөд, улмаар Боловсрол, 

соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 377 тоот тушаалаар баталгаажсан. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

  Мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ авсан 555 

байгууллага байна.  /2017 оны 9 сарын байдлаар/  

Ажил олгогч эздийн Холбооны мэргэжилтэнгээс ярилцлага авахад: Зохих журмын 

дагуу бүртгүүлсэн байгууллагууд энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Энэ тал 

дээр байгууллагууд зохих журмын дагуу материалаа 100 хувь бүрдүүлж өгсөн 

тохиолдолд асуудал гардаггүй. Харин зарим нэг байгууллагууд материалаа дутуу 

бүрдүүлсэн шалтгаанаар эрх нь үүсэхгүй байх тохиолдол бол нилээд гардаг.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. Бага, дунд боловсролын 

тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 

хуулийн 11.3  заалттай харьцуулан шинжлэн үзсэн болно.  

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Мэргэжлийн сургалтыг 1 жил хүртэлх хугацаагаар зохион байгуулах 

бөгөөд  МБС-ын тухай хуулийн 12.7; 12.9 заалтуудын шаардлага хангаж;  4.1.4 

заалтын дагуу  үйл ажиллагаа явуулж; элсэгчдийг 15.5 заалтыг үндэслэн 

сургалтад хамруулдаг. 16.4.4-т зааснаар гэрчилгээ олгодог. Тодруулбал, 

мэргэжлийн сургалтын байгууллагууд 10 сараас доош хугацаагаар сургалт 

явуулж, (үсчин, тогооч) төгсөгчиддөө чадамжийн гэрчилгээ олгодог. Харин 

боловсролын үнэмлэх өгдөггүй юм. Харин зарим түр сургалтын төвүүд зөрчин 

мэргэжлийн үнэмлэх олгож байгаа нь мэргэжлийн боловсролын нэр хүндийг 

унагаж, иргэд, ажил олгогч нараас чанаргүй сургалт явуулж байна гэсэн гомдол 

гарах болсон. Иймд мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагууд 

мэргэжлийн сургалт, мэргэжлийн боловсрол хоёрын  ялгааг сайн гаргаж индексийг 

тодорхой болгох шаардлагатай.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

Номын сангийн тухай хууль дахь иргэний 
оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
5 дугаар зүйл.Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг үүсгэн байгуулах, татан буулгах 
5.1.Номын сангийн үйл ажиллагааг номын сангийн орчны стандартыг хангасан төрийн болон орон 
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нутгийн өмчит хуулийн этгээд, Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, төрийн бус 
байгууллага, иргэн эрхэлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Төрийн бус байгууллага, иргэн  номын сангийн үйлчилгээ эрхлэх  

санхүүгийн, хүний нөөцийн чадавхитай эсэхийг тоон ба чанарын үзүүлэлтээр 

тогтоож, хэрэгжилтийг нь судлав.  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Хувийн номын сангийн үйл ажиллагааг журамласан төрийн захиргааны 

байгууллагаас баталсан журам алга байна.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монгол Улсад нийт 1500 гаруй номын сан үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн 

Хүүхдийн номын ордноос гаргасан судалгаа бий. Тэдгээрээс орон нутгийн 373, их, 

дээд сургуулийн 101, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 54, ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 817, албан байгууллагын дэргэд 120, эрдэм 

шинжилгээний 44 номын сан байдаг. Харин хувь иргэн, төрийн бус байгууллага 

номын сангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгдсэн тоо байсангүй. Гэхдээ хувийн 

номын сангууд ажиллаж байгаа жишээ байна: Лантуун дохио ТББ “Хүүхдийн 

гэрийн номын сан” төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Аялал Жуулчлалын Тогтвортой 

Хөгжлийн Төв нь 2008 оноос “Нүүдлийн гэр номын сан” төслийг санаачлан, 

хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Төрийн бус байгууллага, иргэн номын сангийн үйл ажиллагаа эрхэлж 

байгаа нь бага байна. Шалтгаан мэргэжлийн стандартыг хангасан номын сан 

явуулах санхүүжилтийн эх үүсвэр иргэдэд байхгүй тул энэ хуулийн заалтын 

хэрэгжилт хангалтгүй байна. Төрөөс урамшуулал, дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй гэхээс 

тухайн номын санг аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагаанд хамааруулах нь оновчтой юм.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 3 
28.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, хадгалах, худалдах, хэрэглэх, 
хянах үйл ажиллагааг зохицуулахад төрийн бус, мэргэжлийн байгууллага дараахь үүрэг 

гүйцэтгэнэ: 
28.1.3.төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэх; 

 
Эрүүл мэндийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт 
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Зохицуулалт 4 
4.2.3.эрүүл мэндийн бодлого, арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн 
захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хамт олон, гэр 
бүл, иргэний нэгдмэл үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх. 
Зохицуулалт 5 
8.1.7.эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг захиалан 
гүйцэтгүүлэх; 
Зохицуулалт 6 
8.1.15.эрүүл мэндийн салбарын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогыг тодорхойлох, 
түншлэл, концессын төсөл, хөтөлбөрийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, эрүүл 
мэндийн асуудлаар хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага болон гадаад улс, олон улсын 

байгууллагатай хамтран ажиллах; 
Зохицуулалт 7 
10-р зүйл. 10.1.4.харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих арга 
хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний хамтын оролцоог хангаж, үйл 

ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах; 
Зохицуулалт 8 
11.2.3.эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр нийтийг хамарсан арга хэмжээнд аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, иргэнийг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах; 
Зохицуулалт 9 
13-р зүйл.13.3.Эрүүл мэндийн байгууллага нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг 
дангаараа болон бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага, олон нийт, иргэдтэй хамтран явуулна. 
Зохицуулалт 10 
13.7.Хүн амыг олноор хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт болон аюулт үзэгдлийн үед голомтыг 
хязгаарлах, цомхотгох, хохирлыг багасгахад чиглэсэн эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар болон 
төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдтэй хамтран үзүүлэх гамшгийн үеийн эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээг Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу байгуулагдсан 
гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба мөн хуульд заасны дагуу зохион байгуулна. 
Зохицуулалт 11 
16.2.Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь хот, суурин газрын хүн амд төрөөс үзүүлэх өрхийн эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг бүхий сайн дурын үндсэн дээр 
бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага байна. 
Зохицуулалт 12 
45.3.Эрүүл мэндийн салбарын зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
журам, төрийн бус байгууллагад тавих нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг эрүүл мэндийн 

асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 
 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 
иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэр юм. Доор дурдсан эрүүл мэндийн 
салбарын хуулийн заалтуудын зорилго бол иргэний идэвхтэй оролцоо буюу 
эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас иргэн, 
хуулийн этгээдтэй идэвхтэй хамтран ажиллах явдлыг дэмжсэн заалт болно. 
Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн 
хэлбэрээс шалтгаалан тухайн мэргэжлийн зөвлөлийн талаарх тоон үзүүлэлтийг 
баримт бичгийн аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар 
эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын албан 
хаагчдаас асуулга авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах 
замаар мэдээллээ цуглуулав.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Эдгээр заалтын хэрэгжилтийн хүрээнд дараахь эрх зүйн актыг батлан 
гаргасан байна:  

1. Засгийн газрын 2017 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрүүл 
мэндийн талаар баримтлах бодлого” 
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2. Эрүүл мэндийн сайдын  2016 оны 12 сарын 26-ны өдрийн “Эрүүл 
мэндийн хөгжлийн төвийн дүрэм бүтцийг шинэчлэн батлах тухай” А/203 дугаар 
тушаал 
 3. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 397 дугаар тушаал “Эрүүл 
мэндийн салбарын зарим үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
журам, төрийн бус байгууллагад тавигдах шалгуур үзүүлэлт” 
  
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
  Эрүүл мэндийн сайдын  2016 оны 12 сарын 26-ны “Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн дүрэм бүтцийг шинэчлэн батлах тухай” А/203 дугаар 
тушаалаар  шинэчлэн зохион байгуулагдаж, шинэ бүтэц зохион байгуулалтын 
хүрээнд ажиллаж байгаа Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь Эрүүл мэндийн яамны 
эрхлэх зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэж байна. Тухайлбал, тус 
төв нь эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, 
гадаадын мэргэжилтний эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, эмийн 
импорт, экспортын зөвшөөрөл зэргийг иргэн, хуулийн этгээдэд олгодог байна. 
 Эрүүл мэндийн яамны зүгээс, 45 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллахдаа эм зүйн 
байгууллагуудын нэгдсэн “Эм” холбоотой нягт хамтран ажилладаг байна. Тус 
холбоо нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн салбар дахь дийлэнх аж  ахуйн нэгжүүдийг 
өөртөө нэгтгэсэн, мэргэжлийн төрийн бус байгууллага байна. 
 Түүнчлэн, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 397 дугаар тушаалаар “Эрүүл 
мэндийн салбарын зарим үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
журам, төрийн бус байгууллагад тавигдах шалгуур үзүүлэлт”-ийг баталж 
хэрэгжүүлсэн байна. 
 Тус журамд төрийн зарим чиг үүргийг чадамж бүхий төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, хяналтын үйл ажиллагааг дэмжих, мэдээллийн сан 
үүсгэх, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ил тод байлгах асуудлыг 
зохицуулсан бөгөөд тус журмын хэрэгжилтэд зохих мониторингийг хийжээ. 
Одоогийн байдлаар төрийн бус байгууллагын талаар мэдээллийн сан үүсгэх, тус 
журмыг шинэчлэн найруулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд холбогдох саналыг 
авахаар орон нутаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, холбогдох төрийн 
захиргааны байгууллага, мэргэжлийн холбоод руу илгээсэн байна. 
 Мөн Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн 
агентлагийн хамтарсан “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 
10 аймгийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд олон нийт, 
иргэдийн дэмжлэгт оролцоог нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 
 Дээрх төслөөр туршигдаж үр дүнгээ өгсөн олон нийтийн оролцоог хангах 
арга хэрэгслийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлж түгээх асуудлыг Засгийн газрын 2017 
оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах 
бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан байна. 
Тус бодлогын баримт бичгийн 8 дахь зорилт чиглэлд “Эрүүл мэндийн 
байгууллагын ил тод байдлыг хангах, шийдвэр гаргахад иргэд, олон нийтийн 
оролцоог хангах, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх”-ээр тусгажээ. 
 Хүн амыг олноор хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт болон аюулт 
үзэгдлийн үед голомтыг хязгаарлах, цомхотгох, хохирлыг багасгахад чиглэсэн 
эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар болон төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдтэй хамтран үзүүлэх гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу байгуулагдсан 
гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба зохион байгуулахаар заасан боловч 



 6 

2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр УИХ-аас баталсан Гамшгаас хамгаалах тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгаар гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны эрх 
зүйн статусыг хассан буюу тийм алба байгуулах боломжгүй болсон байна.  
 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд хот, суурин газрын хүн амд төрөөс 
үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх үндсэн чиг 
үүрэг бүхий сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 
байгууллага бөгөөд өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг 
сайжруулах, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас тэдэнд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын чанарыг 
сайжруулах зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний 
өдрийн А/04 тоот тушаалын хавсралтаар “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дүрэм”-
ийг баталжээ. 
 Улаанбаатар хотын хэмжээнд томоохон дүүрэгт 20-30, жижиг дүүрэгт 4-10 
орчим өрхийн эрүүл мэндийн төв ажилладаг байна (эх сурвалж: 
http://mon.emg.ub.gov.mn/index.php/2014-11-21-12-03-12 ). 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний 
дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх 
тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хоорондоо 
хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 Харин Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-аас 
2017 онд баталсан бөгөөд тус хуулиар гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба 
байгуулах боломжийг үгүй хийсэн байна. Иймд Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 13 
дугаар зүйлийн 13.7 дахь хэсгийг хүчингүй болгох нь зүйтэй байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Дээр дурдсан нөхцөл байдлуудаас нэгтгэн авч үзвэл Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний дархлал хомсдолын 
вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль, 
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх 
тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн судлахад иргэдийн идэвхтэй 
оролцооны талаарх зохицуулалтыг тодорхой түвшинд, зарим тохиолдолд 
хангалттай оруулж өгсөн байна гэж дүгнэлээ. 
Харин иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэрийг хуульчилж өгсөн дээрх 
зохицуулалтуудыг төрийн эрх бүхий холбогдох захиргааны байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа хэлбэрэлтгүй хэрэгжүүлдэг байх, хэрэгжүүлье гэсэн чин 
эрмэлзэлтэй байх, иргэдийн идэвхтэй оролцооны үр нөлөөтэй байдлын талаар 
зөв мэдлэг, мэдээлэлтэй байх явдал туйлын чухал байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний 
дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх 
тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
зайлшгүй шаардлага хангалттай харагдахгүй байх тул нэмэлт, өөрчлөлт хийх 
саналгүй болно. 

 



 7 

Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол 
хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 13 
5 дугаар зүйл. Төрийн  захиргааны төв байгууллагын  эрх, үүрэг 

5.1.4.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагад мэргэжил, 
арга зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах; 
Зохицуулалт 14 
13 дугаар зүйл. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн  бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн  оролцоо 
13.1.Хэвлэл мэдээллийн  байгууллага, төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж нь хүний дархлал 
хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар зохиох сургалт, 
сурталчилгааны ажилд оролцоно. 
 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 15 
6 дугаар зүйл. Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаарх иргэн, хуулийн 
этгээдийн үүрэг 
6.1.Хүн амын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар хуулийн этгээд дараах үүрэг 

хүлээнэ: 
6.1.1.Албан ажлын сэтгэл зүйн хэм хэмжээг байгууллагын дотоод дүрэм, журам, хамтын гэрээнд 
тусган мөрдөж ажиллах, хамт олныхоо сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж, тайван ажиллах орчныг бүрдүүлэх, энэ чиглэлээр бусад байгууллагаас зохион 
байгуулж байгаа нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд хамт олныг идэвхтэй оролцуулах, 

дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

 
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 16 
6.2.Иргэн иод дутлаас сэргийлэх, иод дуталтай тэмцэх талаар дараахь үүрэг хүлээнэ: 
6.2.2.иод дутлаас сэргийлэх талаар зохион байгуулж буй арга хэмжээнд оролцох, дэмжих. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 
иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэр юм. Доор дурдсан эрүүл мэндийн 
салбарын хуулийн заалтуудын зорилго бол иргэний идэвхтэй оролцоо буюу 

эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас иргэн, 
хуулийн этгээдтэй идэвхтэй хамтран ажиллах явдлыг дэмжсэн заалт болно. 
Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн 
хэлбэрээс шалтгаалан тухайн мэргэжлийн зөвлөлийн талаарх тоон үзүүлэлтийг 
баримт бичгийн аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар 
эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын албан 
хаагчдаас асуулга авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах 
замаар мэдээллээ цуглуулав.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Эдгээр заалтын хэрэгжилтийн хүрээнд тодорхой эрх зүйн акт батлан 
гараагүй байна. 
  
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
  Эрүүл мэндийн яамны зүгээс “Хүний дархлалын олмдол хомсдол (ДОХ), 
бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх үндэсний стратеги төлөвлөгөө 2010-
2015” -ын хэрэгжилтийн төгсгөлийн шатны үнэлгээг хийсэн байна (хавсаргав). 
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Энэхүү үнэлгээний тайлан нь хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, 
дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа, 
дэмжлэг үзүүлэх баримт бичиг болжээ. 

Түүнчлэн, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 272 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратеги”-ийн хэрэгжилтийн 
хугацаа 2015 онд дуусгавар болж байгаатай холбогдуулан стратегиийн 
хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх 
санал, зөвлөмж дэвшүүлэх зорилгоор төгсгөлийн үнэлгээг мөн хийсэн байна 
(хавсаргав). 

Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
Монгол Улсын Засгийн газрын 1996 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 6 дугаар 
тогтоолд заасны дагуу жил бүрийн 9 дүгээр сарын эхний долоо хоногийн 
амралтын өдрийг “Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх Үндэсний өдөр” болгон орон даяар 
тэмдэглэж байна. Энэ жил 21 дэх жилдээ “Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх үндэсний 
өдөр”-ийг тэмдэглэсэн байна. Иод дутлаас сэргийлэх талаар Нийгмийн эрүүл 
мэндийн хүрээлэнгээс иргэдэд зориулсан гарын авлага, мэдээллийг тогтмол 
бэлтгэж нийлүүлдэг байна1. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний 
дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх 
тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Дээр дурдсан нөхцөл байдлуудаас нэгтгэн авч үзвэл Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний дархлал хомсдолын 
вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль, 
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх 
тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн судлахад иргэдийн идэвхтэй 
оролцооны талаарх зохицуулалтыг тодорхой түвшинд, зарим тохиолдолд 
хангалттай оруулж өгсөн байна гэж дүгнэлээ. 

Харин иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэрийг хуульчилж өгсөн дээрх 
зохицуулалтуудыг төрийн эрх бүхий холбогдох захиргааны байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа хэлбэрэлтгүй хэрэгжүүлдэг байх, хэрэгжүүлье гэсэн чин 
эрмэлзэлтэй байх, иргэдийн идэвхтэй оролцооны үр нөлөөтэй байдлын талаар 
зөв мэдлэг, мэдээлэлтэй байх явдал туйлын чухал байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний 
дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх 
тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
зайлшгүй шаардлага байхгүй тул нэмэлт, өөрчлөлт хийх саналгүй болно. 
 

                                                             
1 Дараахь эх сурвалжаас дэлгэрэнгүй үзнэ үү: 
http://ncph.gov.mn/index.php?module=menu&cmd=content&id=2093&menu_id=650 

http://ncph.gov.mn/index.php?module=menu&cmd=content&id=2093&menu_id=650
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4.2.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Доор дурдсан боловсролын салбарын иргэний оролцооны зөвлөлдөх 
хэлбэр нь төрийн байгууллагууд  иргэд, аж ахуйн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх, туслах, 
зөвлөх, хамтран ажиллах зорилготой байна. Тодруулбал, төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргахдаа иргэдийн саналыг тусгах, төрийн албан хаагч биш мэргэжлийн 
хүмүүсийн зөвлөгөө туслалцааг авахыг хэлнэ. Иргэд саналаа шууд болон 
төлөөлөх байгууллагад орох замаар гаргаж болно.  
 

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
6 дугаар зүйл.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Yндэсний зөвлөл 
6.1.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Yндэсний зөвлөл (цаашид “Зөвлөл” гэх) нь мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн 
хэвшлийн тэнцүү оролцоог хангаж, тогтвортой ажиллах баталгааг бүрдүүлсэн орон тооны 
бус байгууллага мөн. 

 
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 гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 

иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 

байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 

хийнэ.   

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн дүрэм, 

бүрэлдэхүүнийг (төр, хувийн хэвшлийн тэнцүү оролцоог 50:50 харьцаатай байхаар 

заасан) 2009 онд баталж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

  

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

           Үндэсний зөвлөлийг Хөдөлмөрийн сайд ахалж, БХБЯ, БСШУЯ, УУЯ, ЭХЯ, 

ХХААЯ, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нар, АҮЯ-ны Стратегийн 

бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, 

Техникийн болон мэргэжлийн сургуулиудын холбоо, Монголын хүнсчдийн 

холбоо, Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Монголын 

барилгачдын холбоо, Монголын Эрчим хүчний ассоциаци, Монголын Авто 

замчдын холбоо, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци, Монголын 

мэргэжлийн сүү үйлдвэрлэгчдийн холбооны төлөөлөл багтаж нарийн бичгийн 

даргаар нь Хөдөлмөрийн яамны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлого 

зохицуулалтын газрын дарга багтдаг. 

Энэ зөвлөлийн хувийн хэвшлийн талыг манайх ахалдаг бөгөөд зөвлөлийн дэд 

даргаар манай  төлөөлөл ажилладаг. Гэхдээ зөвлөлийн гишүүдийн хувьд ямар 

нэг урамшуулал байхгүй учир төрийн ч бай хувийн ч бай гишүүдийн идэвхи 

нилээд сул байдаг. Үүнийг урамшуулалтай болговол илүү хариуцлагажуулах 
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боломж бүрдэнэ гэсэн санал байнга гарч байдаг. (Ажил олгогч эздийн нэгдсэн 

холбоо 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд заасны дагуу МБС-ын 

Үндэсний зөвлөл, салбар зөвлөлүүдийг байгуулсан ч тэдний байнгын хэвийн үйл 

ажиллаагааг хангах санхүүгийн хөшүүрэг байхгүй. Салбар зөвлөлүүд нь тодорхой 

санхүүжилт байхгүй тул үйл ажиллагааг тогтмол  хэрэгжүүлэх ажлын алба болон 

мэргэшсэн ажилтан байхгүй байна. Мөн Зөвлөлд орох иргэн, ТББ-ын төлөөллийг 

сонгох журам тодорхой бус тэргүүлэгч төрийн байгууллагын даргын үзэмжээр 

шийдэгддэг дутагдал нийтлэг байна. Зөвлөлийн дүрэмд чиг үүрэг болон 

урамшууллын зохицуулалтыг оруулах шаардлагатай. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
Номын сангийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт тухай хууль 
Зохицуулалт 2 
5.5.Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь уншлага үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, хүрээ хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд олон нийтийн дэмжлэгийг авах, тэдний зүгээс 
номын сангийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор соёл, боловсрол, хүүхэд, 
залуучуудын болон олон нийтийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл бүхий орон тооны бус номын 
сангийн зөвлөл ажиллуулж болно. 

 
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 гаргахад оршино.  Хяналт шинжилгээ хийх 

арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон мэдээллийг холбогдох 

төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол 

чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, Зөвлөлд орсон иргэдтэй 

ярилцлага хийх аргаар авна. Мөн бусад ижил төстэй сэдэвт судалгааны 

тайлангуудыг судална.   

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

БСШУСЯ-ны сайдын 2009 оны А-570 тушаалаар Номын сангийн зөвлөлийн 

ажиллах журмыг баталсан.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийтийн номын сангийн дэргэд 

уншигч-иргэдийн төлөөлөл бүхий Зөвлөл ажиллахаар журамласан боловч 
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тогтвортойгоор ажилладаггүй байна. Энэ талаарх мэдээлэл цахим хаягт 

байсангүй.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт зөвлөмж.. 

 Номын сангийн Зөвлөлийг идэвхитэй ажиллуулахын тулд дээрх журамд чиг 

үүргийг нь тодорхой заах, санхүүжилт болон иргэний оролцоог дэмжсэн 

урамшууллын зохицуулалтыг оруулах нь зүйтэй.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
 

Боловсролын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
27.3.Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын дэргэд тухайн нутаг дэвсгэрт явуулах боловсролын 
үйл ажиллагааны бодлого, хөгжлийн төлөвлөлтийн асуудлаар зөвлөх чиг үүрэг бүхий орон тооны 
бус зөвлөл ажиллана. 

 
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 гаргахад оршино.  Хяналт шинжилгээ хийх 

арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон мэдээллийг холбогдох 

төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол 

чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, Зөвлөлд орсон иргэдтэй 

ярилцлага хийх аргаар авна. Мөн бусад ижил төстэй сэдэвт судалгааны 

тайлангуудыг судална.  Хяналт шинжилгээний үр дүнд иргэний оролцооны 

зохицуулалтыг сайжруулах,  дэмжсэн агуулга бүхий санал гаргавал Төсвийн 

тухай, Төрийн бус байгууллагын тухай  хууль болон бусад захиргааны хэм 

хэмжээний акттай уялдуулна 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Өнөөгийн байдлаар Нийслэлийн боловсролын газар 2017  оны 

төлөвлөгөөнд Зөвлөл байгуулахыг дэмжсэн зохицуулалт оруулсан байна. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Нийслэлд 2007-2013 оны хугацаанд орон тооны бус Зөвлөлийг 

ажиллуулсан байна.  Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нь яамны төлөөлөл, төрийн өмчийн 

ба өмчийн бус ЕБС,  цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч багш, олон улсын 

байгууллагын төлөөлөл багтжээ. Зөвлөл нь өөрийн ажиллах журмыг баталж, 

нийслэлийн боловсролын бодлого, хөгжлийн асуудлаар санал солилцож, 

тодорхой шийдвэрүүдийг гаргадаг байв. Мөн Зөвлөлийн гишүүдэд улиралд нэг  

удаа урамшуулал олгожээ.   
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт зөвлөмж 

 Орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн боловч 

тогтмол үйл ажиллагаа явуулахгүй нь санхүүжилтээс  шалтгаалж байна.  Гэхдээ 

удирдах албан тушаалтны санаачилга ч их чухал. Орон тооны бус зөвлөлүүдийн 

үйл ажиллагааг идэвхижүүлэхийн тулд улсын төсөвт тодорхой зардлыг тусгах  

шаардлагатай.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүргээ биелүүлэхгүй байгаа 

албан тушаалтныг Төрийн албаны тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэх саналтай 

байна.  

 
Боловсролын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
34.1.Боловсролын сургалтын байгууллагын өөрийн удирдлагыг ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгт сургуулийн болон цэцэрлэгийн зөвлөл, их сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын байгууллага, төрийн өмчийн олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий 
боловсролын сургууль, улсын хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургуульд, 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу байгуулсан боловсролын сургалтын байгууллагад 
удирдах зөвлөл тус тус хэрэгжүүлнэ. 
35.1.Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл нь багш, ажилтан, сурагч, эцэг, эх, бусад байгууллагын 
төлөөлөлтэй байна. 9-11 гишүүнтэй сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийг 3 жилийн хугацаагаар 
сонгоно. 

 
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 гаргахад оршино.  Хяналт шинжилгээ хийх 

арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон мэдээллийг холбогдох 

төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол 

чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, Зөвлөлд орсон иргэдтэй 

ярилцлага хийх аргаар авна. Мөн бусад ижил төстэй сэдэвт судалгааны 

тайлангуудыг судална.  Хяналт шинжилгээний үр дүнд иргэний оролцооны 

зохицуулалтыг сайжруулах,  дэмжсэн агуулга бүхий санал гаргавал Төсвийн 

тухай, Бага дунд боловсролын тухай, сургуулийн өмнөх боловсролын тухай 

хуулиудтай уялдуулах 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Бүх шатны боловсролын үйл ажиллагаа явуулах байгууллагын эрхийг 

баталгаажуулах үүрэг бүхий магадлан итгэмжлэх байгууллагад олон нийтийн 

төлөөллийг хангах зорилтыг Төрөөс боловсролын талаар баримтлах үндсэн 

чиглэлд тусгасан байна. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
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 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийг тухайн сургууль, цэцэрлэгийн нийт хамт 

олны хурлаас сонгож байна.  

 

4.Дүгнэлт, зөвлөмж  

 Энэ зөвлөлийг хамт олны хурлаас сонгож байгаа хуулийн зохицуулалт нь 

оновчтой бус юм. Энэ зөвлөлийн эрх мэдлийг өргөжүүлэх, сургуулийн удирдлагыг 

томилох, төсвийг хуваарилалтыг хэлэлцэх эрхтэй болгох шаардлага байна. Энэ 

нөхцөлд энэ зөвлөлийг тухайн байгууллагын нийт ажиллагсдын  хурлаас биш 

тухайн нутаг дэвсгэрт нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах замаар сонгох нь 

тохиромжтой байж болох юм. Санхүүжилт нь тодорхой байх ёстой /Иргэдийн 

оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" 2013 он. судалгааны тайлангаас/. 

Мөн зөвлөл нь үйл ажиллагаагаа нийтэд тайлагнах, иргэдийн идэвхийг 

дээшлүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 5 
14.1.Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага соёлын өвийг хамгаалах 
талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
14.1.12.соёлын өвийг судлах, сэргээн засварлах, зэрэглэл, үнэлгээ тогтоох чиг үүрэг бүхий 
Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах. 

 

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 гаргахад оршино.  Хяналт шинжилгээ хийх 

арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон мэдээллийг холбогдох 

төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол 

чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, Зөвлөлд орсон иргэдтэй 

ярилцлага хийх аргаар авна. Мөн бусад ижил төстэй сэдэвт судалгааны 

тайлангуудыг судална.   

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

   БСШУЯ-ны 2015 оны А/520 тушаалаар Мэргэжлийн Зөвлөл байгуулах 

журмыг баталсан.  

 

3..Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Мэргэжлийн Зөвлөлд соёлын өвийн чиглэлээр судалгаа явуулдаг эрдэмтэн 

судлаач, соёлын бие ба биет бус өвийг тээгчдийн 21-25 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

Зөвлөлийг байгуулсан байна. Үүнд: соёлын онол, түүх, соёлын менежмент 

маркетинг болон монгол хэлээр илэрхийлэгдэх соёлын биет бус өв, язгуур урлаг, 

нийгмийн уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам, байгалийн болон сав, шимийн 

ертөнцийн тухай мэдлэг, заншил, ардын гар урлал, уламжлалт ухааны өвийн 

чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн 
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судлаачдын төлөөлөл багтдаг. Мөн аймаг нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргын 

дэргэд орон тооны бус зөвлөл  ажилладаг.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт зөвлөмж. 

 Хэдийгээр зөвлөл байгуулагдсан ч соёлын өвийн талаар тогтмол үйл 

ажиллагаа явуулахгүй байна. Зөвлөлийг ажиллуулахад зөвхөн төрийн захиргааны 

байгууллагын санаачилгаас хамаарч байгаа нь учир дутагдалтай байна. Иймд 

дээр дээр дурдсан журамд ТББ-аас  шаардснаар Зөвлөлийн хуралдааныг хийх 

үндэслэлийг зааж өгөх, мөн Зөвлөлийн гишүүнд байх иргэн, төрийн бус 

байгууллагын шалгуурыг нээлттэй, сонгон шалгаруулж байх зэрэг зохицуулалт 

оруулмаар байна. Орон тооны бус зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг 

идэвхижүүлэхийн тулд төсөвт тодорхой зардлыг тусгах  шаардлагатай.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүргээ биелүүлэхгүй байгаа 
албан тушаалтныг Төрийн албаны тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэх саналтай 
байна.  

 
Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 6 
6 дугаар зүйл.Олон нийтийн радио, телевизийн үйл ажиллагааны ил тод байдал 
6.2.Олон нийтийн радио, телевиз үйл ажиллагаагаа ил тод байлгах, олон нийтийн санаа 

бодлыг тусгах зорилгоор хэлэлцүүлэг явуулах, сонсогч, үзэгчидтэй уулзалт зохион байгуулах 

зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 

 

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 гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 

иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 

байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 

хийнэ. Иргэний оролцооны  суурь харилцааг зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод 

байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23, Захиргааны ерөнхий хуулийн 

холбогдох зүйлд заасны дагуу хянана. Энд хяналт шинжилгээ хийхдээ тоон 

мэдээлэлээ цуглуулахдаа ажиглалтын аргыг хэрэглэж болно. 

 

 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

2017 оны 9 сард Монголын Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт 

олон үзэгч түмнийхээ санал бодлыг сонсох, хөтөлбөрийн бодлогоо танилцуулах 

зорилгоор Сүхбаатарын талбайд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулсан. 
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3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

МҮОНТ нь үзэгчиддээ зориулан 1, 2-р суваг тус бүр хоногт 17 цаг, нийт 

12400 цагийн нэвтрүүлэг бэлтгэн дамжуулж байна. Нийгмийн бүх давхаргад 

нөлөөлөхүйц хүүхэд залуучууд, боловсрол, уламжлалт ёс заншил, эрүүл мэндийн 

чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэдэг уламжлалаа хадгалан, мэдээ мэдээлэл, хүүхэд 

сургалт, танин мэдэхүй, нийгмийн чанартай нэвтрүүлгүүдийн цагийг түлхүү 

нэмэгдүүлж, үндэстний цөөнх бүлгүүдийн эрх ашгийг харгалзах замаар бүтэц, 

зохион байгуулалт, нэвтрүүлгийн бодлогоо боловсронгүй болгох, цогц 

өөрчлөлтүүдийг хийж байна.  Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 

хэрэглэгчийн зах зээлд рейтингээр эхний 10 ордог. (Максима ХХК, Хэвлэлийн 

Хүрээлэнгийн судалгааны дүн) Олон нийтийн радио, телевизийн удирдах дээд 

байгууллага нь олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөл, түүнээс 

МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирал, захирлуудын зөвлөлийг томилдог. Үндэсний 

зөвлөлийн гишүүдийг УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газраас “иргэний нийгмийн 

саналд үндэслэн” нэр дэвшүүлж, УИХ-аас баталдаг бөгөөд энэ нь үндсэндээ 

цэвэр улс төрийн шийдвэр байдаг.  

Нээлттэй хэлэлцүүлэг”, ”Олон нийтийн цаг” зэрэг уран бүтээлийн нэгдлүүд 

ажилладаг байна. 2016 оны тайланд дурдснаар радиогийн“Тэнхлэг”хөтөлбөрөөр 

утас, мессежээр 6074 хүн санал ирүүлсэн байна. 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 

байхгүй. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно 

 
Эрүүл мэндийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

 
Зохицуулалт 7 
17.7.Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн 
төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, тухайн эмнэлгийн хамт олныг 
төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна. 
17.8.3.олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнийг даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалсан байгууллага, эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус 
байгууллага болон эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн 
төлөөлөл тус бүр нэг хүнийг сонгон шалгаруулснаар. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэний оролцооны зөвлөлдөх хэлбэр нь төрийн байгууллагууд иргэд, аж 
ахуйн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх, туслах, зөвлөх, хамтран ажиллах зорилготой 
байдаг. Тодруулбал, төрийн байгууллага шийдвэр гаргахдаа иргэдийн саналыг 
тусгах, төрийн албан хаагч биш мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө туслалцааг 
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авахыг хэлнэ. Иргэд саналаа шууд болон төлөөлөх байгууллагад орох замаар 
гаргаж болно.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн 
эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, 
тухайн эмнэлгийн хамт олныг төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг төлөөлөх 
гурван гишүүнтэй байна хэмээн заасны дагуу төрийн өмчит эмнэлгийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн төрийн төлөөлөл болон хамт олны төлөөллийг нээлттэй 
сонгон шалгаруулж томилдоггүй, харин шууд Эрүүл мэндийн яамнаас томилдог 
байна. Харин олон нийтийн төлөөллийг нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж 
томилдог байна. Үүнтэй холбоотойгоор 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 
Эрүүл мэндийн сайдын А/189 тоот тушаалаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчит 
төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 
ажиллах олон нийтийн төлөөллийг сонгох журам”-ыг баталжээ.. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээс үзвэл “Арьсны өвчин судлалын 
үндэсний төв”-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах олон 
нийтийн төлөөллийг сонгон шалгаруулахаар Эрүүл мэндийн яамнаас зарласан 
байна2. 
 Энэхүү зарлалд “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн 15.23-т 
заасны дагуу дараах олон нийтийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулна. Үүнд: 

1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус 
байгууллага 

2. Эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

3. Даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан 
байгууллагыг төлөөлөх дараах шалгуур үзүүлэлт хангасан гишүүнийг 
материал ирүүлэхийг урьж байна” гэжээ. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дурдсан зүйл заалт нь хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинжийг агуулаагүй байна гэж дүгнэж байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээрх заалтаар “Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах 
зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, тухайн эмнэлгийн хамт олныг 
төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна” гэж 
заасан хэдий ч уг заалтад дурдсан бүх эмнэлэг төлөөлөн удирдах зөвлөлөө 
байгуулсан эсэх мэдээлэл хангалттай тодорхой биш байна. Тиймээс энэ 
зөвлөлийн талаарх мэдээллийг нийтэд заавал өгдөг байх, тус зөвлөлийн ажиллах 
журмыг нь хэн батлах, хэрхэн батлах талаар хуульд зохицуулалт хийж өгөх нь 
зүйтэй байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

                                                             
2 Эх сурвалж: http://www.mohs.mn/news/2087 - ЭМЯ-ны албан ёсны цахим хуудас 
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Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн ажиллах журамтай холбоотой заалт нэмэх саналтай байна. Хуулийн 
нэмэлтийн саналыг хавсаргав.3 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 8 
5.1.Эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
дэргэдээ хүний болон малын эмийн асуудал хариуцсан зөвлөл /цаашид “эмийн зөвлөл” гэх/-тэй 
байна. 
5.2.Эмийн зөвлөл нь эмийн үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх орон тооны бус, 
мэргэжлийн зөвлөх байгууллага бөгөөд түүний бүрэлдэхүүн, дүрэм, гишүүдийн ашиг сонирхлын 
зөрчлийн мэдүүлэг гаргах журмыг эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн батална. 

 
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 9 
141 дүгээр зүйл.Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 
141.2.Үндэсний зөвлөл нь дараахь бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ажлаа Улсын Их Хуралд жил бүр 
тайлагнана: 
141.2.2.даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагыг 
төлөөлсөн гурван хүн; 
141.2.3.ажил олгогчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагыг 
төлөөлсөн гурван хүн. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 1. “Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам”-ыг тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А-127 тоот тушаалаар 
шинэчлэн баталжээ. 

2. УИХ-ын 2017 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоол. 
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаар Эрүүл 
мэндийн сайд нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А-127 тоот тушаал 
гаргаж, Хүний эмийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулжээ. 

Тус зөвлөл нь дарга, гишүүдтэй нийлээд 16 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг байна. Тус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн 
“Эм” холбооны төлөөлөл ордог байна. “Эм” холбоо нь мэргэжлийн төрийн бус 
байгууллагын хувьд бүрэлдэхүүнд нь төлөөлөлтэй байна. 

Түүнчлэн дээр дурдсан тушаалаар Хүний эмийн зөвлөлийн ажиллах журам, 
Хүний эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг тус тус баталжээ. 

2. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлд зааснаар УИХ-
ын 2017 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор Эрүүл мэндийн 
даатгалын үндэсний зөвлөлийг байгуулжээ. Тус зөвлөлд: 

1/Засгийн газрыг төлөөлсөн гишүүнээр Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайд; 

2/ Даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүнээр Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын даргын орон тооны бус зөвлөх, Эрүүл мэндийн эдийн 
засагч, эрүүл мэндийн даатгалын шинжээч, Монголын эрүүл мэндийн ажилтны 
үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга; 

                                                             
3 Холбогдох хуулийн төслийг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.  
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3/Ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүнээр Монголын ажил олгогч эздийн 
нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал, “Магда” ХХК-ийн ерөнхий захирал, Макро 
эдийн засаг ба эрүүл мэнд төрийн бус байгууллагын тэргүүн нар багтсан байна.  

Харин тус зөвлөлийн анхдугаар хурал энэхүү дүн шинжилгээ хийх 
хугацаанд хуралдаагүй байсан юм. 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль болон Эрүүл мэндийн даатгалын 
тухай хуулийн дурдсан зүйлүүдэд зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил 
харагдахгүй байна хэмээн дүгнэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Хүний эмийн зөвлөл болон Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй байлгах чиглэлд 
холбогдох төрийн захиргааны байгууллага нь анхаарч ажиллах шаардлагатай 
байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль болон Эрүүл мэндийн даатгалын 
тухай хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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4.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
8 дугаар зүйл.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, түүний бүрэн эрх 
8.4.5.хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг судлах, сурталчлах, энэ чиглэлээр холбогдох 
төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамнаас судалгааны хүрээлэн, судлаачтай 

ямар түвшинд хамтран ажиллахж байгаа талаар тоон ба чанарын үзүүлэлтээр 

гаргах  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар 

баримталж буй төрийн бодлого, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийг оновчтой 

болгох үүднээс хөдөлмөрийн зэх зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн талаар суурь 

судалгааг тогтмол хийж ашиглаж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн богино 

хугацааны эрэлтийг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор 2016 онд 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт уг судалгааны ажлыг 

гүйцэтгэжээ. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

ХНХЯ төрийн бус байгууллагатай хамтарсан судалгааны ажил хийгээгүй 

байна.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд хөдөлмөрийн зах зээлийн 

эрэлт, нийлүүлэлтийг судлах, сурталчлах чиглэлээр холбогдох төрийн бус 

байгууллагатай хамтран ажиллахаар заасан хэдий ч яамны харьяа хүний нөөцийн 

чадавхитай, төсвөөс санхүүжилттай судалгааны хүрээлэнтэй тул хөндлөнгийн 

ТББ-тай хамтран ажиллах тал дээр хангалтгүй байна. Мөн ТББ-ууд санхүүжилтээ 

шийдвэрлэж чаддаггүйгээс шалтгаалан холбогдох яамтай хамтын ажиллагаа сул 

байдаг гэж дүгнэлээ. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль дахь  
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иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
20 дугаар зүйл.Нийгмийн түншлэл 
20.1.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудлаар хамтран ажиллах нутгийн өөрөө удирдах болон 
төрийн захиргааны байгууллага, ажил олгогч, ажилтан, үйлдвэрчний эвлэл, мэргэжлийн холбоо, 
аж ахуйн нэгж, байгууллага, суралцагч, эцэг, эх зэрэг сонирхогч этгээд нийгмийн түншлэлийг 
бүрдүүлж, зөвлөлийн хэлбэрээр ажиллаж болох бөгөөд дараахь түвшинд ажиллана: 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Нийгмийн түншлэл пракикт хэрхэн хэрэгжиж байгааг судлах, гарч буй үр 

дагаврыг тодорхойлох.  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 2000 оноос эхлэн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт улсын 

хэлэлцээрийг 2 жилд 1 удаа буюу нийт 7 удаа байгуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг 

Засгийн газар, Монголын үйлдвэрчний эвлэл, Монголын ажил олгогч эздийн 

нэгдсэн холбоотой хамтран зохион байгуулсан.  Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 

гурван талт 2017-2018 оны улсын хэлэлцээрийг байгуулсан.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 15.4-т заасны дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн 

зөвшлийн хамтын хэлэлцээрийг салбар/тариф/, аймаг, нийслэлийн хүрээнд 

бүртгэдэг. 2017 оны байдлаар хүчинтэй хэрэгжиж байгаа нийт 32 хамтын 

хэлэлцээр байна. Үүнээс энэ онд хамтын хэлэлцээрээ шинэчлэн хэрэгжиж эхэлсэн 

нийт 16 байгаагаас аймгийн 15 аймаг, нийслэлийн  хамтын хэлэлцээр, 5 салбар 

/тариф/-ын хэлэлцээр бүртгэгдэн хэрэгжиж байна 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Өнөөдөр үйлдвэрлэлийн дадлагыг жинхэнэ утгаар нь хийчихээр 

чадавхижсан аж ахуйн нэгжүүд хараахан байхгүй байна. Нэгэнт хууль эрхзүйн 

орчин бүрдсэн учраас сургуулийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болсон дадлагын газар 

аж ахуйн нэгжүүдийн мэдэлд байна гэсэн үг. Энэ аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж, 

татварын бодлогоор урамшуулах  төрийн бодлого хэрэгтэй байна. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
24 дүгээр зүйл. Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн мэдээллийг ашиглах 
24.2.Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн соёлын өвийн мэдээллээр нийтэд 
зориулан сурталчилгааны хялбаршуулсан бүтээл гаргаж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
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 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 

үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 

иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 

байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 

хийнэ. Хяналт шинжилгээний үр дүнд иргэний оролцооны зохицуулалтыг 

сайжруулах,  дэмжсэн агуулга бүхий санал гаргавал Төсвийн тухай хууль болон 

бусад захиргааны хэм хэмжээний акттай уялдуулна 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Үндэсний соёлын өвийн мэдээллийг тоон системд оруулан хадгалах 

хөтөлбөр-ийг Засгийн газар 2005 онд баталсан.  

 

 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Соёлын өвийн төвөөс 10 цуврал ном, 2 CD-ийг гаргасан гэж холбогдох 

мэргэжилтэн тайлбар өглөө. Санхүүжилтээс шалтгаалан цөөн тоогоор хэвлүүлсэн 

байна.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Мэдээллийн тоо системийн программаас мэдээлэл  авах боломжгүй 

байна.Эдгээр бүтээлийг нийтэд тараах зардлыг төсөвт тусгах шаардлагатай.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
6 дугаар зүйл.Олон нийтийн радио, телевизийн үйл ажиллагааны ил тод байдал 
6.1.Олон нийтийн радио, телевиз жил бүр үйл ажиллагааныхаа дэлгэрэнгүй тайланг өдөр тутмын 

сониноор, эсхүл нийтэд хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлэх бөгөөд тайланд дараахь 

мэдээллийг тусгана: 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Олон нийтийн радио, телевизийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нийтэд 

мэдээлэлээ хэрхэн түгээж байгаад шинжилгээ хийх   

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 МҮОНРТ-ын Үндсэний Зөвлөлийн шийдвэрээр 2012, 2013,2014,2015,2016 

онд тайлан гаргажээ.  

3..Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
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 Үйл ажиллагааныхаа 2014,2015,2016 оны тайлангуудыг өдөр тутмын 

сониноор гаргаагүй байна. Харин http://www.mnb.mn/ цахим хаягт байршуулсан 

байна. 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Нийтэд хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр гэдгийг агуулгын хувьд хийдэлтэй 

байна гэж үзлээ. Хүртээмжтэй, бусад гэдэгт ямар хэлбэрүүд байхыг тодорхойлох 

хэрэгтэй.  

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Хэрэгжилт хангалтгүй гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах 

зөвлөмж байхгүй.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 эсхүл нийтэд хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлэх гэснийг эсхүл цахим 
хаягаар мэдээлэх гэж  өрчлөх саналтай байна 
 

Эрүүл мэндийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 5 
8.1.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрүүл мэндийг 
хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
8.1.22.эмийг бүртгэх, баталгаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, эмийн чанар, аюулгүй 
байдлын талаар нийтэд мэдээлэх. 
Зохицуулалт 6 
20-р зүйл. 20.2.Эрүүл мэндийн байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ: 
20.2.6.үйл ажиллагааныхаа тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж өгөх, бусад байгууллага, иргэнийг 
эрүүл мэндийн асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах; 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А-127 тоот 
тушаал батлагджээ. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хүний эмийн зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын эмийн бүртгэлд 
бүртгэгдсэн бүх эмийн талаарх мэдээлэл Эрүүл мэндийн яамны цахим хуудаст 
байршдаг LICEMED бүртгэлийн программд байршсан байдаг бөгөөд үүнийг хүссэн 
хэн болгон орж үзэх боломжтой байдлаар хийсэн байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дурдсан зүйлүүдэд зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчил байхгүй байна хэмээн дүгнэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Хүний эмийн зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын эмийн бүртгэлд 
бүртгэгдсэн бүх эмийн талаарх мэдээлэл Эрүүл мэндийн яамны цахим хуудаст 
байршдаг LICEMED бүртгэлийн программыг олон нийтэд сайтар сурталчлах нь 
зүйтэй байна.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
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Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
шаардлагагүй байна гэж дүгнэсэн болно. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
шаардлагагүй байна гэж дүгнэсэн болно. 
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4.4.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
6.3.Зөвлөл нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
6.3.5.мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих; 

 

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 гаргахад оршино. Хяналт шинжилгээний үр 

дүнд иргэний оролцооны зохицуулалтыг сайжруулах,  дэмжсэн агуулга бүхий 

санал гаргавал хууль болон бусад захиргааны хэм хэмжээний акттай уялдуулна.  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам-ыг 2011 он Засгийн газрын 117-р тогтоолоор 

баталсан. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хөрөнгийн зарцуулалтын хяналт яамны болон хэрэгжүүлэгч агентлагийн 

дотоод хяналт, үнэлгээ мониторингийн газраас хийгддэг. Харин хөндлөнгийн 

хяналтын тогтолцоо тааруу. Гэхдээ сангийн зарцуулалтад хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудыг тендер шалгаруулах байдлаар оруулдаг. Үүний давтамж бөгөөд 

хувийн хэвшлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан хөндлөнгийн 

хяналтыг байнга хийж байх механизмыг бүрдүүлэх хэрэгтэй (Ажил олгогч эздийн 

нэгдсэн холбооны мэргэжилтэнгийн ярилцлагаас). 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд заасан Зөвлөл мэргэжлийн 

боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих чиг 

үүрэгтэй боловч хөрөнгийн зарцуулалтын хяналт яамны болон хэрэгжүүлэгч 

агентлагийн дотоод хяналт, үнэлгээ мониторингийн газраас хийгддэг. Харин 

хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоо тааруу байна. Хяналт тавих үйл ажиллагааг 

дээрх журамд нарийвчилсан зохицуулалт оруулах  шаардлагатай. Мөн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих сангийн талаар мэдээлэл ил тод бус, сан, Зөвлөл хоёрын 

хамтын ажиллагааны зохицуулалтыг тодорхой зааж өгөөгүйгээс хяналт тавих үйл 

явц хангалтгүй хэрэгждэг гэж дүгнэсэн.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 
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Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
28.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, хадгалах, худалдах, 
хэрэглэх, хянах үйл ажиллагааг зохицуулахад төрийн бус, мэргэжлийн байгууллага дараахь 
үүрэг гүйцэтгэнэ: 
28.1.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан холбогдох журам, 
зааврын биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг 

асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; 
 

Эрүүл мэндийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
43.1.5.хүний эрүүл мэндэд харш үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэний талаар холбогдох байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргах; 
Зохицуулалт 4 
45.1.Эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар төрийн бус байгууллага дараах үйл ажиллагаа 

явуулж болно: 
45.1.1.эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавих, илэрсэн 
зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; 

 
Эрүүл ахуйн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
14 дүгээр зүйл. Иргэний эрх, үүрэг 
14.1.Эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангуулах талаар иргэн дараахь эрх эдэлнэ: 
14.1.4.эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд олон нийтийн хяналт тавихaд орлцох; 
17 дугаар зүйл. Эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих 
17.2.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн эрүүл ахуйн тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

 
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 6 
6 дугаар зүйл.Иргэний эрх, үүрэг 
6.1.Давс иоджуулах, борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж нь хүнсний 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд иоджуулсан давс худалдаж, хэрэглэж байгаа эсэхийг иргэн хянах 

эрхтэй. 
 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Төрийн захиргааны аливаа байгууллагаас гаргасан шийдвэр, үйл 
ажиллагааны хэрэгжилт, биелэлтэд иргэдийн зүгээс хяналт тавьж ажиллах нь 
иргэдийн оролцооны нэг чухал хэлбэр байдаг. Дээр дурдсан хуулийн заалтуудын 
зорилго бол иргэдийн зүгээс хяналт тавих оролцоо буюу эрүүл мэндийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдтэй идэвхтэй 
хамтран ажиллахдаа тэдний идэвхтэй хяналтын хэлбэрийг ашиглаж байхыг 
дэмжсэн заалт болно. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн 
хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тухайн мэргэжлийн 
зөвлөлийн талаарх тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн аргаар, иргэдийн энэхүү 
оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын албан хаагчдаас асуулга авах, мөн өмнө нь хийгдэж 
байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулав.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
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 Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 397 дугаар тушаалаар “Эрүүл 
мэндийн салбарын зарим үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
журам, төрийн бус байгууллагад тавигдах шалгуур үзүүлэлт” батлагдсан. 
  
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Эрүүл мэндийн яамны зүгээс Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 28 
дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 43, 45 дугаар зүйлүүдийг хэрэгжүүлж 
ажиллахдаа эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн “Эм” холбоотой нягт хамтран 
ажилладаг байна. Тус холбоо нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн салбар дахь дийлэнх 
аж  ахуйн нэгжүүдийг өөртөө нэгтгэсэн, мэргэжлийн төрийн бус байгууллага 
байна. 
 Түүнчлэн, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 397 дугаар тушаалаар “Эрүүл 
мэндийн салбарын зарим үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 
журам, төрийн бус байгууллагад тавигдах шалгуур үзүүлэлт”-ийг баталж 
хэрэгжүүлсэн байна. 
 Тус журамд төрийн зарим чиг үүргийг чадамж бүхий төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, хяналтын үйл ажиллагааг дэмжих, мэдээллийн сан 
үүсгэх, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ил тод байлгах асуудлыг 
зохицуулсан бөгөөд тус журмын хэрэгжилтэд зохих мониторингийг хийжээ. 
Одоогийн байдлаар төрийн бус байгууллагын талаар мэдээллийн сан үүсгэх, тус 
журмыг шинэчлэн найруулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд холбогдох саналыг 
авахаар орон нутаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, холбогдох төрийн 
захиргааны байгууллага, мэргэжлийн холбоод руу илгээсэн байна. 
 Мөн Эрүүл ахуйн тухай хуулийг дагаж мөрдөх бодлогын баримт бичгийг 
батлах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Эрүүл мэндийн 
дэд сайдаар ахлуулсан төрийн бус мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл орсон 
28 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 18 заалтыг үндэслэн 20 бодлогын баримт бичиг боловсруулж, 
батлуулахаар ажиллаж байх бөгөөд 2017 оны 7 дугаар сарын байдлаар хэрэгжилт 
нь 70 хувьтай явж байна. 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад 
хяналт тавьсан иргэдийн зүгээс хянасан талаар тоо баримт бүхий мэдээлэл алга 
байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл 
ахуйн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулийн дурдсан 
зүйл заалтууд нь зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил байхгүй байна гэж 
дүгнэлээ.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл 
ахуйн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулийн дурдсан 
зүйл заалтууд дахь иргэдийн хяналтыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх талаар тодорхой 
процедурыг нэмж зохицуулж өгөх шаардлагатай байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
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Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл 
ахуйн тухай хуульд эрх бүхий этгээдэд холбогдох журам батлах эрх олгосон 
нэмэлт оруулж өгөх саналтай. Хуулийн нэмэлтийн саналыг хавсаргав.4 
 
  

                                                             
4 Холбогдох хуулийн төслийг Хавсралт 2, 3-аас үзнэ үү. 
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4.5.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ БУСАД ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Боловсролын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
28 дугаар зүйл. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх 
28.1.9.төрийн бус өмчийн боловсролын сургалтын байгууллагад хууль тогтоомжид заасан 
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

 
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 гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 

иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 

байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 

хийв. Мөн заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн боловсролын 

Академи "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд Хуульч 

эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи Монгол улсын хууль, эрх 

зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн 

шинжилгээ хийх" зэрэг судалгааны тайлангуудыг харьцуулсан судлав. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Сургуулийн өмнөх боловсрол -2, Дээд боловсролын шинэчлэлийн зураглал, 

Боловсролын Үндэсний хөтөлбөр зэрэг 10 гаруй бодлогын баримт бичгүүдийг 

баталсан.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн болон төрийн бус өмчийн 

бүх их, дээд сургууль, коллежийн оюутнуудад  сургалтын төлбөрийн нэн 

тааламжтай нөхцөлтэй, хамгийн бага хүүтэй хөгжлийн зээл олгох ажил хэрэгжсэн 

(БСШУСЯ-ны тайлангаас).  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Эрх бүхий яамнаас төрийн өмчийн бус боловсролын байгууллагыг хэрхэн 

дэмжих, туслалцаа үзүүлэх журмыг Засгийн газраас батлах шаардлагатай.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
Соёлын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
131.1.Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ:  
9/соёл, урлагийн мэргэжлийн холбоод, олон нийтийн байгууллага, хувийн хэвшлийн 
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байгууллагатай хамтран ажиллах, тэдгээрт дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 
Зохицуулалт 3 
21- р зүйлийн З. Төрийн өмчийнхөөс бусад ашгийн төлөө бус соёлын байгууллагад тодорхой 
төслийг үндэслэн төрөөс санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж болно. Төсөл шалгаруулах 
журмыг Засгийн газар тогтооно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Соёлын салбар дах иргэний оролцоо ямар түвшинд байгааг судлах 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

БСШУСЯ нь Монголын оюутны холбоо, Монголын урлагийн зөвлөл, 

Урлагийн ажилтны Холбоо, Монголын ахмад багш нарын холбоо, Монголын 

циркчдийн холбоо, Залуу Монгол эрдэмтдийн Холбоо, Олон улсын Драмын 

Театрын Холбоо зэрэг ТББ-уудтай хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан байна. 

Харин ашгийн төлөө бус соёл урлагийн байгууллага гэж байхгүй байна. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2017 онд  Үндэсний баяр наадмын соёлын арга хэмжээг зохион байгуулахад 

Монголын Урлагийн зөвлөлийг дэмжсэн.  2016, 2017 онд  гадаад улсад соёл 

урлагаа сурталчлах зорилгоор  Урлагийн ажилтны Холбоотой гэрээ байгуулж  

санхүүжилт өгсөн. ТББ-тай хамтарсан уулзалт, сургалтыг жилд 2 удаа тогтмол 

зохион байгуулдаг. Жишээлбэл: 2017 оны 11 сарын 21- нд соёлын өвийн талаар 

ТББ, хувийн хэвшил, иргэнийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг, сургалт  зохион 

байгуулсан.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Дэмжлэг, урамшуулал үзүүлэх тухай нэгдсэн журам гараагүй байна.  

Тиймээс иргэд, ТББ-д урамшуулал өгөх асуудал нь тухайн яамны үзэмжээр 

шийдэгдэх сул тал байдаг. .Дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх тухай журмыг Засгийн 

газар батлах зэрэг саналтай байна.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
Соёлын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
6. Соёлыг хөгжүүлэх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах зориулалт бүхий төрийн санд 
байгууллага, иргэнээс оруулсан хандив, хөрөнгө оруулалтад албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх 
журмыг хуулиар тогтооно. 

 
1.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Дэмжлэг, хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг баталсан УИХ-ын шийдвэр гараагүй 

тул хяналт шинжилгээ хийх боломжгүй байна. 



 31 

 
Номын сангийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
24 дүгээр зүйл. Номын сангийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх дэмжлэг 
24.2. Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь уншлагыг дэмжих олон талт арга 
хэмжээг зохион байгуулах, уншлагыг дэмжих журам боловсруулан хэрэгжүүлэх, тэргүүний уншигч-
иргэн, гэр бүл, байгууллагыг сурталчилна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Номын сангийн үйл ажиллагааг иргэний оролцоонд тулгуурлан дэмжих  

бодлогын хэрэгжилт ямар байгааг судлах  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

БСШУСЯ-аас 2006 онд “Тэргүүний уншигчид Д.Нацагдорж тэмдэгтэн 

шалгаруулах журам”-ыг баталсан байна. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Тэргүүний уншигчаар жилд 2 оос доошгүй уншигч шалгардаг. Харин 

иргэдийг сурталчлах талаар Үндэсний номын сангийн цахим хаягт мэдээлэл 

байсангүй.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Хэдийгээр холбогдох хууль, журам гарсан боловч хуулийг хэрхэн 

хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг нийтэд буюу цахим хаягт байршуулаагүй, олон 

нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан ажлыг тогтмол 

явууулдаггүй, хэвлэлийн мэдээ хангалттай бэлтгэдэггүй  байна гэдгийг цахим 

тандалтын аргаар шинжилгээ хийн дүгнэлээ.   

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт тухай хууль: 

Зохицуулалт 6 
13 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 
13.1.Засгийн газар соёлын өвийг хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
13.1.11.соёлын өвийг хамгаалахад идэвх, санаачилгатай оролцсон иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг урамшуулах журам батлах 
Зохицуулалт 7 
14 дүгээр зүйл. Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн 
эрх 
14.1.15.соёлын өвийг хамгаалах, сурталчлах үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, хуулийн 
этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх; 
Зохицуулалт 8 
40 дүгээр зүйл. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах 
40.1.Соёлын өвийг сурвалжлан олсон, нээлт хийсэн, соёлын өвийн сан хөмрөгийг баяжуулах, 
авран хамгаалах, түүнийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, сэргээн уламжлуулах, сэргээн 
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засварлахад идэвх санаачилгатай ажилласан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төрөөс 
урамшуулна. 
40.5.Соёлын биет бус өвийг үндэсний болон дэлхийн хэмжээнд сурталчлан алдаршуулах, түгээн 
дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан өвлөн уламжлагчийг жил бүр тодруулж, мөнгөн 
шагнал олгох бөгөөд мөнгөн шагнал олгох журмыг Засгийн газар батална  

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Соёлын салбарыг хөгжүүлэх, сурталчлах үйл ажиллагаанд идэвхитэй 

оролцож байгаа иргэнийг шагнах, урамшуулах  зохицуулалт хэрхэн хэрэгжиж 

байгааг судлав. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Соёлын биет бус өвийг үндэсний болон дэлхийн хэмжээнд сурталчлан 

алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан өвлөн 

уламжлагчид мөнгөн шагнал олгох журам”ыг Засгийн газрын 2016 оны 145-р 

тогтоолоор баталсан. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2016 онд гарсан тогтоолоос өмнө Соёлын биет өвийг хамгаалахтай 

холбоотой нийтлэг журам гараагүй тул  сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Ж. 

Отгонбаяр сайд 3 хүнд 3-5 сая төгрөгөөр урамшуулж байсан. Мөн соёлын биет бус 

хэлбэр буюу туульч, биелгээ бүжигч зэрэг 100 орчим хүн байгаа бөгөөд  эдгээр  

хүмүүст 2-3 жилд нэг удаа 200000 төгрөгийн урамшуулал сайдын тушаалаар 

олгож байсан. Харин 2016 оноос төсвийг батлаагүй тул зорилтот бүлэгт 

урамшуулал олгоогүй байна. 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Хуулийн 13.1.11, 40.1 заалтууд хоорондоо давхцаж байна. Иймд 40.1-ийг 

хүчингүй болгох. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд соёлын өвийг хамгаалах, сурталчлах 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэхээр заасны дагуу  2016 он хүртэл тодорхой хэмжээгээр урамшуулал олгож 

байсан байна. Харин 2016 оноос төсвийг батлаагүй тул зорилтот бүлэгт 

урамшуулал олгоогүй байх тул хэрэгжилтэд анхаарах шаардлагатай байна. 

Соёлын биет ба биет бус өвийг хадгалах, хамгаалахад идэвх, санаачилгатай 

оролцсон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журмыг нэгдсэн 

байдлаар Засгийн газраас батлах шаардлагатай. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн 40.1 дэх хэсгийн заалтыг хүчингүй болгох.5 

 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт тухай хууль: 
Зохицуулалт 9 

                                                             
5 Холбогдох саналыг Хавсралт 4-өөс үзнэ үү. 
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40 дүгээр зүйл.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах 
40.2.Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийг илрүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан 
иргэнийг төрөөс алдаршуулж, урамшуулна. 
40.3.Энэ хуульд заасан шаардлагыг зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн, соёлын өвийг хуулбарласан, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, борлуулсан тухай мэдээлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, улсын 
байцаагч, гэрээт харуулд борлуулалтын орлогын 15 хувийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг 
дарга олгоно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх үйл ажиллагаанд идэвхитэй 

оролцож байгаа иргэнийг алдаршуулах, урамшуулах  зохицуулалт хэрхэн 

хэрэгжиж байгааг судална. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 ГХУСТ хуулийн 13.1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй 

оролцсон иргэнийг дор дурдсан хэлбэрээр урамшуулна: 

13.1.1.мөнгөн шагнал олгох; 

13.1.2.үнэ бүхий зүйл дурсгах; 

13.1.3.хүндэт тэмдгээр шагнах; 

13.1.4.алдрыг нь мөнхжүүлэх; 

13.1.5.төр, засгийн шагналд тодорхойлох . 

Мөнгөн шагнал олгох, үнэ бүхий зүйл дурсгах шагналыг Хууль зүйн сайд, 

сум дүүргийн засаг дарга, цагдаагийн байгуулагын эрх бүхий албан тушаалтан 

олгоно гэж ГХУСТ-д заажээ. Цагдаагийн байгууллага, аймаг, нийслэл, сум 

дүүргийн засаг дарга соёлын өвийн эсрэг гэмт хэргийг илрүүлсэн иргэнд 

урамшуулал өгөх тухай шийдвэр гаргасан талаар нэгдсэн мэдээлэл байхгүй гэж  

холбогдох соёлын өвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн мэдээлэл өгсөн.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Урамшуулал өгч алдаршуулсан  тохиолдол байхгүй байна.  

 

 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 ГХУСТ хуулийн 13.1 дэх хэсэгт зааснаар урамшууллыг өгөх эрх бүхий 
албан тушаалтнууд нь Соёлын өвийн тухай хуулийн 40.3 дахь хэсэгт заасан 
этгээдтэй, мөн хуулийн 19.3.4 дэх хэсэгт Гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн иргэн, 
төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил гаргагчид ногдуулсан торгууль, 
нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар тооцож мөнгөн шагналыг олгох” гэж 
заасан нь Соёлын өвийн тухай хуулийн 40.3 дахь хэсгийн заалтаар тодорхойлсон 
хувьтай зөрчилдөж байна.  
 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд соёлын өвийг хамгаалах, сурталчлах 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэхээр заасны дагуу  2016 он хүртэл тодорхой хэмжээгээр урамшуулал олгож 
байсан байна. Харин 2016 оноос төсвийг батлаагүй тул зорилтот бүлэгт 
урамшуулал олгоогүй байх тул хэрэгжилтэнд анхаарах шаардлагатай байна. 
Түүнчлэн энэ хуульд зөрчлийг мэдээлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
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улсын байцаагч, гэрээт харуулд борлуулалтын орлогын 15 хувийг аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн Засаг дарга олгохоор заасан. Гэвч энэ нь агуулгын хувьд Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн “19.3.4 Гэмт хэрэг, зөрчлийг 
илрүүлсэн иргэн, төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил гаргагчид 
ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар тооцож 
мөнгөн шагналыг олгох”-оор заасантай зөрчилдөж байгааг арилгах шаардлагатай.  

Урамшуулал олгох зохицуулалтын хувьд гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан 
зогсоох, илрүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
хуульд заалт болгон нэгтгэж оруулах, Уг зохицуулалттай холбоотой журмыг 
Засгийн газар батлах шаардлагатай.  
 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 Засгийн газарт Урамшуулал олгох тухай журам батлахыг зөвлөх 
шаардлагатай.  

Нийгмийн халамжийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 10 
19 дүгээр зүйл. Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 
19.10.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах үйлчилгээ, өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх, тухайн 
хүүхдийг хөгжүүлэх төв, төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг холбогдох стандартын дагуу зохион 
байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг 
нийгмийн халамжийн болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран 
шийдвэрлэнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллага 

бусад иргэд ТББ-тай хамтарч  ажиллах, оролцоог нь дэмжиж талаар ямар арга 

хэмжээ авч байгааг судлах  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Энэ талаар захиргааны шийдвэр гараагүй байна.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2015 онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар “Өнөр бүл” 

асрамжийн газрыг Япон улсын Жайка олон улсын байгууллагын буцалтгүй 

тусламжаар байгуулж байжээ. Тус эмнэлэгт өдөрт 20-30 хүүхэд эмчилгээнд ордог 

бол байгуулагдсан цагаасаа хойш 2-18 насны 400 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй 

болон хөдөлгөөний хомсдолтой хүүхдэд эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлжээ. 2016 оны 

12 дугаар сарын 22-ны өдөр Эрүүл мэндийн газар, Дэлхийн зөн Дундговь хөгжил 

хөтөлбөр хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв”-ийн 

нээлтийг хийж, мэдээллийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Харин төрөөс мөнгөн 

ба бусад хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлээгүй гэж  дээрх төрийн бус байгууллагын 

төлөөлөгчид мэдээлэл өгсөн.  

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
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 Дэмжлэг үзүүлэх гэдгээ хууль болон журмаар нарийвчлан тодорхойлох 

шаардлагатай байна. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 11 
13 дугаар зүйл. Нийгмийн хөгжилд залуучуудын оролцоог дэмжих 
13.1.Төрөөс залуучуудын оролцоог дараахь чиглэлээр дэмжинэ: 
13.1.1.залуучууд өөрсдийн эрх ашигт нөлөөлөх аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах үйл явцад 
оролцох, хэрэгжилтийг хамтран зохион байгуулах, биелэлтэд нь хяналт тавих; 
13.1.2.залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагын нийтэд тустай үйл ажиллагааг дэмжих; 
13.1.3.залуучуудын хүмүүнлэгийн болон сайн дурын ажилд оролцох оролцоог дэмжих. 
(4.1.3.“залуучуудын оролцоо” гэж залуучуудын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, шийдвэр 
гаргах түвшинд үзэл бодлоо илэрхийлэх, оролцох үйл явцыг;) 
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4.6. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл мэндийн салбар дахь иргэдийн 
оролцооны зохицуулалттай хууль 14, тэдгээрийн 48 зохицуулалт байгаагаас 

оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх хувь: 
 

 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Мэргэжлийн боловсролын сургалтын тухай хуулийн дагуу мэргэжлийн 
сургалтыг 1 жил хүртэлх хугацаагаар зохион байгуулах ба тухайн хуулийн 
шаардлагын дагуу сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгодог. Тодруулбал, 
мэргэжлийн сургалтын байгууллагууд 10 сараас доош хугацаагаар сургалт 
явуулж, (үсчин, тогооч) төгсөгчиддөө чадамжийн гэрчилгээ олгодог. Харин 
боловсролын үнэмлэх өгдөггүй байтал зарим түр сургалтын төвүүд зөрчин 
мэргэжлийн үнэмлэх олгож байгаа нь мэргэжлийн боловсролын нэр хүндийг 
унагаж, иргэд, ажил олгогч нараас чанаргүй сургалт явуулж байна гэсэн гомдол 
гарах болсон. Иймд мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагууд 
мэргэжлийн сургалт, мэргэжлийн боловсрол хоёрын  ялгааг сайн гаргаж 
индексийг тодорхой болгох шаардлагатай. 

 Номын сангийн тухай хуульд ТББ, иргэн номын сангийн үйлчилгээ эрхэлж 
болохоор заасан ч төрийн бус байгууллага, иргэн номын сангийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа нь бага байна. Шалтгаан нь мэрэгжлийн стандартыг 
хангасан номын сан явуулах эрх хэмжээ, санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй тул 
энэ хуулийн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.  

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүний 
дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос 
сэргийлэх тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Давс иоджуулж 
иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулиудын дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн 
судлахад иргэдийн идэвхтэй оролцооны талаарх зохицуулалтыг тодорхой 
түвшинд, зарим тохиолдолд хангалттай оруулж өгсөн байна гэж дүгнэлээ. 
Харин иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэрийг хуульчилж өгсөн дээрх 
зохицуулалтуудыг төрийн эрх бүхий холбогдох захиргааны байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа хэлбэрэлтгүй хэрэгжүүлдэг байх, хэрэгжүүлье гэсэн чин 
эрмэлзэлтэй байх, иргэдийн идэвхтэй оролцооны үр нөлөөтэй байдлын талаар 
зөв мэдлэг, мэдээлэлтэй байх явдал чухал байна.  

16

9

6 6

11

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах Бусад оролцоо

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл мэндийн салбарын 
хуулиуд дахь иргэний оролцооны зохицуулалт
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2.Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Судалгаанд хамаарагдсан төрийн захиргааны төв болон бусад захиргааны 
байгууллагын дэргэд орон тооны бус иргэний оролцоотой Зөвлөл байхаар 
хуульчлагдсан байна. Харин эдгээр Зөвлөлийн иргэний оролцоог бүрэн 
төлөөлөх эрх хэмжээ нь хязгаарлагдмал, үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилт 
бага, Зөвлөлд оруулах ТТБ, иргэний төлөөллийг төрийн захиргааны 
байгууллагын албан тушаалтны үзэмжээр шийдэгддэг, ТББ-уудын мэдээллийн 
нэгдсэн сан бүрдээгүйгээс ихэнхи нь тогтмол ажилладагүй байна.  

 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд заасны дагуу МБС-ын 
Үндэсний зөвлөл, салбар зөвлөлүүдийг байгуулсан ч тэдний байнгын хэвийн 
үйл ажиллаагааг хангах санхүүгийн хөшүүрэг байхгүй. Салбар зөвлөлүүд нь 
тодорхой санхүүжилт байхгүй тул үйл ажиллагааг тогтмол  хэрэгжүүлэх ажлын 
алба болон мэргэшсэн ажилтан байхгүй байна. Мөн Зөвлөлд орох иргэн, ТББ-
ын төлөөллийг сонгох журам тодорхой бус тэргүүлэгч төрийн байгууллагын 
даргын үзэмжээр шийдэгддэг дутагдал нийтлэг байна. 

 Номын сангийн тухай, Боловсролын тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай, 
Боловсролын тухай хуульд заасан  Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох иргэний 
төлөөллийг сонгох шалгуур тодорхой байх ёстой. Мөн зөвлөл нь үйл 
ажиллагаагаа нийтэд тайлагнах, иргэдийн идэвхийг дээшлүүлэх талаар 
тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай. 

 Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд олон нийтийн санаа бодлыг 
тусгах зорилгоор хэлэлцүүлэг явуулах, сонсогч, үзэгчидтэй уулзалт зохион 
байгуулахыг заасан зохицуулалтын хэрэгжилт сайн байна гэж дүгнэлээ. 

 Эрүүл мэндийн тухай хуульд зааснаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчит 
төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл 
нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, тухайн эмнэлгийн хамт олныг төлөөлөх 
гурван гишүүн, олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна” гэж заасан 
хэдий ч уг заалтад дурдсан бүх эмнэлэг төлөөлөн удирдах зөвлөлөө 
байгуулсан эсэх мэдээлэл тодорхой биш байна. Тиймээс энэ зөвлөлийн 
талаарх мэдээллийг нийтэд заавал өгдөг байх, тус зөвлөлийн ажиллах журмыг 
нь хэн батлах, хэрхэн батлах талаар хуульд зохицуулалт бий болгох нь зүйтэй 
байна. 

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд 
заасан Хүний эмийн зөвлөл болон Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй байлгах 
чиглэлд холбогдох төрийн захиргааны байгууллага нь анхаарч ажиллах 
шаардлагатай байна. 

 
3.Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар 

 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт, нийлүүлэлтийг судлах, сурталчлах чиглэлээр холбогдох төрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллахаар заасан хэдий ч яамны харьяа хүний 
нөөцийн чадавхитай, төсвөөс санхүүжилттай судалгааны хүрээлэнтэй тул 
хөндлөнгийн ТББ-тай хамтран ажиллах тал дээр хангалтгүй байна. Мөн ТББ-
ууд санхүүжилтээ шийдвэрлэж чаддаггүйгээс шалтгаалан холбогдох яамтай 
хамтын ажиллагаа сул байдаг гэж дүгнэлээ. Түүнчлэн энэ хуульд талууд, 
сонирхогч этгээд нийгмийн түншлэлийг бүрдүүлж, зөвлөлийн хэлбэрээр 
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ажиллаж болохоор заасан бөгөөд 2000 оноос эхлэн Хөдөлмөр, нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт улсын хэлэлцээрийг байгуулж иржээ. 

 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан соёлын өвийн бүртгэл, 
мэдээллийн санд бүртгэгдсэн соёлын өвийн мэдээллээр нийтэд зориулан 
сурталчилгааны хялбаршуулсан бүтээл гаргах, Олон нийтийн радио, 
телевизийн тухай хуульд заасан жил бүр тайланг өдөр тутмын сониноор, эсхүл 
нийтэд хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлэх, Эрүүл мэндийн тухай хуульд 
заасан эмийг бүртгэх, баталгаажуулах, эмийн чанар, аюулгүй байдлын талаар 
нийтэд мэдээлэх тухай заалтууд хэрэгжилт сайтай байна гэж дүгнэлээ. 

 
4.Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд заасан Зөвлөл мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих 
чиг үүрэгтэй боловч хөрөнгийн зарцуулалтын хяналт яамны болон 
хэрэгжүүлэгч агентлагийн дотоод хяналт, үнэлгээ мониторингийн газраас 
хийгддэг. Харин хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоо тааруу байна.  

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл 
ахуйн тухай хууль, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулийн 
дурдсан зүйл заалтууд дахь иргэдийн хяналтыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх талаар 
тодорхой процедурыг нэмж тусгах шаардлагатай байна. 

 
5. Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Иргэний оролцооны бусад хэлбэрт оруулсан дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, 
урамшуулал өгөх зэрэг зохицуулалтыг тодорхойлох шаардлагатай байна. 
Ялангуяа дэмжлэг, туслалцаа гэдэг ойлголт их өргөн хүрээг хамрах учраас 
төрийн эрх бүхий байгууллага төсөвт захирагддаг тул хэрэгжүүлэх боломж 
хомс юм. Иймд хуулинд байгаа дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх заалтуудыг 
нарийвчлан тодорхойлох шаардлага байна. 

 Боловсролын тухай хуульд төрийн бус өмчийн боловсролын сургалтын 
байгууллагад хууль тогтоомжид заасан дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхийг яаманд 
үүрэг ерөнхийлөн заасан байх тул хэрхэн дэмжих, туслалцаа үзүүлэх талаарх 
журмыг Засгийн газраас батлах шаардлагатай гэж үзэж байна.  

 Соёлын тухай хуульд төрийн өмчийнхөөс бусад ашгийн төлөө бус соёлын 
байгууллагад тодорхой төслийг үндэслэн төрөөс санхүүгийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлж болно, төсөл шалгаруулах журмыг Засгийн газар тогтоохоор 
заасан боловч Засгийн газраас журам батлагдаагүйгээс ТББ-д урамшуулал 
өгөх асуудал нь тухайн яамны үзэмжээр шийдэгдэх сул тал байна. 

 Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь уншлагыг дэмжих олон 
талт арга хэмжээг зохион байгуулах, уншлагыг дэмжих журам боловсруулан 
хэрэгжүүлэх, тэргүүний уншигч-иргэн, гэр бүл, байгууллагыг сурталчилна. 

 Номын сангийн тухай хуульд соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
нь уншлагыг дэмжих олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах, уншлагыг 
дэмжих журам боловсруулан хэрэгжүүлэх, тэргүүний уншигч-иргэн, гэр бүл, 
байгууллагыг сурталчилахаар заасан хэдий ч хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн 
талаарх мэдээллийг нийтэд буюу цахим хаягт байршуулаагүй, олон нийтийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан ажлыг тогтмол явууулдаггүй, 
мэдээ хангалттай бэлтгэдэггүй  байна.   

 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд соёлын өвийг хамгаалах, сурталчлах 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэхээр заасны дагуу  2016 он хүртэл тодорхой хэмжээгээр урамшуулал 
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олгож байсан байна. Харин 2016 оноос төсвийг батлаагүй тул зорилтот бүлэгт 
урамшуулал олгоогүй байх тул хэрэгжилтэнд анхаарах шаардлагатай байна. 
Түүнчлэн энэ хуульд зөрчлийг мэдээлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
улсын байцаагч, гэрээт харуулд борлуулалтын орлогын 15 хувийг аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга олгохоор заасан. Гэвч энэ нь агуулгын 
хувьд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн “19.3.4 Гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлсэн иргэн, төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил 
гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар 
тооцож мөнгөн шагналыг олгох”-оор заасантай зөрчилдөж байгааг арилгах 
шаардлагатай. 

 
  



 40 

Хавсралт 1 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

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

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 
 ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.7 дахь 

хэсгийг доор дурдсанаар өөрчилсүгэй: 
 
 1/ 17 дугаар зүйлийн 17.7 дахь хэсэг: 
 

 “17.7. Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, 
нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван 
гишүүн, тухайн эмнэлгийн хамт олныг төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг 
төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох 
журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах дүрмийг эрүүл мэндийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.” 
 
2 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд доор дурдсан 

агуулгатай 45.4 дэх хэсгийг нэмсүгэй. 
 
1/ 45 дугаар зүйлийн 45.4 дэх хэсэг: 
 

“45.4. Энэ зүйлийн 45.1.1-д заасан олон нийтийн хяналт тавих үйл ажиллагааг 
зохицуулсан журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага батална.” 
 
3 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  
 

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ 
 ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд 

дараахь агуулга бүхий 28.2 дахь хэсгийг нэмсүгэй. 
 
 1/ 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэг: 
 

 “28.2. Энэ зүйлийн 28.1.1-д заасан олон нийтийн хяналт тавих үйл 
ажиллагааг зохицуулсан журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага батална.” 
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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                                                                                                                Хавсралт 3 
         Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

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

ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ 
 ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл. Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд дараахь агуулга 

бүхий 17.3 дахь хэсгийг нэмсүгэй. 
 
 1/ 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь хэсэг: 
 

 “17.3 Энэ зүйлийн 17.2-т заасан олон нийтийн хяналт тавих үйл ажиллагааг 
зохицуулсан журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага батална.” 
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 4 
Төсөл 

 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

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

 
 

СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГАЛААХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ХЭСГИЙГ ХҮЧИНГҮЙ 
БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ  

 
 1 дүгээр зүйл.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 40 дугаар зүйлийн 

40.1  дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай. 
 

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

 
 

ГАРЫН ҮСЭГ 


