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ХАВСРАЛТ ТАВ. МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН 
ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

5.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Статистикийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
12 дугаар зүйл.Статистикийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний 
бүрэн эрх 
17/улсын хэмжээнд явуулах тооллого, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын даалгавраар 
хийгдэх нийтийг хамарсан статистикийн судалгааны ажилд мэргэшлийн ажилтан, мэргэжилтнийг 
тэдгээрийн ажилладаг аж ахуйн нэгж, байгууллагатай тохиролцон оролцуулах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, иргэний төлөөллөөр 
гүйцэтгүүлэх эрх зүйн үндэс нь Засгийн газрын тухай хуульд бий. Статистикийн тухай 
хуулинд төрийн тухайн төрлийн үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтийн байгууллагын 
хамтын ажиллагаан дор гүйцэтгэхээр заасан нь тодорхой хугацаанд хүрэхээр 
төлөвлөсөн зорилго, үр дүнд иргэн, олон нийтийн байгууллагын оролцоо, нөөц 
бололцоонд тулгуурлан хүрэхэд чиглэж байна. 

Зохицуулалтын хэрэгжилт нь тухайн оролцооны хэлбэрийг тогтмол хэрэгжүүлж 
байгаа байдлаар хэмжигдэнэ.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Үндэсний статистикийн хорооны ирүүлсэн мэдээлэлд дурдсанаар улсын 
хэмжээнд явуулах тооллого, судалгааны ажилд судлаачийг сонгон шалгаруулахда 
бүх нийтэд нээлттэй байдлаар зар тавьж бүртгэн авч, сургалтыг зохион байгуулж, 
сорилын шалгалтанд тэнцсэн иргэдтэй ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажиллуулдаг 
байна. 

Үндэсний хүн ам, орон сууцны тооллогын комисс нь тооллогын ажилтныг 
гэрээгээр авч ажиллуулах үүрэг хүлээдэг.1 Хамгийн сүүлд буюу 2015 онд болсон хүн 
ам, орон сууцны завсрын тооллогын үед завсрын тооллогын мэдээлэл цуглуулагч 
буюу гэрээт ажилтан нь тогтоосон хугацаанд ХАӨМС-гийн мэдээллийг баяжуулж, 
бүрдэлтийг бүрэн хийх үүрэгтэйгээр анхан шатны нэгжид 2015 оны 6-р сараас 12-р 
сарыг дуусталх хугацаанд ажиллажээ.2 Тухайлбал, Хан-Уул дүүрэгт энэ завсрын 
тооллогын үеэр 30 гэрээт ажилтан авч ажиллуулсан байна.3 
 
3.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна. 
 

                                                             
1 Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлий 13.7.2 дахь заалт 
2 Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн хороо. Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого: нэгдсэн дүн. 
УБ хот, 2016. 14 дэх талд.  
3 Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтэс. Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллогын дүн:Хан-Уул дүүрэг. 
УБ хот, 2016. 6 дахь талд. 
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4.Дүгнэлт, зөвлөмж  
Улсын хэмжээнд явуулах тооллого, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн 

газрын даалгавраар хийгдэх нийтийг хамарсан статистикийн судалгааны ажилд 
мэргэшлийн ажилтан, мэргэжилтнийг тэдгээрийн ажилладаг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай тохиролцон оролцуулах практик нэгэнт нэвтэрсэн байна. Хуульд 
шаардлагатай бол оролцуулах боломжийг олгосон тул тоо хэмжээ, давтамжийн 
хувьд хэрэгжилтийг үнэлэх боломжгүй байлаа. 

 
Архивын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
25 дугаар зүйл.Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг байгууллагын архивт хадгалах хугацаа 
25.6. Төрийн архив дахь хувийн гаралтай болон гэрээний дагуу хадгалуулсан баримтыг бусдад 
өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр ашиглуулна. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Төрийн архив дахь хувийн гаралтай болон гэрээний дагуу хадгалуулсан 

баримтыг бусдад өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр ашиглуулна. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Төрийн архив нь иргэд, байгууллагын хүсэлтээр тусгай гэрээ байгуулсны 
үндсэн дээр хадгалалтын тусгай фонд нээж баримт хадгалах үйл ажиллагааг 
эрхэлдэг. Ийм баримтыг хадгалуулсан өмчлөгч, эзэмшигчтэй урьдчилан байгуулсан 
гэрээний үндсэн дээр бусдад ашиглуулдаг байна.  

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Тус заалтын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх үүднээс холбогдох ном, 
гарын авлага, цахим орчинд мэдээлэл хайсан боловч бичгэн мэдээлэл олдоогүй ба 
холбогдох ажилтан дараахь мэдээлэл өгөв:  

 
Шигтгээ  
        Төрийн архив нь Архивын тухай хуулийн 25.6-д зохицуулсан заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Гэхдээ энэ асуудлаар урьд өмнө хяналт шинжилгээ хийсэн удаагүй бөгөөд хэрэгжилт одоо 
ийм байдалтай явагдаж байна гэх тайлан, мэдээ, тоо баримт алга байна. Энэ ажлыг Төрийн 
архивын хэмжээнд гаргавал нэлээд цаг хугацаа шаардсан ажил орно.  

Төрийн архивын мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас. 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
10-р зүйл. 10.2.Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээний үйлчилгээ, дэмжлэг, туслалцааг хувийн 
хэвшлийн болон төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Төрийн бус байгууллага Засгийн газрын 19-р зүйлд заасны дагуу ажил, 

үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх боломж хэр зэрэг байгааг тоон баримтад шинжилгээ 

хийх замаар судлах.  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
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Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний 

Зөвлөлөөс 2017 оны 1 сард баталсан. Уг хөтөлбөрүүдэд Хөдөлмөрт бэлтгэх, 

хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр юм.  

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

2015 онд 18 ТББ, 23 аж ахуйн нэгж, 2016 онд 41 ТББ-тай гэрээ байгуулсан. 

Иргэний хуулийн дагуу хамтран ажиллах гэрээг байгуулдаг байна.  Харин 2017 онд 

санхүүжилтийн  асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ хийгдээгүй байна. Хөтөлбөрт 

дурдснаар ТББ, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллахтай холбоотой дэмжлэгийг 

төсвөөс олгоно гэж заасан.  
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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. Засгийн газрын тухай хуулийн 19.2, 

Төрийн бус байгууллагын 9. 3-ын заалт зэрэг болно.  

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Холбогдох хууль, журам, хөтөлбөр батлагдсан ч санхүүжилт олгогдоогүй гэсэн 

үндэслэлээр дээрх заалт 2017 онд хэрэгжиж чадаагүй байна. Дээрх хөтөлбөрт аж 

ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээ эрхэлсэн байвал урамшуулал олгох  

заалт байгаа ч мөн л санхүүжилт тодорхойгүй гэсэн шалтгаанаар хэрэгжихгүй байна. 

Хуульд төсвөөс санхүүжилт авахыг зохицуулсан боловч 2017 онд Сангийн яамнаас 

зөвшөөрөл өгөөгүй байна.  Иргэний оролцоог дэмжих заалт байгаа ч гүйцэтгүүлж 

болно гэж заасан учраас энэ нь эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны 

санаачилгаас шалтгаалж хэрэгждэг.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

 Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна 
гэж дүгнэсэн болно. Гэхдээ цаашид энэ заалтын гүйцэтгүүлж болно гэсэн заалтыг 
гүйцэтгүүлнэ гэж оруулах нь иргэний оролцоог үр дүнтэй дэмжсэн зохицуулалт болох  
юм. 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 4 
11.3.Аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан байгууллага нь 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 14.5-д заасан журмын дагуу гэрчилгээ авсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнтэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгуулж 
болно. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд иргэний 

оролцоо  хэр зэрэг идэвхитэй байгааг эрх бүхий албан хаагчтай ярилцлага хийх, 

хамтран ажиллаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын талаар тоо 

баримтад шинжилгээ хийнэ.  

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх  эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хүрээнд ИТХ-
ын тогтоол, Засаг даргын үйл ажиллgгааны хөтөлбөрт тусгагддаг.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас 2017 оны эхний улирлын байдлаар 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар иргэдэд танилцуулж, ажилгүй иргэдийг ажлын 
байранд зуучлах, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан байна. Энэ жилийн тухайд 
энэхүү газар дөрвөн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Тухайлбал: Хөдөлмөрт 



 5 

бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр буюу мэргэжлийн болон 
давтан сургалтын хөтөлбөр байгаа. Энэ нь хүрээнд ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд 
өртөж болзошгүй иргэн, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан, 
хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхдэд богино хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар 
эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх зорилготой гэж холбогдох мэргэжилтэн ярилцлага өгсөн. Мөн 
орон нутгийн жишээ авч үзвэл: Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтэнд 
нийцүүлэн ажил олгогч,мэргэжлийн түр сургалтын байгууллага, төрийн болон төрийн 
бус байгууллагатай хамтран ажилласнаар ажилгүй иргэдийг ажил олгогчоос ирүүлсэн 
ажлын байранд зуучлах, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтад хамруулах, жижиг зээл 
олгосноор ажлын байрыг хадгалах буюу шинээр бий болгох,нийтийг хамарсан ажил 
зохион байгуулж ажилгүй иргэдийг түр ба улирлын ажлын байраар хангах, нэг жилээс 
дээш хугацаагаар Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй байсан ажилгүй иргэд, зорилтот 
бүлгийн иргэдийг ажлын  байраар хангасан ажил олгогчийг дэмжих зэрэг хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх үйлчилгээ, арга хэмжээг төсөл хөтөлбөрүүдийн хэлбэрээр  
хэрэгжүүлж байна. 
 Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 
олгосон бусад дэмжлэг туслалцаа авсан иргэний боловсруулсан бараа, 
бүтээгдэхүүнийг борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт 
үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Уг арга хэмжээнд Дархан-Уул аймгийн 
Хөдөлмөрийн хэлтэс 12 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 2650.0 мянган төгрөгийн 
ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.(Холбогдох мэргэжилтний 
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  
 Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас иргэн, аж ахуйн 
нэгжтэй хамтран ажиллах явдал харьцангуй тогтвортой байна гэж дүгнэсэн. Гэхдээ 
2017 оны эхний байдлаар авсан тоон мэдээллээс харахад сургалт өмнөх 
жилүүдийнхээс буурсан  байна.  Гол шалтгаан бол эдийн засгийн хүндрэлтэй 
байгаагаас санхүүжилт зогссон.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
14-р зүйл. 14.2.Нийтийг хамарсан ажлын хөтөлбөрийг аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн асуудал хариуцсан байгууллага орон нутгийн нөөц бололцоо, эрэлт хэрэгцээнд 
нийцүүлэн боловсруулж, нутгийн захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгж, төрийн бус 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулна 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
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 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд иргэний 
оролцоо  хэр зэрэг идэвхитэй байгааг эрх бүхий албан хаагчтай ярилцлага хийх, 
хамтран ажиллаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын талаар тоо 
баримтад шинжилгээ хийнэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн нэгд “Ажлын байрыг дэмжих” 
хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөрийн 8-р бүлэгт нийтийг хамарсан ажлын хөтөлбөрийн тухай 
харилцааг зохицуулсан байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 2017 оны 1 сард батлагдсан хөтөлбөр мөн л санхүүжилтаас болж хэрэгжиж 
эхлээгүй байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж   
 Хөтөлбөрүүдийг баталсан боловч санхүүжилтаас болж хуулийн заалт 
хангалттай хэрэгжихгүй байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 6 
22.1.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад олон нийтийн байгууллага дараахь оролцоотой 
байна: 
22.1.1.жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, төрийн бодлого, бусад 
шийдвэрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтэд хяналт тавихад оролцох, иргэний 
зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах; 
Зохицуулалт 7 
22.1.2.төрийн байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахтай холбоотой мэдээлэл, санхүү, 
арга зүйн болон бусад дэмжлэг авах; 
Зохицуулалт 8 
22.1.3.жендэрийн эрх тэгш байдлын талаар саналаа илэрхийлэх. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 

иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэр юм. Эдгээр 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 олон нийтийн байгууллагын оролцооны 

талаарх тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн аргаар, иргэд, олон нийтийн байгууллагын 

энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар жендерийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын захиалгаар хийсэн үр дүнгийн үнэлгээнд суурилан 

дүгнэх, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ 

цуглуулна.  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 34 
дүгээр тогтоолоор баталсан “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-2016/” 
 2. Жендерийн үндэсний хорооны Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-
2016/-ний хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ (2016.12 сар) 
  
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг Монгол Улсын Их хурлаас 
2011 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр баталсан бөгөөд уг хуулийн дагуу Жендерийн 
үндэсний хороо нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 16-ны 
өдрийн 323 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан. 
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2013 онд Жендерийн үндэсний хороо (цаашид “ЖҮХ” гэх)-ны ажлын албанаас 
зохион байгуулсан сургагч багш бэлтгэх болон жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн 
арга  зүйн сургалтуудад төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан байна. 
 Мөн Австрали, Солонгос улсуудад жендер, эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн 
чиглэлээр сургалтанд оролцогчдын 36.7 хувь нь иргэний нийгмийн байгууллагын 
төлөөлөл байсан байна.  

Монфемнет үндэсний сүлжээ, Хүний эрхийн үндэсний комисстой гэрээлэн 
чадавхжуулах сургалтуудыг хийж ирсний дүнд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хуульд өөрчлөлт оруулах нөлөөллийн ажил амжилттай хийгдэж хууль 
батлагдаад байна. 
 Иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон Жендерийн үндэсний 
шинжээчдийн бүлгээр стратегийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээг 2016 онд 
хийлгэсэн байна. 
 2014 онд Оролцоонд суурилсан жендерийн үнэлгээний аргачлалыг турших 
ажлын хүрээнд Сангийн яам, Хууль зүйн яамны баримт бичгүүдэд жендерийн 
шинжилгээ хийгдсэн нь жендерийн аудитыг хөгжүүлэх эхлэл болсон байна. 
Хөдөлмөрийн тухай хуульд Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 
заалтуудыг тусгуулах ажлын хүрээнд хөдөлмөрийн эрх зүйн орчинд иргэний 
нийгмийн байгууллагууд дүн шинжилгээ хийсэн байна. 
 Үндэсний хэмжээнд жендерийн бодлого төлөвлөх, жендерт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх, ялгаварлан гадуурхалтыг 
бууруулах, эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар 
мэргэжлийн түвшинд ажиллаж буй төрийн бус байгууллагууд байна. Эдгээр 
байгууллагууд нь олон улсын байгууллагуудын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байгаа тухай албан ёсны 
хэрэгжилтийн үр нөлөөг дүгнэсэн тайланд бичжээ. 
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд 
хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2013-2016)-ний хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн үнэлгээний тайлангаас 14 дүгнэлт гарсан байна: 

- тус дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дурдсан нийт 62 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хүрсэн үр дүнг хэмжихэд дунджаар 60.1 хувийн 
биелэлттэй байгаа,  

- Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн тогтворгүй байж, шинэчлэгдсэн явдал нь 
гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлсөн,  

- ЖҮХ-ний ажлын албаны орон тоо 2 дахин буурсан нь ухралт болсон,  
- ЖҮХ-ний салбар зөвлөл, хороонд нийт 49 жендерийн мэргэжилтэн давхар 

албан тушаал хашиж ажиллаж байгаа нь ажлын чанар, хүртээмжийг 
бууруулдаг,  

- 2016 оны байдлаар 3 төрийн захиргааны төв байгууллага салбарын 
жендерийн бодлогоо, 3 аймаг жендерийн тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд 
хөтөлбөрөө боловсруулж, баталсан нь бусад байгууллага, орон нутагт үлгэр 
жишээ үзүүлсэн,  

- орон нутгийн түвшинд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлаар иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах явдал тун хангалтгүй байгаа,  
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- аймгуудын жендерийн салбар хороод хүйсээр ангилсан мэдээллийн сантай 
болсон гэж байгаа ч энэ нь маш хязгаарлагдмал, дүн шинжилгээ хийхэд 
хангалтгүй байгаа,  

- Засгийн газрын, аймаг нийслэлийн ИТХ-ын, яамдын шийдвэрт жендерийн 
үнэлгээ хийх удирдамж боловсруулан гаргаж, түгээгээгүй байгаа,  

- бүх нийтийн жендерийн боловсролыг дээшлүүлэх, хэвшмэл буруу ойлголтыг 
халах талаар хангалттай ахиц гарахгүй байгаа,  

- жендерийн тэгш байдлыг хангах ажилд зориулсан санхүүжилтийн эх үүсвэр 
тодорхой биш байгаа зэрэг дүгнэлтүүдийг хийсэн байна. 
ЖҮХ нь өөрөө иргэдийн төлөөлөл их байдаг буюу 29 гишүүний 14 нь иргэний 

нийгмийн байгууллагын төлөөлөл байдаг байна. Гэвч энэ хороо нь 2014 оноос эхлэн 
сүүлийн жилүүдэд хуралдаанаа хийхгүй байгаа нь олон сөрөг үр дагаврыг бий болгож 
байгааг энд дурдах нь зүйтэй байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг 
шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж 
дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд дурдсан зүйл заалтуудыг 
шинжлэн судлахад иргэдийн идэвхтэй оролцооны талаарх зохицуулалтыг тодорхой 
түвшинд, зарим тохиолдолд хангалттай оруулж өгсөн байна гэж дүгнэлээ. 

Тодруулбал, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйлийн 22.1.1 дэх заалт хэрэгжилт хангалттай хэмжээнд хэрэгжсэн байхад тус 
хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.2 дахь заалт хангалтгүй хэрэгждэг байна. 

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 байхаас гадна энэ хуулийн дагуу иргэдийн 
оролцоог дэмжихдээ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хуулиар хүлээсэн үүргээ төрийн 
байгууллагууд биелүүлдэг байх нь чухал байна. 

Тодруулбал, энэ чиглэлээр олон тооны ажлыг (Швейцарийн хөгжлийн 
агентлагийн санхүүжилтээр хийсэн тайлан, 2014 
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/mongolia/en/2015-
Gender-Overview-%20Desk-Study-Mongolia_MN.pdf үзнэ үү) иргэдийн оролцооны 
байгууллагууд төрийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхдээ дийлэнхийг нь 
өөрийн эсхүл гадаадын санхүүжилтээр хийсэн байгаа нь харагдаж байх тул төрийн 
зүгээс энэ чиглэлийн ажилд санхүүжилтийг төсөвт тодорхой тусгаж өгч байх нь 
зүйтэй байна. 

Түүнчлэн, ЖҮХ нь өөрөө иргэдийн оролцоо маш хүчтэй байдаг буюу 29 
гишүүний 14 нь иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл байдаг байна. Гэвч энэ 
хороо нь сүүлийн жилүүдэд хуралдаанаа хийхгүй байгаа нь олон сөрөг үр дагаврыг 
бий болгож байгааг энд дурдах нь зүйтэй байна. 
 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/mongolia/en/2015-Gender-Overview-%20Desk-Study-Mongolia_MN.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/mongolia/en/2015-Gender-Overview-%20Desk-Study-Mongolia_MN.pdf
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6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дурдсан зүйл заалтуудад 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага хангалттай харагдахгүй байх тул 
нэмэлт, өөрчлөлт хийх саналгүй болно. 
 

Орон сууц хувьчлах тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 9 
13 дугаар зүйл.Магадлан шинжлэх хэсэг 
1.Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын хамтын шийдвэрээр хувьчлах орон сууцны чанар, аваарь, осолгүйн 
байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн болон техникийн шаардлага хангасан эсэхийг тогтоож, тухайн 
орон сууц хүн амьдрах шаардлага хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах бүрэн эрхтэй орон 
тооны бус магадлан шинжлэх хэсгийг байгуулна. 
2. Магадлан шинжлэх хэсэг нь орон сууцны ашиглалт, дулаан, цахилгаан, эрчим хүч, гал, ариун 
цэвэр, барилгын техникийн хяналтын эрх бүхий байгууллага болон хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах олон нийтийн байгууллага, сууц эзэмшигчдийн төлөөлөгчөөс бүрдэнэ. 

 

1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Дээрх зохицуулалтууд нь иргэдээс төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, 

шийдвэрт идэвхтэй оролцох оролцоог зохицуулсан бөгөөд хэрэгжилтийг хэмжих 
хэмжүүр нь тоо буюу чанарын үзүүлэлт байна. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Нийслэлийн Засаг дарга, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
даргын 2017 оны 8 дугаар сарын  2-ны  өдрийн А/583-А/05 дугаар хамтарсан 
захирамж, тушаалаар 11 жилийн дараа /Төрийн өмчийн хорооны дарга /хуучин 
нэрээр/, Нийслэлийн Засаг даргын 2006 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 226/517 
дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар магадлан шинжлэх хэсгийн байгуулж 
байжээ/ Нийслэлийн хувьчлах орон сууцны чанар, аваарь, осолгүйн байдал, ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн болон техникийн шаардлага хангасан эсэхийг тогтоож, тухай орон 
сууц хүн амьдрах шаардлага хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах эрх бүхий 
магадлан шинжлэх хэсгийг шинэчлэн байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь хүсэлт гаргасан 
байгууллага, иргэдийн төлөөлөл 2 хүнийг тохиролцсоны дагуу оролцуулахаар 
шийдвэрлэсэн байна4.  
  
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Зохицуулалтад магадлан шинжлэх хэсгийн бүрэлдэхүүнд хэрэглэгчдийн эрхийг 
хамгаалах олон нийтийн байгууллага, сууц эзэмшигчдийн төлөөлөгчийг 
оролцуулахаар тодорхой заасан байх боловч дээр дурдсан эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтны хамтарсан захирамж, тушаалд иргэн, төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг хүсэлтээр нь, тохиролцсоны дагуу Магадлан шинжлэх хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд оруулахаар тусгасан ба ямар иргэн, байгууллага хэзээ, ямар журмаар 
магадлан шинжлэх хэсэг байгуулагдах гэж буйг мэдэж, хэрхэн хүсэлт гаргасан, эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтан түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж, тус хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд оролцуулсан нь тодорхой бус байлаа. Энэ нь зохицуулалтын 

                                                             
4https://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=24046 

https://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=24046
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хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг үнэлэхэд тодорхойгүй байдлыг бий 
болгож байсан.  
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл зөрчлийг тогтоох зорилгоор судалж буй 
зохицуулалтыг Аймаг, нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах журам5 -ын 
зохицуулалттай харьцуулан судлахад хууль, журмын аль алинд нь магадлан 
шинжлэх хэсэгт ямар шаардлага, шалгуурыг хангасан иргэн, байгууллагыг ямар 
журмаар, хэрхэн сонгон оролцуулах асуудлыг журамласан зохицуулалт байхгүй 
байгаа нь зохицуулалтын хийдэл болж байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
  Магадлан шинжлэх хэсэгт хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах олон нийтийн 
байгууллага, сууц эзэмшигчдийн төлөөллрийг ямар журмаар, хэрхэн сонгон 
оролцуулах асуудлыг тодорхой болгосон зохицуулалт (журам) бий болгох асуудлаар 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
нарт зөвлөмж хүргүүлэх нь зүйтэй. 

                                                             
5 http://www.legalinfo.mn/annex/details/270?lawid=1306 
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5.2.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Статистикийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
9 дүгээр зүйл.Статистикийн мэдээлэгчийн эрх, үүрэг 
1/мэдээлэл, судалгааны үзүүлэлт, аргачлалыг боловсронгуй болгох талаар статистикийн 
байгууллагад санал оруулах; санхүүжүүлэх; 
Зохицуулалт 2 
14 дүгээр зүйл.Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл 
1.Үндэсний статистикийн хороонд албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааг явуулахад туслах, арга 
зүйн нэгдмэл байдлыг хангах асуудлаар зөвлөх чиг үүрэгтэй Улсын Их Хурал, Засгийн газар, эрдэм 
шинжилгээний байгууллага болон хэрэглэгчийн төлөөлөлтэй зөвлөл ажиллана. 

 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Монгол Улсын хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх” MON/13/201 төслийн “Орон нутгийн 
статистикийн чадавхыг бэхжүүлэх” дэд бүрэлдэхүүн хэсгийг Үндэсний статистикийн 
хороо хариуцан ажиллажээ. Энэ төслийн хүрээнд “Статистик мэдээллийн 
боловсролын стратеги боловсруулах, орон нутагт мэдээллийг цуглуулах, түгээх 
чадавхийг бий болгоход мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ”-г “Нээлттэй 
мэдээллийн төв” ТББ-аар гүйцэтгүүлж, холбогдох судалгаа хийлгэж, зөвлөмж авсан 
байна. 

ҮСХ нь статистикийн нэгдсэн судалгаа, мэдээлэл, санал хүсэлтийн 
www.1212.mn цахим хуудсыг ажиллуулж байна. 

УИХ-аас 2014 оны 1 сарын 16-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор Үндэсний 
статистикийн хорооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.  

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Үндэсний статистикийн хорооны захиалгаар “Нээлттэй мэдээллийн төв” ТББ-
аас 2015 онд судалгаа хийж, судалгааны хүрээнд хэрэглэгчдийн статистикийн 
боловсролын байдалд үнэлгээ өгөх зорилгоор ҮСХ- ны мэдээллийн нэгдсэн санг 
мэддэг эсэх, тэнд тавигдсан тоо мэдээллийг ашигладаг эсэхийг тодруулах 2 
асуултанд Хэнтий, Өвөрхангай аймагт хариулт авсан байна. Энэ зорилгоор 
www.1212.mn гэсэн цахим хуудсыг мэдэх үү. Хаанахын цахим хуудас вэ? гэсэн 
асуулт тавихад Хэнтий аймгийн судалгаанд хамрагдагсдын 85.7% энэ сайтыг 
мэдэхгүй байхад, Өвөрхангай аймагт 33.3% мэдэхгүй гэж хариулжээ. Хэрэглэгчдийн 
янз бүрийн бүлгүүдийн мэдээлэл ашиглалт эрс ялгаатай байсан байна. Тухайлбал, 
Багийн засаг дарга, зохион байгуулагчдын 35% энэ сайтыг мэдэхгүй байхад 
бизнесийн байгууллагын төлөөлөл 100%, иргэд 86% мэдэхгүй гэдгээ илэрхийлжээ. 
“Хэрэглэгчдийн статистикийн боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд юуны өмнө ҮСХ-ны 
мэдээллийн нэгдсэн санг нийтэд сурталчлах, ашиглах аргыг нь дахин давтан зааж, 
сургаж байх, ашиглахын ач холбогдлыг ойлгуулах ажил нэн чухлаар шаардагдаж 
байна”6. Монгол Улсын статистикийн нэгдсэн мэдээлэл, судалгаа агуулсан 

                                                             
6 Статистик мэдээллийн боловсролын стратеги боловсруулах, орон нутагт мэдээллийг цуглуулах, 
түгээх чадавхийг бий болгоход мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төслийн тайлан. 

http://www.1212.mn/
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www.1212.mn цахим хуудас “санал, хүсэлт”-ийн цэстэй. 2012-2017 оны 6 сард энэ 
цахим хуудсаар хэрэглэгчдээс нийт 74 санал хүсэлт иржээ. Энэ нь хэрэглэгчийн 
санал хүсэлтийг сонсох шууд харилцааны механизм үүсгэсэн давуу талтай байна. 

Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Зөвлөлийн 
дарга нь Үндэсний статистикийн хорооны дарга байдаг. Зөвлөлийн 3 гишүүнийг 
Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороо, 3 гишүүнийг Засгийн газар санал 
болгож Улсын Их Хурал томилдог.7 УИХ-ын 2014 оны 14 дүгээр тогтоолоор 
Зөвлөлийн гишүүдээр Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Х.Ганцогт, 
Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Шинэбаатар, 
Монголбанкны Дэд ерөнхийлөгч Э.Батшугар, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Эдийн 
засгийн бодлогын зөвлөх О.Цогтгэрэл, Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын 
хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Батсайхан, Монголын үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхимын орлогч дарга М.Оюунчимэг нарыг томилсон байна. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
- Статистикийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан эрдэм 

шинжилгээний байгууллагын болон хэрэглэгчийн төлөөллийг Зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд оруулахын тулд УИХ-ын холбогдох байнгын хороо, Засгийн газраас 
нэр дэвшигчийг санал болгох үед нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг хуулийн 
14.3 дахь хэсэгт нарийвчлан заах шаардлагатай байна. 

 
5.Дүгнэлт зөвлөмж  
- Цаашид www.1212.mn цахим хуудсаар ирсэн санал хүсэлтийг хэрхэн 

шийдвэрлэсэн талаар тухай бүрт нь товч мэдээлэл оруулж байвал санал 
хүсэлтийг ямар нэг байдлаар харгалзаж, анхаарч байгаагийн илрэл болж, 
хэрэглэгчдэд илүү итгэл төрүүлэх сайн талтай. 

- ҮСХ-ны дэргэдэх Зөвлөл нь хуульд зааснаар эрдэм шинжилгээний байгууллага, 
хэрэглэгчийн төлөөллийг хангасан бүрэлдэхүүнтэй байх ёстой. Одоогийн 
бүрэлдэхүүнээс МҮХАҮТ-ын орлогч даргыг хэрэглэгчийн төлөөлөлд хамаарна гэж 
үзвэл, эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл бүрэлдэхүүнд ороогүй байна.   
 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
- Статистикийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт нэр дэвшигчид 

тавигдах шаардлагыг нэмж тусгах.8 
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
27.3.Хөдөлмөрийн бирж нь хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний байгууллага байх бөгөөд 
хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон төрийн, төрийн бус болон хувийн 
хэвшлийн байгууллагаас бүрдэнэ. 

 

                                                                                                                                                                                                          
“Нээлттэй мэдээллийн төв” ТББ. 2015 он, 30 дахь талд. Эх сурвалж: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MNG/Consultancy%20Final%20Report_MNG_Open%20data%20
Center_CS.pdf 
7 Статистикийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэг. 
8 Холбогдох хуулийн төслийг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.  

http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MNG/Consultancy%20Final%20Report_MNG_Open%20data%20Center_CS.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MNG/Consultancy%20Final%20Report_MNG_Open%20data%20Center_CS.pdf
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1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  бодлогын хэрэгжилтэнд чухал үүрэгтэй 

хөдөлмөрийн биржүүд байгуулагдсан эсэх, бүрэлдэхүүнд нь багтдаг төрийн бус, 

хувийн хэвшлийн  байгууллагын талаар судлах  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хөдөлмөрийн сайд 2014 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр А/123 тоот тушаалаар 

“Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам”-ыг баталсан байна. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын   2017 оны 02 

дугаар сарын 08-ны өдрийн А/32 тоот тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөрийн биржийг 

сонгон шалгаруулах” ажлыг зохион байгуулах удирдамжийн  дагуу  2017 оны 02 

дугаар сарын 13-ны өрийн А/43 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг дээрх 

байгууллагуудад  ажлын байрны дүгнэлт гаргах ажлыг зохион байгуулж, шаардлага 

хангасан 30 хөдөлмөрийн бирж 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр бүртгэлийн 

гэрчилгээ авчээ. 

 

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. 

Нийгмийн халамжийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт тухай хууль: 

Зохицуулалт 4 
27 дугаарзүйл. Амьжиргааг дэмжих зөвлөл 
27.3.Зөвлөл нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд дараах төлөөллөөс бүрдэнэ: 

27.3.1.нийгмийн ажилтан 1 хүн; 
27.3.2.төрийн байгууллагын төлөөлөл 2 хүн;  
27.3.3.иргэний төлөөлөл 2 хүн; 
27.3.4.төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 2 хүн. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Хорооны дэргэд байгуулагддаг Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаа 

тогтвортой явагддаг, бүрэлдэхүүнд багтдаг иргэн, төрийн бус байгууллагын оролцоо 

ямар түвшинд байгааг судлах. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
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 2005 оноос нийгмийн халамжид хамрагдах өрх, иргэнийг тодорхойлох, 

халамжийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий 

Амьжиргааг дэмжих зөвлөл гэсэн шинэ бүтэц бий болгосон билээ. Амьжиргааг 

дэмжих зөвлөлийг байгуулсан нь нийгмийн халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 

төвлөрлийг сааруулсан чухал алхам болоод зогсохгүй нэлээд олон төрлийн нийгмийн 

халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах зорилтот бүлгийг тодорхойлоход оролцоог 

хангасан онцлогтой үйл ажиллагаа болсон. 

Амьжиргааг дэмжих Зөвлөлийн журам Нийгэм хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 

2012 онд баталсан. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийнбайгууллагаас үзүүлж ирсэн 

нийгмийн халамжийн үйлчилгээг өрх, олон нийт, сайн дурынхан, ТББ, хувийн 

хэвшлийн байгууллагын хамтын оролцоотойгоор хэрэгжүүлж байгаа нь нийгмийн 

халамжид гарч буй бас нэгэн шинэчлэл бөгөөд ингэснээр үйлчилгээний хүртээмж, 

чанар тодорхой хэмжээгээр сайжирч байна. 1995 онд батлагдсан нийгмийн 

халамжийн тухай багц хуульд “иргэн, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, Засгийн 

газрын бус байгууллага өөрийн зардлаар эмзэг бүлгийн иргэдийг халамжлан 

асрамжлахыг төр дэмжинэ”; 1998 оны хуулинд түүнээс гадна “шаардлагатай гэж 

үзвэл түүнд шаардагдах зардлын тодорхой хэсгийг нийгмийн халамж, үйлчилгээний 

сангаас гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлж болно” гэж тус тус заасан нь олон 

нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хэрэгжих эхлэл 

болсон.  

 Засаг захиргааны анхан шатны нэгжид нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээг 

үзүүлэх, түүнтэй холбоотой өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх үйл ажиллагааг 

сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөл хэрэгжүүлж байна. Амьжиргааг дэмжих 

зөвлөлийн гишүүдийг сонгох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар 

хэлэлцүүлэгт оролцогчид ярьж байв. Хэлэлцүүлэгт оролцогч Амьжиргааг дэмжих 

зөвлөл нь хуулинд асуудлыг шийднэ гэсэн том заалттай ч зөвхөн материал 

бүрдүүлэлтийг хянах байгууллага мэт үйлчлүүлэгч нарт харагддаг. Ер нь хорооны 

нийгмийн ажилтан энэ Зөвлөлийн нэрийн өмнөөс ажилладаг мэт санагддаг гэж 

дүгнэсэн байна. Гэхдээ Амьжиргааг дэмжих зөвлөл нь 2016 оны жилийн эцсийн 

байдлаар нийт 392 сум, хороонд 904 үүсгэл санаачилгын бүлгийг дэмжиж 1 сая 

хүртэлх төгрөгийн санхүүжилт олгосон бөгөөд түүнд 2995 өрхийн 4846 иргэн 

хамрагдсан. Түүнчлэн яамдын сайдын зөвлөл болон тодорхой асуудлаар 

байгуулагдсан ажлын хэсгүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл оролцох 

туршлага нэмэгдсэн талаар хэлэлцүүлэгт оролцогчид танилцуулж байв./Улс төрийн 

боловсролын академийн  судалгааны тайлангаас/ 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 

зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд иргэд, олон нийт оролцож, тодорхой шийдвэрийг 

хамтран гаргах бололцоо бүрдсэн байна. Харин зөвлөлийн гишүүдийг сонгож байгаа 

арга хэлбэр, зарчим тодорхойгүй байна.Иймд Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулж 

буй журамд чиг үүрэг, сонгон шалгаруулах зарчмыг нээлттэй болгох талаар 

зохицуулалт оруулах шаардлагатай.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 



 17 

5.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Статистикийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
12 дугаар зүйл.Статистикийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний 
бүрэн эрх 
3.Статистикийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
11/  статистикийн мэдээлэл, судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд тараах, статистикийн мэдээллийн ил 
тод байдлыг хангах; 
Зохицуулалт 2 
18 дугаар зүйл.  Яам, Монголбанк, төрийн бусад албан газар, бүх шатны Засаг 
даргын  статистикийн мэдээллийн талаархи нийтлэг бүрэн эрх 
3/ мэдээлэл, судалгааны дүнг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд хүргэх; 

 
Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт:  
Зохицуулалт 3 
6 дугаар зүйл. Сумын малын хорогдлыг тогтоох, мэдээлэх 
6.3.Статистикийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 6.1-д заасны 
дагуу тогтоосон малын хорогдлын тоог өнгөрсөн жилийн эцэст тоологдсон малын тоонд 
харьцуулан сумын малын хорогдлын хувийг малын төрөл тус бүрээр гаргаж, хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 ҮСХ-ны даргын 2014 оны 9 дүгээр сарын 10 –ны өдрийн 1/101 тоот тушаалаар 
"Статистикийн тухай" хуульд заагдсан 48 бүлэг үзүүлэлтээс аймаг, сум, багийн 
түвшинд ямар үзүүлэлтүүдийг тооцож, мэдээлж байхыг тогтоосон. Үндэсний 
статистикийн хороо Монгол Улсын статистикийн нэгдсэн мэдээлэл, судалгааг 
www.1212.mn цахим хуудсаар иргэдэд түгээж байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

www.1212.mn хуудсанд албан ёсны статистикийн дүн мэдээг тархаах хуваарь 
гаргаж, хуваарь гаргаж мэдээлдэг байна. Хамгийн сүүлд оруулсан мэдээлэл 2017 
оны 8 сарын 17-ны өдрийнх байв. Судалгааны хугацаанд цахим хуудсанд тандалт 
хийхэд 2013, 2014, 2015 оны статистикийн жилийн эмхэтгэл орсон, 2016 оны 
эмхэтгэл ороогүй байв.  

www.1212.mn хуудсанд өвчнөөр хорогдсон малын тоог бүс, аймаг, нийслэл, 
сумаар гаргасан байна. Гэхдээ 2015, 2015 оны мэдээллийг цахим хуудсанд 
оруулаагүй хамгийн сүүлийнх нь 2014 оны мэдээлэл байв.  

Төрийн захиргааны төв байгууллага болох Монгол Улсын 13 яам албан ёсны 
цахим хуудастай ба тэдгээр “эрх зүйн акт” гэсэн цэсэнд хөгжлийн бодлогын баримт 
бичгүүдийг байршуулсан байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль 2015 
оны 11 сард батлагдсан. Үүнээс хойш авч үзвэл, тухайн салбарын бодлогын залгамж 
чанарыг хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн 
шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг жил бүр 
гаргаж нийтэд мэдээлэх ажил 2016 оны хувьд хийгдсэн байх ёстой боловч яамдуудад 
энэ үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.  

http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
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4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ. 
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Иргэдийг мэдээллээр хангах үүргээ ҮСХ нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог албан ёсны 
цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. ҮСХ нь хуульд иргэдэд 
түгээхээр заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж байна гэж 
дүгнэлээ. Харин малын хорогдлын тооны хувьд 2015, 2016 оны мэдээллийг 
оруулаагүй байна.  

Яамдууд тухайн салбарын бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор 
өмнө хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг жил бүр гаргаж нийтэд мэдээлэх 
үүргээ хангалтгүй биелүүлж байна. Энэ эмхэтгэлийг 2016 оны хувьд даруй гаргах 
шаардлагатай.  

 
Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт:  
Зохицуулалт 4 
13 дугаар зүйл. Ээлжит тооллого зохион байгуулж явуулах байгууллага, түүний эрх хэмжээ 
13.6.Yндэсний статистикийн хороо нь ээлжит тооллогын үед Улсын комисст мэргэжил, арга зүй, 
техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх чиг үүрэгтэй бөгөөд дараахь чиг үүргийг 
хэрэгжүүлнэ: 
13.6.4.Улсын комиссын хуралдааны бэлтгэл хангах, хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх, гаргасан 
шийдвэрийг хэлбэржүүлэх, нийтлэх, мэдээлэх; 
13.6.7.тооллогын мэдээллийг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг хэрэглэгчдэд мэдээлэх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр  

Энэхүү зохицуулалтаар Үндэсний статистикийн хороонд Үндэсний 
статистикийн улсын комиссын хуралдааны шийдвэрийг нийтлэх, мэдээлэх, 
тооллогын мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнг мэдээлэх замаар Монгол 
Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор 
тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн 
авах эрхийг баталгаажуулсан байна.  
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Монгол Улсын Статистикийн Ерөнхий хорооноос зохицуулалтыг хэрхэн 
хэрэгжүүлж буй буюу авсан арга хэмжээний талаар мэдээлэл хүсэхэд хуулийн тус 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг тогтоосон хугацаанд хангаж ажилладаг ба хуулийн 
дагуу хүн ам, орон сууцны тооллогыг 10 жил тутам, завсрын тооллогыг 5 жил тутам 
зохион байгуулж, тооллогын үр дүнгээр тархаалтын семинарыг зохион байгуулах 
замаар хэрэглэгчдэд мэдээлж ажилласан, тус семинарт УИХ, ЗГ, яам, агентлаг, 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны байгууллага, хэрэглэгчийн төлөөллийг бүрэн оролцуулан зохион 
байгуулж, үр дүнг гарын авлага болгон бэлтгэж, хэрэглэгчид ашиглах боломжийг 
бүрдүүлсэн гэх  мэдээллийг ирүүлсэн болно.  https://www.nso.mn/ хуудаст баримт 
бичгийн шинжилгээ хийхэд Үндэсний статистикийн улсын комиссын хуралдааны 
шийдвэрийг нийтэд мэдээлэх арга хэмжээг хангалттай авчээ. Мөн хүн ам, орон 
сууцны улсын тооллогын мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнгийн талаар 
Статистикийн мэдээллийн сан гэх http://www.1212.mn цахим хуудсаар, мөн “Цахим 

https://www.nso.mn/
http://www.1212.mn/
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сэтгүүл”-д мэдээлэл нийтэлсэн байлаа9.  Дурдсан цахим хуудаст “Хүн ам”, “Орон 
сууц” гэх буланд зохицуулалтад дурдсан мэдээллийг мэдээлсэн байхын зэрэгцээ 
2017 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Monstat, Ezstat аппликэйшнийг 
http://www.1212.mn нэртэйгээр шинэчлэн сайжруулж, иргэд гар утсандаа татан авч 
ашиглах боломжийг бий болгосон нь сайшаалтай үзүүлэлт байлаа. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Судалгаагаар Статистикийн мэдээллийн сан гэх http://www.1212.mn цахим 
хуудаст өдөрт 298 иргэн хандсан тоон үзүүлэлт, мөн иргэд хялбар ашиглах 
боломжтой, дээр дурдсан  апплликэйшнийг бий болгосон нь зохицуулалтын 
хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө сайн байгааг харуулж байна. 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтыг харьцуулан судлах хууль тогтоомж байхгүй, зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Судалгааны үр дүнд зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ, 
зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө сайн байгаа нь тогтоогдсон ба 
энэ нь зохицуулалт хэрэгжилт сайтай байна гэх дүгнэлтэд хүргэж байна.   
 

Архивын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 5 

8 дугаар зүйл.  Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг зарчим 

8.1. Төрийн архив нь үйл ажиллагаандаа дараахь зарчмыг баримтална: 
8.1.1. олон нийтэд нээлттэй байх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 17-д заасан Монгол Улсын 
иргэний үндсэн эрхийг  хангаж баталгаажуулах ажлыг Архивын байгууллага үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгох зорилготой заалт юм. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Монгол Улсын Засгийн газар 2006 онд “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
баталсан. Хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шатыг 2006-2008 онд /ойрын хугацаа/, 
Хоёрдугаар үе шатыг 2009-2012 онд /дунд хугацаа/, гуравдугаар үе шатыг 2014-2016 
онд хэрэгжүүлсэн байна.  

Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор 
үндэсний хөтөлбөрийн 4 дүгээр үе шатыг 2017-2020 онд хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн байна. Уг хөтөлбөрийн 5 дахь хэсэгт “4. Дөрөвдүгээр үе шат (2017-
2020 он /дунд хугацаа/)” гэж, мөн хэсэгт “5.4. Дөрөвдүгээр үе шат (2017-2020)-нд 
Үндэсний төв архив, төрийн архивуудад хадгалагдаж байгаа цаасан суурьтай 
баримт, кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим 
архив үүсгэх ажлыг зохион байгуулна.”  гэж нэмсэн байна.  Мөн Архивын ерөнхий 

                                                             
9http://www.nso.mn/contents/9 

http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
http://www.nso.mn/contents/9
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газраас архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх талаар төрийн архивын 
удирдах ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг хэд хэдэн удаа10 зохион байгуулсан, 
Үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх хүрээнд улсын хэмжээнд 175 гэрээт ажилтныг 
цалинжуулан архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах ажиллагааг хийлгэж байна.11 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зохицуулалтын хэрэгжилт сайн байна. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдлыг 
хангах чиглэлээр: 2015 оны байдлаар Архивын ерөнхий газар нь зорилтот бүлэг, 
иргэдэд дараах байдлаар мэдээлэл, сурталчилгааг түгээж ажилласан бөгөөд нийт   
275 хандалт хийгдсэн байна. Мэдээлэл, сурталчилгаа түүнд хандсан тоон 
үзүүлэлтийг тус бүрээр авч  үзвэл: 

- Мэдээллийн сайтад 66 ,  
- Радиод  5,  
- Телевизэд  25,  
- Сонинд 5,  
- Архивын ерөнхий газрын цахим хуудаст 39,  
- ХЗЯ-ны цахим хуудаст 3,  
- Нийгмийн сүлжээ буюу АЕГ-ын фэйсбүүк хуудаст 85  байна. 
.  Иргэд, байгууллагад  шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх чиглэлээр:  
- Архивын ерөнхий газрын “Үйлчилгээний стандарт”-ыг шинэчлэн 

боловсруулж, батлуулсан. 
- Архивын лавлагаа, магадалгааг ажлын 2 хоногт, цалингийн 

тодорхойлолтыг ажлын 4 хоногт багтаан олгох ажлыг эхлүүлсэн байна12. 
 

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

 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

1998 оны 01-р сарын 02-ны өдөр батлагдсан Архивын тухай хуулийн олон 
нийтэд нээлттэй байх тус зохицуулалтын хэрэгжилт нь сайн байна.    

 
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль дахь 

 иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 6 
15 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас мэдээлэл 
өгөх 
15.1.Хуулиар хориглосноос бусад улсын бүртгэлийн мэдээлэл нээлттэй байна. 

  

1.Зохицуулалтын зорилго  
Хуулиар хориглосоноос бусад улсын бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг нийтэд 

нээлттэй байлгах зорилготой. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  

                                                             
10 Төрийн архивын удирдах ажилтны зөвлөгөөн. 2012 оны 05 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүд 
11 Архивын ерөнхий газрын 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан. 4 дэх тал. 
12 https://www.archives.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=1084:--2015--1-5----------
&catid=148:2011-10-17-09-23-13&Itemid=206 
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Улсын бүртгэл нь “иргэний”, ”эд хөрөнгийн”, ”хуулийн этгээдийн” бүртгэлээс 
бүрддэг ба энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаар үүнд 35 төрлийн бүртгэл хамаардаг.  
 Эдгээр бүртгэлийг нийтэд нээлттэй болгох чиглэлээр үе үеийн Засгийн газар 
зохих арга хэмжээ авч ирсэн ба 2008 оноос хойш “иргэний бүртгэлийг 
төгөлдөршүүлэх” зорилтын хүрээнд уг ажил нилээд эрчимжиж зохих үр дүнд хүрсэн 
байна.  
 Түүнчлэн Хууль зүйн салбарын “нээлттэй бодлого, баримт бичиг” зорилтын 
хүрээнд Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас уг асуудлаар тусгай 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, 2016 оны байдлаар биелэлтийг нь дүгнэсэн байна.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтод бүлэгт үзүүлсэн нөлөө  

2012 оны УИХ-ын сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Засгийн газар 2008 онд 
эхлүүлсэн дээрх зорилт, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлснээр иргэд холбогдох 
мэдээллээ харах, авах болон тодорхой цэгт байршуулсан зориулалтын машинаас 
шаардлагатай мэдээллээ авч ашиглах түвшинд хүрсэн байна. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

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

Судалгааны явцад бүртгэлийн харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах 
боломжийн талаар иргэдээс тандахад ялангуяа машинаас мэдээлэл авах 
үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байдал ажиглагдав.  
 Түүнчлэн Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо энэ чиглэлээр судалгаа хийх явцдаа  
уг асуудлаар 150 иргэний санал авсан бөгөөд уг заалтын хэрэгжилтийг сайн гэсэн 
дүгнэлт хийснийг дурдах нь зүйтэй.  

 
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 7 
16.1.Засгийн газар жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
16.1.2.хүйсээр ангилсан статистикийн мэдээллийг бүрдүүлэх, жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангасан эсэх талаар дүн шинжилгээ хийлгэх, түүний дүнг хэрэглэгч болон олон нийтэд хүргэх 
нөхцөлийг хангах; 
Зохицуулалт 8 
18.3.Жендэрийн үндэсний хороо жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар дараахь чиг үүргийг 
хэрэгжүүлнэ: 
18.3.10.жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, олон нийтэд таниулах, сурталчлах үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 
болон хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах ажлын үр дүнгийн тухай мэдээлэх; 
Зохицуулалт 9 
20.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хүний эрх, жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар тухайн шатны Засаг 
даргын тайланг хуралдаанаараа хэлэлцэж, дүнг нийтэд мэдээлнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд оролцохдоо хангалттай тодорхой мэдээлэлтэй 

байх учиртай. Энэхүү шаардлагын хүрээнд төрийн захиргааны холбогдох 
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байгууллагууд иргэдэд мэдээлэл өгөх үүргийг хүлээсэн байдаг. Дээр дурдсан 

хуулийн зохицуулалт нь шаардлагатай мэдээллээр иргэдийг хангахад чиглэсэн 

болно. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. 

Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тухайн иргэдийн нэгдлийн талаарх тоон 

үзүүлэлтийг баримт бичгийн аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа 

талаар жендерийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс 

хийлгэсэн хэрэгжилтийн үр нөлөөний тайланд суурилж дүгнэх, мөн өмнө нь хийгдэж 

байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулна. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 1. Монгол Улсын Засгийн газрын Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-
2016/ 
 2. Жендерийн үндэсний хорооны Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-
2016/-ний хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ (2016.12 сар) 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Үндэсний статистикийн хорооноос жендерийн статистикийн 216 үзүүлэлтийг 
баталсан байна. Хүйсээр ангилсан статистик мэдээллийг нэгтгэн 42 үзүүлэлтийг 
онлайн хэлбэрээр (эх сурвалж: Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-2016/-ний 
хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ) байршуулсан байна. Харин энэ талаар эмхэтгэл 
бэлтгэсэн боловч зарим үзүүлэлт нь ашиглагдахад бэлэн биш байгаа юм байна. 

2013 онд ЖҮХ-ны ажлын албаны дэргэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
редакцийн бодлогод нөлөөлөх бодлогын түвшний зөвлөлийг байгуулсан байна. 

Харин төрийн оролцоотой Боловсрол ТВ, МҮОНРТ-д жендерийн бие даасан 
нэг редакцитай болох ажил огт хийгдээгүй байна. 

  Үндэсний хэмжээнд жендерийн бодлого төлөвлөх, жендерт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх, ялгаварлан гадуурхалтыг 
бууруулах, эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар 
мэргэжлийн түвшинд ажиллаж буй төрийн бус байгууллагууд байна. Эдгээр 
байгууллагууд нь олон улсын байгууллагуудын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байгаа тухай албан ёсны 
хэрэгжилтийн үр нөлөөг дүгнэсэн тайланд бичжээ. 

Зохицуулалт 4-ийн хүрээнд: Орон нутгийн түвшинд жендерийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үйл ажиллагаа хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар бүх шатны Засаг 
даргаас тайлан гаргахгүй байгаа төдийгүй төрийн бус байгууллагаар энэ талаарх 
үнэлгээ хийлгэсэн газар байхгүй байна. 

Мөн нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагуудын шийдвэрт 
хийсэн жендерийн үнэлгээний тайлан байхгүй байна. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах  тухай хуулийн зүйлүүдэд зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчил харагдахгүй байна хэмээн дүгнэв. 
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу жендерийн эрх тэгш 
байдлын талаар олон нийтэд мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг явуулахдаа төрийн 
болон хувийн хэвшлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг өргөнөөр татан 
оролцуулах талаар ЖҮХ санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна. 
 Түүнчлэн, бүх шатны Засаг дарга нар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, тухайн засаг захиргааны нэгжид жендерийн 
эрх тэгш байдлыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаа тухай тайланг жил бүр бүх шатны 
ИТХ-аар хэлэлцүүлэх ажлаа хариуцлагатай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байна. 
 Мөн Үндэсний статистикийн хорооноос жендерийн статистикийн 216 
үзүүлэлтийг баталсан байна. Хүйсээр ангилсан статистик мэдээллийг нэгтгэн 42 
үзүүлэлтийг гаргасан боловч зарим үзүүлэлт ашиглагдахад бэлэн биш байгаа ба 
тэдгээрийг ашиглахад бэлэн болгох ажлыг Жендерийн үндэсни хороо нь Үндэсний 
статистикийн хороотой хамтран ажиллаж, зохион байгуулах нь зүйтэй байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж дүгнэсэн болно. 

 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  

хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 10 
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн, хуулийн 
этгээдийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино. 
11.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын хууль 
ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос 
бусад дараах мэдээллийг энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллагаас авах эрхтэй: 

 
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.  Захиргааны 
Ерөнхий хуулийн 4.2.6, 15-р зүйлд тус тус заасны дагуу хянана. 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, иргэдээс ярилцлага хийх аргаар авна. 
Энэ 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"2014 онд Глоб интернэйшнл ТББ-ын  “Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн 23, 24 дүгээр зүйлийн хэрэгжилт”  зэрэг судалгааны 
тайлангуудыг судална.  
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
2013 оны 2 сарын 16-ны өдөр Засгийн газар 54 дүгээр тогтоолоор “Мэдээлэл 

өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам”, 2013 оны 411 
дүгээр тогтоолоор “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ыг тус тус 
батлан мөрдүүлж байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Судалгаанд хамрагдсан Боловсрол,соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, 
Байгаль оричн, аялал жуулчлалын яам, Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам, Соёлын 
өвийн төв, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Олон нийтийн радио, 
телевиз зэрэг байгууллагуудын мэдээллийн ил тод байдлаа цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар хэрхэн байрлуулсан талаар дүн 
шинжилгээ хийлээ.  
 Боловсрол,соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам: www.mecss.gov.mn. Энэ цахим 
хуудсанд ил тод байдал гэсэн баннерийг нээхэд үйл ажиллагааны ба хүний нөөцийн 
мэдээлэлээ тавьсан байна. Үйл ажиллагааны сарын тайланг хамгийн 5 сарын мэдээг 
тавьсан ба түүнээс хойших саруудын тайлан байхгүй. Харин журмын төсөлд санал 
авах тухай мэдээлэл 11 сарын 06-нд тавигджээ. Үйл явдлын мэдээг өдөр тутам шинэ 
мэдээллээр нэмэгддэг байна.  
 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам: www.mne.mn. Ил тод байдал гэсэн 
баннерийг нээхэд үйл ажиллагааны ба хүний нөөцийн мэдээлэлээ тавьсан байна. 
Үйл ажиллагааны тайланг 2017 оны 1 сараас хойших  тавиагүй байна. Үйл явдлын 
мэдээг өдөр тутам шинэ мэдээллээр нэмэгддэг байна.  
 Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам: үйл ажиллагаа болон ил тод байдлын 
баннерийг цахим хуудсанд байршуулсан байна. Сар бүрийн үйл ажиллагааны 
тайлангийн талаар мэдээлэл алга. Үйл явдлын мэдээг өдөр тутам шинэ мэдээллээр 
нэмэгддэг байна.  
 Иргэдийн мэдээлэл авах, мэдээлэлээр хангах журмын хэрэгжилтийн хувьд 
судалгаа хийж буй байгууллагаас албан бичгийг дээрх яамдуудын явуулсан ба 
Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамнаас хариу ирүүлээгүй.  Иргэнийг хүлээн авч 
уулзах байр, хүсэлтийг хүлээн авах цагийн хуваарийг тогтоож нийтэд мэдээлнэ гэсэн 
заалтын дагуу зөвхөн сайдтай уулзах цагийн хуваарийг яамдууд гаргажээ. 
Боловсрол, соёл,шинжлэх ухаан, спортын яам иргэдтэй уулзах “хаан танхим”-д 
улиралд 1-2 удаа уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулдаг байна.  
 Яамдуудын дунд иргэдтэй уулзах багтаамж сайтай танхимыг бий болгож, яам 
тус бүрээр цаг хуваарь гарган, хэлэлцүүлэг уулзалт зохион байгуулах нь чухал 
байна. Мөн уулзалт, хэлэлцүүлгийн зардлыг ч төсөвт суулгаж өгдөг байх хэрэгтэй. 
Байрны багтаамж болон зардлаас хамаарч тэр болгон иргэдийг олноор нь хамарсан 
хэлэцүүлэг зохион байгуулж чадахгүй бэрхшээл бий гэж БСШУС-ны яамны холбогдох 
албан тушаалтан ярилцлага өгсөн.  
 Ихэнхи захиргааны байгууллагуудын мэдээллийн самбар жижиг байгаагаас 
иргэдэд бүрэн ойлголт өгөх мэдээлэл хангалтгүй байна.  
Судалгаа хийх явцад биечлэн албан хаагчтай уулзахад татгалзсан хариу өгсөн албан 
хаагч гарсангүй.   
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

http://www.mecss.gov.mn/
http://www.mne.mn/
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 Захиргааны ерөнхий хууль болон мэдээллийн ил тод байдлыг зохицуулсан 
бусад 113 хуулинд шинжилгээ хийсэн ба бүлэг тус  бүрд тусгагдсан.  
  
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан 
тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, 
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол гаргаж болно. гэж хуульд 
заасан. Харин иргэний эрхийг хангаагүй албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг 
Захиргааны Ерөнхий хуульд зааснаар, эсхүл Төрийн албаны хуулиар тодорхой 
шийтгэл хүлээлгэх саналтай байна.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай, Захиргааны Ерөнхий 
хууль, Шилэн дансны тухай, Төрийн албаны тухай хуулиудыг уялдуулж холбох 
замаар мэдээлэл өгөх үүргээ биелүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэх зохицуулалтыг сайжруулах, тодорхой болгох шаардлагатай байна.  
 

Орон сууц хувьчлах тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 11 
4 дүгээр зүйл. Орон сууц хувьчлах зарчим 
1. Орон сууц хувьчлахад нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн /цаашид “орон сууц” гэх/ 
нэг сууц /өрөө/-ыг түүнийг эзэмшигчдэд тухайн орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөөс ногдох 
хэсгийн хамт сайн дурын нь үндсэн дээр, нэг удаа үнэгүй, зөвхөн орон сууцны зориулалтаар, 
хувьчлах ажлыг төр, олон нийтийн хяналтын дор ил тод явуулах зарчмыг баримтална. 
Зохицуулалт 12 
14 дүгээр зүйл. Магадлан шинжлэх хэсгийн дүгнэлт 
2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга магадлан шинжлэх хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн хүн амьдрах 
шаардлага хангасан болон үл хангасан орон сууцны жагсаалтыг баталж, нийтэд мэдээлнэ. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Энэхүү зохицуулалтаар Монгол Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, 
түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй 
асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулжээ.  

Зохицуулалтын хэрэгжилтийг Нийслэлийн Засаг дарга зохицуулалтад заасан 
мэдээлэх үүргээ биелүүлж буй эсэх талаар тоон болон чанарын үзүүлэлтийг хэмжүүр 
болгон судлав.  

 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга магадлан шинжлэх хэсгийн дүгнэлтийг 
үндэслэн хүн амьдрах шаардлага хангасан болон үл хангасан орон сууцны 
жагсаалтыг баталж, нийтэд мэдээлж буй эсэхийг судлахад хүн амьдрах шаардлага 

үл хангасан орон сууцны жагсаалтыг13, мөн ашиглалтын шаардлага хангаагүй орон 
сууцын барилгыг дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай шийдвэр, түүнтэй холбоотой 
мэдээллийг тухай бүр нь нийтлэх замаар олон нийтэд мэдээлдэг байна14. 

                                                             
13 http://ikon.mn/n/txy 
14http://www.ulaanbaatar.mn/Home/newslist?categID=&searchString=ашиглалтын+шаардлага+хангахгүй+
орон+сууц 

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/newslist?categID=&searchString=ашиглалтын+шаардлага+хангахгүй+орон+сууц
http://www.ulaanbaatar.mn/Home/newslist?categID=&searchString=ашиглалтын+шаардлага+хангахгүй+орон+сууц
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Зохицуулалтад дурдсан хүн амьдрах шаардлага хангасан орон сууцны 
жагсаалтыг нийтэд мэдээлсэн эсэх талаар мэдээлэл олдоогүй тул Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын газраас тодруулахад “бид хүн амьдрах шаардлага хангаагүй 
орон сууцны жагсаалтыг нийтэд мэдээлж буй нь хүн амьдрах шаардлага хангасан 
орон сууцны жагсаалтыг мэдээлэх зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангаж буй хэлбэр 
болно” гэх хариултыг өгсөн бөгөөд Улаанбаатар хот дахь орон сууцны тоотой 
харьцуулахад тус зохицуулалтыг хэрэгжилтгүй гэж үзэх, дүгнэх боломжгүй гэж 
дүгнэв. 

Нийслэлийн Орон сууц хувьчлах товчооноос орон сууц хувьчлах ажлыг олон 
нийтийн хяналтын дор ил тод явуулах зарчмыг удирдлага болгодог, хуулийн заалт 
зөрчигдөггүй”гэх хариултыг өгөх боловч Орон сууц хувьчлах ажлыг нийтэд ил тод 
явуулах арга, журам тодорхойгүй байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай байна. Орон сууц хувьчлах ажлыг ямар арга, 
журмаар нийтэд ил тод явуулах асуудал тодорхой бус хэдий ч  орон сууц хувьчлах 
гэж байгаа, хувьчилсан тухай нийтэд мэдээлж буй нь мөн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсгийн зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай гэх дүгнэлтэд хүргэж байна. 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийг тодорхойлох зорилгоор Аймаг, 
нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах журамтай15 харьцуулан судалсан 
ба Орон сууц хувьчлах ажлыг нийтэд ил тод явуулах арга, дарааллыг журамласан 
журам байхгүй нь зохицуулалтын хийдэл болж байна. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна. Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газарт шинэчлэн боловсруулж буй Орон сууц хувьчлах товчооны 
ажиллах журамд орон сууц хувьчлах ажлыг нийтэд ил тод явуулах арга, журмыг 
тодорхойлсон заалт оруулах талаар санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай байна. 
 
  

                                                             
15 http://www.legalinfo.mn/annex/details/270?lawid=1306 
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5.4.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
16 дугаар зүйл. Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл 
16.1.Хүүхдийн эрхийг хангах талаархи салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон 
нутгийн түвшинд уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийг 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд, орон нутагт Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
Засаг дарга тус тус тэргүүлнэ. 
16.2.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдийн төлөөлөл оролцох 
бөгөөд бүрэлдэхүүнийг Зөвлөлийн тэргүүн батална. 
(16.3.Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дүрмийг тухайн зөвлөл батална.) 

 
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.  Ингэхдээ 

Хүүхэд хамгааллын тухай хуультай давхар шинжилгээ хийнэ.  

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

УИХ-ын 1995 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолоор 

байгуулагдсан. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Монгол улсын ерөнхий сайдын тэргүүлдэг “Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл”- 

43 гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд яамдын дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга, 

агентлагийн дарга нар, Улсын Дээд шүүхийн шүүгч, Улсын прокурорын орлогч, 

Хүүхдийн оролцооны сүлжээ байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

төлөөлөл, олон улсын байгууллагууд багтдаг. Уг Зөвлөл нь хүүхдийн эрх, хөгжил, 

хамгаалал, оролцооны өргөн хүрээний асуудлаар нийгмийн хандлагыг өөрчлөхөд 

олон нийтийн хүчийг дайчлан салбаруудын хооронд зөв зохицуулалт, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилладаг.  Зөвлөлийн үйл ажиллагаа хангалттай 

ажилладаггүй талаар иргэд шүүмжлэлтэй ханддаг. (Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны 

судалгааны тайлангаас) 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, хийдэл, 

зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5Дүгнэлт, зөвлөмж  
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 Хүүхдийн төлөө Үндэсний зөвлөлийг Ерөнхий сайд тэргүүлдэг тул сонгуулийн 

дараа уг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгддөг. Зөвлөлд орж байгаа ТББ-ын 

төлөөллийг сонгох журам ил тод бус байдаг.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 

 
 

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
21 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилт 
21.6.Орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт, 
хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдал, тухайн жилд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар жилд нэгээс доошгүй 
удаа олон нийтэд тайлагнана. 

 
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-д заасны дагуу хянана. 

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Энэ талаар захиргааны шийдвэр гараагүй байна. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Сар, улирлаар мэдээ тайлангаа Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 

цахим хаягт байрлуусан 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 

 Орон нутгийн байгууллагын хувьд албан ёсны цахим хаяггүй байна. Мөн өмнө 

нь хэрэгжиж байгаагүй шинэ хууль тул холбогдох албан хаагчид хуулийн заалтыг 

хэрэгжүүлэх тал дээр нэгдсэн ойлголтгүй байсныг дурдах нь зүйтэй. 

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 

дүгнэсэн болно. 
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5.5.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ БУСАД ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
12-р зүйл. 12.1.Малчин, бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон 
нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих арга хэмжээ нь иргэний ганцаараа болон 
бусадтай хамтран аж ахуй эрхлэх санаачилгыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, аж ахуй 
эрхлэлтийн сургалтанд хамруулах, жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг, бизнес инкубацийн үйлчилгээ 
үзүүлэх зэрэг арга хэрэгслээр дэмжин туслах хэлбэртэй байна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар иргэдэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, 

тэднийг чадавхижуулах үүрэг хүлээсэн төрийн захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх   

 

2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг  дэмжих хөтөлбөр-ийг Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

Үндэсний Зөвлөлийн 2017 оны 1 сарын тушаалаар баталсан. Үүнд: “Хөдөлмөрт 

бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Ажлын 

байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг гуравдугаар, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих хөтөлбөр”-ийг дөрөвдүгээр, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөр”-ийг тавдугаар, “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх 

хөтөлбөр”-ийг зургаадугаар хавсралтаар баталсан. 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Санхүүжилтээс болж хэрэгжих эхлээгүй 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 хангалтгүй 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. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль: 
Зохицуулалт 2 
9 дүгээр зүйл. Орон сууц, дэд бүтцийн байгууламжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх 

9.4.Орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжийг ашиглалтад оруулах барилгын комиссын 
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бүрэлдэхүүний дөрөвний нэгд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулна. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Барилга, дэд бүтцийн салбарт иргэний оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлах  
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Комиссын бүрэлдэхүүнийг  нийслэлийн  хот төлөвлөлт, ерөнхий 
төлөвлөгөөний газрын даргын тушаалаар томилдог.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Барилга, хот байгуулалтын яамны зүгээс Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх 
ашгийг хамгаалах Холбоотой хамтарч улсын комиссын бүрэлдэхүүнд тогтмол 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг оруулдаг. 2017 оны 10 сараас эхлэн тус яамнаас 
комиссын бүрэлдэхүүнд орох иргэдийг чадавжуулах сургалтыг Барилга, хот 
байгуулалтын яам хийхээр болсон.  
 
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. 

 
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 3 

18.3.Жендэрийн үндэсний хороо жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар дараахь чиг 
үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
18.3.9.жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, бэхжүүлэх, хамгаалахад олон нийтийн болон 
хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдийн оролцоог хангах; 
Зохицуулалт 4 
20.1.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 
дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
20.1.3.жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэний үйл ажиллагааг дэмжиж, тэдгээртэй хамтран ажиллах; 

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

сонирхлоороо өөр хоорондоо нэгдэж, Иргэний хуульд заасан иргэдийн нэгдэл болох 

төрийн бус байгууллага буюу хуулийн этгээд байгуулан төртэй хамтран ажиллах нь 

иргэний оролцооны бусад хэлбэр юм. Дээрх хуулийн заалтуудын зорилго бол 

иргэдийн нэгдлийн оролцоог бий болгох, улмаар тэдний зүгээс оюуны өмчийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох албан хаагчидтай 

хамтран ажиллах эрх зүйн үндсийг тавих, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжсэн заалт 

болно. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. 

Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тухайн иргэдийн нэдлийн талаарх тоон 

үзүүлэлтийг баримт бичгийн аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа 
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талаар жендерийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас хийлгэсэн 

албан ёсны хэрэгжилтийн үр нөлөөний тайланд суурилан дүгнэх, мөн өмнө нь 

хийгдэж байсан судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулна. 
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 1. Монгол Улсын Засгийн газрын Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөлөө /2013-
2016/ 
 2. Жендерийн үндэсний хорооны “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөлөө /2013-
2016/-ний хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ” (2016.12 сар) 
 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 27 дугаар тогтоол “Жендерийн 
үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай”. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 27 дугаар тогтоолоор ЖҮХ-ны 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан байна. Тус тогтоолын 9 дүгээр хавсралтад 
зааснаар ЖҮХ нь нийт 26 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, ЖҮХ-ноос 2016 оны 12 дугаар сард 
хийлгэсэн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд 
хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-2016/-ний хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн үнэлгээнд дурдсанаар тус ЖҮХ нь 2014 оноос эхлэн сүүлийн жилүүдэд 
хуралдаанаа огт хийгээгүй байгаа нь олон сөрөг үр дагаврыг бий болгосон байна. 

ЖҮХ нь өөрөө иргэдийн оролцоонд тулгуурласан байгууллага гэдэг нь түүний 
бүрэлдэхүүний 12 гишүүн нь иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 
байгаагаас тодорхой харж болохоор байна. 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд 
хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013-2016/-ний хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн үнэлгээнд дурдсанаас үзэхэд ЖҮХ нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, 
бэхжүүлэх, хамгаалахад олон нийтийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, 
иргэдийн оролцоог хангах талаар тодорхой хэмжээнд ажил гүйцэтгэсэн  (Жендерийн 
эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл 
ажиллагааны төлөвлөлөө /2013-2016/-ний хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээнд 
дурдсанаар Монфемнет үндэсний сүлжээ, Глоб интернэйшнл гэх мэт төрийн бус 
байгууллагуудтай төрийн байгууллагуудын жендерийн мэдрэмжийг сайжруулах, 
чадавхжуулах, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлтэй холбох асуудлаар ажилласан) 
хэдий ч энэ нь тодорхой тооны иргэний нийгмийн байгууллагын хүрээг л хамарсан, 
төрийн захиргааны байгууллагын түвшинд энэ талаарх иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлд хангалттай бус байна. 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр орон нутгийн байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, иргэний мэдлэг, мэдээлэл маш дутагдалтай байгаа нь энэ талаарх 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүрэг биелэгдэхгүй байх нэг 
нөхцөл болж байна (эх сурвалж: Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөлөө /2013-2016/-ний 
хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ). 

Орон нутгийн жендерийн бодлогыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 2014 онд Ховд, 
2016 онд Завхан, Баянхонгор аймгууд боловсруулж, жендерийн бодлогоо 
тодорхойлж, дэд хөтөлбөрөө боловсруулан ИТХ-аар батлуулсан байна. Бусад 
аймгууд энэ талаар ямар нэг ажил хийгээгүй байна. 
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4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дурдсан зүйлүүдэд 
зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил харагдахгүй байна хэмээн дүгнэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 ЖҮХ-ний хуралдааныг хийж, тогтвортой үйл ажиллагааг нь хангах замаар 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. 
 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр орон нутгийн байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, иргэний мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх ажлыг ЖҮХ-ноос бүх шатны 
Засаг даргын тамгын газартай хамтран хэрэгжүүлэх замаар орон нутгийн иргэдтэй 
хамтран ажиллах үйл явцыг нэмэгдүүлэх.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж дүгнэсэн болно. 

 
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 5 
22 дугаар зүйл. Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон салбар зөвлөл 
22.2.Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутгийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
төрийн байгууллага, залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллага, залуучуудын төлөөллийг 
оролцуулан Зөвлөлийн тэргүүн батална. 
22.4.Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутгийн салбар зөвлөл нь дараахь чиг үүрэгтэй: 
22.4.2.залуучуудын хөгжлийг дэмжих, эрх ашгийг хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэхэд залуучууд, 
залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах, гаргасан 
санаачилгыг дэмжих 

 
Энэ хуулийн хэрэгжилтийг хянан шинжлэх боломжгүй байна. Учир нь хууль 2017 оны 
5 сарын 18 -аас мөрдөгдөж эхэлсэн. Холбогдох дүрэм журмыг батлах явц төсөл 
хэлбэртэй байна.  
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5.6. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар дахь 
иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 15 хууль, тэдгээрийн 32 зохицуулалт 

байгаагаас хэлбэрүүдийн эзлэх хувь: 
 

 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу улсын хэмжээнд явуулах тооллого, 
Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын даалгавраар хийгдэх нийтийг 
хамарсан статистикийн судалгааны ажилд мэргэшлийн ажилтан, мэргэжилтнийг 
тэдгээрийн ажилладаг аж ахуйн нэгж, байгууллагатай тохиролцон оролцуулах 
практик нэгэнт нэвтэрсэн байна. Хуульд шаардлагатай бол оролцуулах 
боломжийг олгосон тул тоо хэмжээ, давтамжийн хувьд хэрэгжилтийг үнэлэх 
боломжгүй байлаа. 

 Архивын тухай хуульд заасны дагуу төрийн архив дахь хувийн гаралтай болон 
гэрээний дагуу хадгалуулсан баримтыг бусдад өмчлөгч, эзэмшигчийн 
зөвшөөрлөөр ашиглуулах үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлж ирсэн талаар 
тухайлсан судалгаа хийж энэ талаархи мэдээллийг өөрийн цахим мэдээллийн сан 
болох http://www.archives.gov.mn/ -д байршуулах замаар иргэдэд нээлттэй болгох 
ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна.  

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээний 
үйлчилгээ, дэмжлэг, туслалцааг хувийн хэвшлийн болон төрийн бус 
байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болохоор заасан. Холбогдох 
хууль, журам, хөтөлбөр батлагдсан ч санхүүжилт олгогдоогүй гэсэн үндэслэлээр 
дээрх заалт 2017 онд хэрэгжиж чадаагүй байна. Дээрх хөтөлбөрт аж ахуйн 
нэгжүүдэд хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээ эрхэлсэн байвал урамшуулал олгох  
заалт байгаа ч мөн л санхүүжилт тодорхойгүй гэсэн шалтгаанаар хэрэгжихгүй 
байна. Хуульд төсвөөс санхүүжилт авахыг зохицуулсан боловч 2017 онд Сангийн 
яамнаас зөвшөөрөл өгөөгүй байна.  Иргэний оролцоог дэмжих заалт байгаа ч 
гүйцэтгүүлж болно гэж заасан учраас энэ нь эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтны санаачилгаас шалтгаалж хэрэгждэг болжээ. 

9

4

12

2
5

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах Бусад оролцоо

Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбарын 
хуулиуд дахь иргэний оролцооны зохицуулалтын төрөл
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 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
тухай хуулийн 14.5-д заасан журмын дагуу гэрчилгээ авсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэнтэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгуулж 
болох зохицуулалт бий. Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газраас иргэн, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах явдал харьцангуй тогтвортой 
байна гэж дүгнэсэн. Гэхдээ 2017 оны эхний байдлаар авсан тоон мэдээллээс 
харахад сургалт өмнөх жилүүдийнхээс буурсан  байна.  Гол шалтгаан бол эдийн 
засгийн хүндрэлтэй байгаагаас санхүүжилт зогсчээ. 

 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд дурдсан зүйл заалтуудыг 
шинжлэн судлахад иргэдийн идэвхтэй оролцооны талаарх зохицуулалтыг 
тодорхой түвшинд, зарим тохиолдолд хангалттай оруулж өгсөн байна гэж 
дүгнэлээ. Энэ чиглэлээр олон ажлыг иргэдийн оролцооны байгууллагууд төрийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхдээ дийлэнхийг өөрийн эсхүл гадаадын 
санхүүжилтээр хийсэн байгаа нь байх тул төрийн зүгээс энэ чиглэлийн ажилд 
санхүүжилтийг төсөвт тодорхой тусгаж өгч байх нь зүйтэй байна. Түүнчлэн, ЖҮХ 
нь өөрөө иргэдийн оролцоо маш хүчтэй байдаг буюу 29 гишүүний 14 нь иргэний 
нийгмийн байгууллагын төлөөлөл байдаг байна. Гэвч энэ хороо нь сүүлийн 
жилүүдэд хуралдаанаа хийхгүй байгаа нь олон сөрөг үр дагаврыг бий болгож 
байгааг энд дурдах нь зүйтэй байна 

 
2.Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу ҮСХ-ны дэргэдэх албан ёсны 
статистикийн үйл ажиллагааг явуулахад туслах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг 
хангах асуудлаар зөвлөх чиг үүрэгтэй Зөвлөл нь эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, хэрэглэгчийн төлөөллийг хангасан бүрэлдэхүүнтэй байх ёстой. 
Одоогийн бүрэлдэхүүнээс МҮХАҮТ-ын орлогч даргыг хэрэглэгчийн төлөөлөлд 
хамаарна гэж үзвэл, эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл бүрэлдэхүүнд 
ороогүй байгааг харгалзах нь зүйтэй.    

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд хөдөлмөрийн бирж нь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон төрийн, төрийн бус болон 
хувийн хэвшлийн байгууллагаас бүрдэхээр заасан ба энэ заалтын хүрээнд 30 
хөдөлмөрийн бирж ажиллаж байгаа нь хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байна. 

 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд амьжиргааг дэмжих зөвлөлд иргэн, төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байхаар тусгасан ба ийнхүү оролцоог 
хангасан байгаа нь олон нийт оролцож, тодорхой шийдвэрийг хамтран гаргах 
бололцоо бүрдсэн байна. Харин зөвлөлийн гишүүдийг сонгож байгаа арга хэлбэр, 
зарчим тодорхойгүй байна. Иймд Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулж буй 
журамд чиг үүрэг, сонгон шалгаруулах зарчмыг нээлттэй болгох талаар 
зохицуулалт оруулах шаардлагатай. 

 
3.Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар 

 Статистикийн тухай, Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай, Малын индексжүүлсэн 
даатгалын тухай хуульд статистикийн тодорхой мэдээллээр иргэдийг хангах 
үүргийг заасан ба Үндэсний статистикийн хороо нь иргэдийг мэдээллээр хангах 
тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. 
ҮСХ нь хуульд иргэдэд түгээхээр заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол 
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байршуулж байна гэж дүгнэлээ. Харин малын хорогдлын тооны хувьд 2015, 2016 
оны мэдээллийг оруулаагүй байна.  

 Архивын тухай хуулийн олон нийтэд нээлттэй байх зохицуулалтын хүрээнд 
Архивын ерөнхий газар олон шат дараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байх 
тул зохицуулалтын хэрэгжилт нь сайн байна.    

 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд заасны дагуу бүртгэл нээлттэй байх бөгөөд 
судалгааны явцад бүртгэлийн харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах боломжийн 
талаар иргэдээс тандахад ялангуяа машинаас мэдээлээл авах үйлчилгээнд 
сэтгэл ханамжтай байна.  

 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу жендерийн эрх тэгш 
байдлын талаар олон нийтэд мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг явуулахдаа 
төрийн болон хувийн хэвшлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг өргөнөөр 
татан оролцуулах талаар ЖҮХ санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна. 
Түүнчлэн, бүх шатны Засаг дарга нар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, тухайн засаг захиргааны нэгжид жендерийн 
эрх тэгш байдлыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаа тухай тайланг жил бүр бүх 
шатны ИТХ-аар хэлэлцүүлэх ажлаа хариуцлагатай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай 
байна.  

 Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд иргэн, хуулийн 
этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл, 
эс үйлдлийн талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, Хүний эрхийн 
Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол гаргаж болно гэж заасан. Харин иргэний 
эрхийг хангаагүй албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг Захиргааны ерөнхий 
хуульд зааснаар, эсхүл Төрийн албаны хуулиар тодорхой хариуцлага хүлээлгэх 
тогтолцоо бий болгох саналтай байна. 

 
4.Иргэдийн оролцооны хяналт тавих хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд заасан хүүхдийн эрхийг хангах талаархи салбар 
дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд уялдуулан 
зохицуулах чиг үүрэг бүхий Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл, аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд иргэний төлөөлөл 
оролцохоор заасан. Хүүхдийн төлөө Үндэсний зөвлөлийг Ерөнхий сайд, орон 
нутагт Засаг дарга тэргүүлдэг тул сонгуулийн дараа уг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 
өөрчлөгддөг. Зөвлөлд орж байгаа ТББ-ын төлөөллийг сонгох журам ил тод бус 
байдгааг цаашид анхаарах шаардлагатай. 

 Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн асуудал 
эрхэлсэн байгууллага хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт, хүүхэд хамгааллын нөхцөл 
байдал, тухайн жилд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар жилд нэгээс доошгүй удаа олон 
нийтэд тайлагнахаар заасан боловч тухайн байгууллагууд албан ёсны цахим 
хаяггүй байна. Мөн өмнө нь хэрэгжиж байгаагүй шинэ хууль тул холбогдох албан 
хаагчид хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх тал дээр нэгдсэн ойлголтгүй байсныг 
дурдах нь зүйтэй. 

 
4.Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 
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 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасан малчин, бичил үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо 
байгуулах иргэнийг дэмжих арга хэмжээ нь иргэний ганцаараа болон бусадтай 
хамтран аж ахуй эрхлэх санаачилгыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, аж ахуй 
эрхлэлтийн сургалтанд хамруулах, жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг, бизнес 
инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг арга хэрэгслээр дэмжин туслах хэлбэртэй 
байна гэж заасан боловч энэ нь санхүүжилтээс болж хэрэгжих эхлээгүй байна. 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд орон сууц, нийгмийн дэд 
бүтцийн байгууламжийг ашиглалтад оруулах барилгын комиссын бүрэлдэхүүний 
дөрөвний нэгд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулахаар заасан ба энэ хуулийн 
хэрэгжилт сайн байна. 

 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу ЖҮХ-ний хуралдааныг 
хийж, тогтвортой үйл ажиллагааг нь хангах замаар иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр 
орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэх ажлыг ЖҮХ-ноос бүх шатны Засаг даргын тамгын газартай хамтран 
хэрэгжүүлэх замаар орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах үйл явцыг 
нэмэгдүүлэх нь зүйтэй.  
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Хавсралт 1 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Статистикийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг 
доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 

1/14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг: 

 
“3.Зөвлөл нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Зөвлөлийн 3 гишүүнийг Улсын Их 

Хурлын холбогдох Байнгын хороо, 3 гишүүнийг Засгийн газар санал болгож, Улсын 
Их Хурал томилох ба санал болгох хүний багадаа нэг нь төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл байна. Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн гишүүд нь орон тооны 
бус байна.” 

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

мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 

 


