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ХАВСРАЛТ ДОЛОО. АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН 
ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
 

7.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
14 дүгээр зүйл. Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
14.7.Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дараах үе шатыг баримтална: 
14.7.1.д.иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг байгуулах. 
(4.1.3.“иргэдийн төлөөллийн байгууллага” гэж сонгосон талбай дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө 
өмчлөгч, эзэмшигчийн төлөөлөл оролцсон ашгийн төлөө бус байгууллагыг; 
22.2.Төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгосон талбай дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигч 
иргэдийн 75-аас дээш хувь нь сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж, иргэдийн төлөөллийн 
байгууллагыг байгуулна.) 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Хот, тосгоныг хөгжүүлэхэд иргэн хамтран оролцох эрхтэй байхаар буюу эрх 
бүхий байгууллага нь хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхдээ 
иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг байгуулах үүрэгтэй байхаар зохицуулсан нь 
тус үйл ажиллагаанд иргэдийн идэвхтэй оролцох оролцоог хангасан зохицуулалт 
болжээ. 

Зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр нь чанарын үзүүлэлт бөгөөд 
баримт бичгийн судалгааны аргаар судалгааг хийсэн болно. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд нийслэлд гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг нийт 1506,1 га талбайд хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн бөгөөд одоогийн байдлаар 34 компани төсөл хэрэгжүүлэгчээр 
шалгарч гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлж байна. 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан 24 
байршлын 75 хэсэгчилсэн талбайгаас 25 хэсэгчилсэн талбайд огт төсөл 
хэрэгжүүлэгч шалгараагүй, 22 хэсэгчилсэн талбайд 13 төсөл хэрэгжүүлэгч 
шалгарсан боловч огт ажил хийгдээгүй, 28 хэсэгчилсэн талбайд 28 төсөл 
хэрэгжүүлэгч шалгарсан. 2010 он оноос 2016 онд нийт 7374 айлын орон сууцны 
барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд байгаа ба үүнээс 3516 айлын орон сууцыг 
ашиглалтад оруулсан. Үүнд 2014 онд нийт 588 айлын орон сууц, 2015 онд 1656 
айлын орон сууц, 2016 онд 638 айлын орон сууцыг тус тус ашиглалтад оруулжээ1. 
Зохицуулалтын зорилго нь энэхүү хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн төлөөллийн байгууллага оролцох асуудал 
бөгөөд гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийн төсөлд зохицуулалтад заасан иргэдийн 
төлөөллийн байгууллагыг байгуулан оролцуулсан байдлыг судлахад Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 3/31 дугаар тогтоолоор Гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмыг баталсан2, тус журмын дагуу эрх 
бүхий этгээд буюу Нийслэлийн Засаг даргаас дахин төлөвлөлтийн төсөл 
санаачилсан бол тухайн төсөлд гагцхүү газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, 

                                                             
1 http://ger.ub.gov.mn/project/index?id=1 
2 https://www.news.mn/?id=123827 
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эзэмшигч, ашиглагч оролцдог, харин иргэд, оршин суугчдаас төсөл санаачилсан 
бөгөөд тэд өөрсдөө иргэдийн төлөөллийн байгууллагаа байгуулбал төсөлд 
оролцуулдаг байна. Тодруулбал, дурдсан журамд “Иргэдийн төлөөллийн 
байгууллага байгуулж болно” хэмээн иргэдэд эрх олгосон байдлаар зохицуулсан 
байх ба иргэд дурдсан эрхээ идэвхтэй хэрэгжүүлдэггүй байна. 

 
Баримт:  
… Хот, суурин газрыг дахин төлөвлөх төслийг иргэд санаачилсан бол  тухайн төсөлд 
хамрагдах иргэд өөрсдөө төлөөллийн байгууллагаа байгуулаад ирвэл тухайн байгууллагыг 
төсөлд оролцуулдаг. Харин Нийслэлийн Засаг даргын санаачилсан төсөлд тухайн газар, үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийг оролцуулдаг. Энэ талаар тогтоосон 
журамтай бөгөөд тус журамд ийнхүү зохицуулсан байдаг юм. 

/70110733 дугаарын утас  Э… / 

 
 Хот, суурин газрын дахин төлөвлөлтийн төсөлд иргэд өөрсдийн 

төлөөллийн байгууллагаа байгуулах оролцох эрх хэрэгжиж буй байдлыг “Эмнэсти 
интернэшнл” ТББ-аас “Хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа нь: Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хот: орон байртай байх эрх”  сэдвээр судалгаан хийсэн байх бөгөөд 
тус судалгааны эцэст “… Зохицуулалт олон нийтийн оролцоог дэмжсэн нэг арга 
болсон хэдий ч иргэд өөрсдөө тухайн зохицуулалтаар олгосон иргэдийн 
төлөөллийн байгууллага байгуулах, хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэхэд ямар 
эрхтэй оролцох гэх мэт3 дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд оролцох 
оролцооны талаар мэдлэг, мэдээлэл хомс байна” гэх дүгнэлтэд хүрчээ. 
Судалгааны тус дүгнэлтээс улбаалан “Эмнэсти интернэшнл” ТББ, Монгол Улсын 
ХЭҮК хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог, ялангуяа 
иргэдийн шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах эрхийг хамгаалах, хамгах 
чиглэлээр хамтарч ажиллах эхлэлийг тавьсан4 нь зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
талаар авч буй арга хэмжээ болж байна.  
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Дээр дурдсан судалгааны үр дүнгээр судалж буй зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх талаар арга хэмжээ авч эхэлж буй нь сайшаалтай хэдий ч тус 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай бус, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөгүй гэж 
дүгнэгдэж байна. 
  
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 
иргэдийн төлөөллийн байгууллага байгуулах асуудлыг Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 3/31 дугаар тогтоолоор баталсан Гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмын 3.2, 3.6 дахь хэсгийн заалтаар 
“Нийслэлийн засаг даргаас санаачилсан төсөлд зөвхөн тухайн сонгосон талбай 
дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч оролцоно”гэж, 
“Иргэд, оршин суугчдаас төсөл санаачилсан тохиолдолд өөрсдийн нэгдмэл байр 
суурийг илэрхийлэх зорилгоор Иргэдийн төлөөллийн байгууллага байгуулж болох 
бөгөөд уг байгууллага нь төсөл хэрэгжиж эхлэхээс дуусах хүртэл хугацаанд үйл 
ажиллагаа явуулна” 5 гэж тус заан зохицуулжээ. Хуулийн зохицуулалт “иргэдийн 
төлөөллийн байгууллага байгуулах” асуудлыг заавал шинжтэй зохицуулсан 

                                                             
3 https://www.amnesty.org/download/Documents/AТББ SA3049332016MONGOL.PDF  

4 http://mn-nhrc.org/index.php?newsid=7184  
5 https://www.news.mn/?id=123827  

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3049332016MONGOL.PDF
http://mn-nhrc.org/index.php?newsid=7184
https://www.news.mn/?id=123827
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байхад дурдсан журмаар “болно” хэмээн зохицуулсан нь зөрчилтэй болжээ.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Судалгаагаар цугларсан дээрх мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай бус, зорилтот бүлэгт нөлөөгүй байх ба энэ 
нь иргэдийн эрх зүйн мэдлэгтэй шууд холбоотой байна. Иймд аймаг, нийслэлийн 
хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох төрийн бус 
байгууллагад хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн оролцооны талаар 
иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ 
авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай. Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хуралд Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны 
журмын 3.2, 3.6 дахь хэсгийн заалтыг Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7.1 дэх хэсгийн заалтын агуулгад нийцүүлэн 
зохицуулах буюу журмын зохицуулалтыг “иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг 
заавал байгуулах” агуулгаар өөрчлөх санал, зөвлөмж хүргүүлэх нь зүйтэй юм. 
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Авто замын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
13 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын оролцоо 
13.1.Авто замын салбарын төрийн бус байгууллага нь авто замын тухай хууль тогтоомж, 
норм, норматив, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгох, төрөөс үзүүлэх үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, 
мэргэжлийн зэрэг олгох, авто замчдын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
болно. 
13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан ажлыг төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгүүлэх асуудлыг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн шийдвэрлэнэ. 

 
Барилгын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
18 дугаар зүйл. Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх 
18.4.Энэ хуулийн 18.2-т заасан барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох, барилгын 
салбарын хуулийн этгээдийг бүртгэх үйл ажиллагааг төрийн бус, мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно. 
Зохицуулалт 3 
34дүгээр зүйл.Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг 
34.2.Энэ хуулийн 34.1.2, 34.1.3, 34.1.4, 34.1.6, 34.1.7, 34.1.8, 34.1.9, 34.1.10, 34.1.11, 34.1.13, 
34.1.14, 34.1.15-д заасан чиг үүргийг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн үндсэн дээр төрийн 
бус, мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно. 
Зохицуулалт 4 
36 дугаар зүйл.Иргэн, төрийн бус байгууллагын оролцоо 
36.1.Төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор барилга, хот 
байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас энэ хуулийн 18.4, 34.2, 44.7-
д заасны дагуу шилжүүлсэн чиг үүргийг төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагаар гэрээний 
үндсэн дээр шилжүүлэн гүйцэтгүүлж болно. 
Зохицуулалт 5 
44 дүгээр зүйл.Барилгын салбарын ажилтан 
44.7.Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох асуудлыг 
гэрээний үндсэн дээр төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно. 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Дээрх зохицуулалтууд нь төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр 
төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх буюу иргэдийн оролцооны идэвхтэй 
хэлбэрийг хангах зорилго бүхий зохицуулалтууд юм. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 а/  Зам, тэврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 
191 дугаар тушаалаар батлагдсан  дараах журмын төслүүд боловсруулах ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд Төрийн бус мэргэжлийн байгууллага болох “Монголын Авто 
замчдын холбоо” төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн 9 гишүүн ажиллаж 
байна. Үүнд: “Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах 
журам”-ын төсөл,  “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан 
сургах, журам”-ын төсөл, “Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал 
хийж, дүгнэлт гаргах журам”-ын төсөл,  “Авто зам, замын байгууламжийн 
барилгын ажлын техник технологийн хяналтын хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөл, 
“Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, 
ашиглалтад авах журам”-ын төсөл, “Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын 
түвшингээр санхүүжүүлэх журам”ын төсөл, “Авто замын санд хөрөнгө 
төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журам”-ын төсөл, “Авто замын зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, ажиллах журам”-ын төсөл, “Олон улс, улсын чанартай болон тусгай 
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зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журам”-ын 
төсөл, “Олон улс, улсын болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, 
мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх, мэдээлэх журам”-ын төсөл, “Авто зам, 
замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам”-ын төсөл, “Авто зам, 
замын байгууламжийг барих, засварлах, арчлах, зөвлөх үйлчилгээ (ТЭЗҮ зураг 
төсөл боловсруулах, зам барилгын ажилд хяналт тавих) үзүүлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох журам”-ын төсөл, “Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын 
байдалд үзлэг, шалгалт хийж, үр дүнг боловсруулах журам”-ын төсөл болно.  Зам, 
тээврийн яам / хуучин нэрээр/ “Монголын Авто замчдын холбоо” Төрийн бус 
байгууллагатай 2015 онд нэг жилийн хугацаатай “Хамтран ажиллах гэрээ” 
байгуулан Авто замын тухай хуульд заасан Зам, тээврийн сайдын бүрэн эрхэд 
хамаарах зарим ажил, үүргүүдийг гэрээний хугацаа дуусгавар болтол гүйцэтгүүлж 
байсан. 
 б/ Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 169, 170, 2017 оны 29 
дугаар тушаалаар Төрийн бус байгууллагаар зарим чиг үүргээ буюу барилгын 
тухай хуулийн 34.2, 36.1, 44.7 дахь хэсэгт заасан чиг үүргийг гэрээний үндсэн 
гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 
 

3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 а/ “Монголын Авто замчдын холбоо” Төрийн бус байгууллагаар хуульд 
заасан зарим ажил, үүргүүдийг 2016 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш 
гүйцэтгүүлээгүй байна. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны холбогдох мэргэжилтний 
ярьсанаар “Монголын Авто замчдын холбоо” нь тусгай зөвшөөрөл олгох ажил 
үүргийн холбогдох хэсгийг хуульд заасан шаардлагын дагуу гүйцэтгээгүйгээс 
замбараагүй олон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй болсон тул цэгцлэх зорилгоор 
тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой чиг үүргээ гүйцэтгүүлэхгүй байгаа гэж 
тайлбарласан. Харин Авто замын хууль тогтоомж, дүрэм журам, нормыг 
боловсруулангуй болгоход Төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлсэн 
байна. 
 в/ Төрийн зарим чиг үүргийг “Монголын архитекторуудын эвлэл” Төрийн бус 
байгууллага гэрээний үндсэн гүйцэтгэж байна. 
 

4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
Зохицуулалтыг Монгол Улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, 

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан ”Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-
иин̆ 5 дугаар зүйл дэх “төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, 
мэргэжлийн холбоодод шилжүүлэх ажлыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх” гэх заалттай 
харьцуулан судлахад зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил байсангүй.  
 

5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Судалгааны явцад цугларсан мэдээлэл төрийн зарим чиг үүргийг 
мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлсэнээр ажил үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж дээшилсэн, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шат дамжлагагүй хүргэж 
буй давуу талтай болохыг харуулж буй учраас төрийн зарим чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллагуудын оролцоог багасгах бус харин 
гэрээгээр үүрэг хариуцлагыг нь тодорхой болгон ажиллуулах шаардлагатай юм 
гэх дүгнэлтэд хүрлээ. Төрийн бус  олон нийтийн байгууллага нь нийтийн эрх ашигт 
нийцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг онцлогтоо үндэслэн тул төрийн чиг үүргийг 
чанартай, хүртээмжтэй хүргэдэг байх тул авто зам, барилгын салбарын хувьд 
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Төрийн бус байгууллагын оролцоог дэмжсэн, хамтран ажиллах эрх зүйн орчин, 
хэрэгжилт хангалттай байна гэж дүгнэж байна. 

 
Эрчим хүчний тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 6 
8 дугаар зүйл.Эрчим хүчний зохицуулах хороо 
8.2.Зохицуулах хороог орон тооны гурав, орон тооны бус хоёр, нийт таван гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй зохицуулагчид удирдана. 
8.3.Зохицуулах хорооны дарга, орон тооны хоёр зохицуулагчийг эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүний, орон тооны бус хоёр зохицуулагчийг Худалдаа, аж үйлдвэрийн 
танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн саналыг тус тус үндэслэн 
Ерөнхий сайд анхны томилгоог 2, 4, 6 жилээр, цаашид 3 жилийн хугацаагаар томилно. 
Томилолтын хугацааг нэг удаа сунгаж болно. 
Зохицуулалт 7 
8 дугаар зүйл.Эрчим хүчний зохицуулах хороо 
8.5.Зохицуулах хорооны дэргэд хэрэглэгч, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тэнцүү тооны 
төлөөллөөс бүрдсэн, зөвлөх үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулж болно. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Эрчим хүчний салбарт дахь бодлого, шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэний 

оролцоог хангах нь Монгол Улсын байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх 
Үндсэн хуулийн зарчмын хэрэгжүүлж байгаа явдал юм.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зохицуулах хорооны дарга, орон тооны хоёр зохицуулагчийг эрчим хүчний 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний, орон тооны бус хоёр зохицуулагчийг 
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 
нийгэмлэгийн саналыг тус тус үндэслэн Ерөнхий сайд томилдог байна. Эрчим 
хүчний зохицуулах хорооноос ирүүлсэн тодруулгад “Зохицуулагчдын зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг болон Худалдаа аж 
үйлдвэрийн танхимаас санал болгосон гишүүд ордог тул Хорооны дэргэд зөвлөх 
үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл ажиллахгүй байгаа”6 гэжээ. Орон тооны бус 
зөвлөлийг байгуулах эсэх нь тухайн байгууллагын эрхийн асуудал тул заавал 
байгуулах үүрэг хүлээгээгүй байна.  

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна гэж үзлээ.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дэргэд орон тооны бус зөвлөл байгуулах 
нь тарифын өөрчлөлтийн талаар шийдвэр гаргахад хэрэглэгчдийн санал бодлыг 
тусгахад чухал үүрэгтэй байж болох байсан боловч Зохицуулах хорооны 
бүрэлдэхүүнд Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах нийгэмлэгийн төлөөллийг томилдог болсон гэх шалтгаанаар орон 
тооны бус зөвлөлийг байгуулаагүй байна.  
  

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

                                                             
6 Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2017 оны 8 сарын 10-ны өдрийн 2/802 тоот албан бичиг. 
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Зохицуулалт 8 
19 дүгээр зүйл.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа 

19 дүгээр зүйл. 
2.Төрийн бус байгууллага нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаар дараахь эрх эдэлнэ: 

5/.Хэмжилзүйн төв байгууллагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрийн төлөөлөгчөө оролцуулах. 

 
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 9 
7 дугаар зүйл.Техникийн хороо 

7.1.Стандартчиллын Үндэсний зөвлөл нь үндэсний болон олон улсын стандартын төслийг 
боловсруулах, хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах зорилго бүхий орон тооны бус салбарын стандартчиллын 
техникийн хороо /цаашид “техникийн хороо” гэх/-г төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, шинжлэх ухааны 
болон бусад байгууллагын төлөөлөлтэйгээр байгуулж ажиллуулна. 
 
Зохицуулалт 10 
24 дүгээр зүйл.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, үүрэг 
24.1.6.шаардлагатай тохиолдолд стандартчиллын техникийн хорооны ажилд төлөөллөө 
оролцуулах; 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Дээрх зохицуулалт нь улсын хэмжээнд стандартчилал, хэмжлийн нэгдмэл 
байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд иргэний төлөөлөл оролцож, ард түмний хүсэл зоригийн 
илэрхийллийг төрийн шийдвэрт тусгах, улмаар төрийн үйл ажиллагааг иргэн 
хянах эрхийг баталгаажуулжээ. 

Төрийн үйл ажиллагаанд болон стандартчилал, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг 
хангах тухай хууль тогтоомж, хэмжилзүйн дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хянах 
иргэний эрхийн энэхүү баталгаа нь иргэний оролцооны идэвхитэй хэлбэрийг 
агуулж байна. 

Зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр нь тоон, чанарын үзүүлэлт 
гэсэн хэлбэртэй байх бөгөөд энэ үзүүлэлтийг Стандартчилал, хэмжил зүйн газрыг 
хамруулан баримт бичгийн аргаар судална.  
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар төрөөс болон тухайн байгууллагаас 
дорвитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр ирсэний зэрэгцээ дараах тогтоол, 
шийдвэрүүдээр хуулийн биелэлтэд хяналт тавих, хэмжилзүйн төрийн хяналт 
шалгалтад оролцох эрх бүхий төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчийг томилох 
замаар зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар арга хэмжээ авсан байна: 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 209 

дүгээр Дүрэм, бүрэлдэхүүн батлах тухай тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар 
“Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг” төрийн бус 
байгууллагын Гүйцэтгэх захирлыг Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оролцуулан тогтоосон байжээ7.  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 27 
дугаар Комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай 
тогтоолын 8 дугаар хавсралтаар Хэмжил зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим,  Хэрэглэгчдийн эрх 
ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн төлөөллийг оролцуулахаар тогтоосон байна8. 

                                                             
7http://legalinfo.mn/annex/details/958?lawid=2276 
8http://legalinfo.mn/annex/details/7604?lawid=12447 

http://legalinfo.mn/annex/details/958?lawid=2276
http://legalinfo.mn/annex/details/7604?lawid=12447
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 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Стандартчиллын техникийн хорооны дүрэм 
баталсан байх ба уг дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт9 тус хороонд 
иргэдийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцуулахаар заасан 
боловч тус хорооны гишүүдийн бүрэлдэхүүнд хэдэн иргэн, хэдэн төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөл оролцох, тэднийг хэрхэн ямар шалгуураар хорооны 
бүрэлдэхүүнд оруулах асуудлыг журамлаагүй байна. 

3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг судлахад  

Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний зөвлөл, Хэмжил зүйн зөвлөл болон 
Стандартчиллын техникийн хорооны бүрэлдэхүүнд Монголын Үндэсний Худалдаа, 
аж үйллвэрийн танхим, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг гэх мэт 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх хэдий ч тэдгээр зөвлөл, 
хорооны бүрэлдэхүүнд ямар шалгуур, шаардлага хангасан хэдэн төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг, мөн хэдэн иргэнийг хэрхэн сонгож оролцуулах 
асуудлыг журамласан зохицуулалт байгаагүй болно. 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Хэмжил зүйн төв байгууллагын зөвлөлийн болон Стандарчиллын техникийн 
хорооны бүрэлдэхүүнд хэдэн иргэн, хэдэн төрийн бус байгууллагын хэдэн 
гишүүнийг ямар хугацаагаар, ямар журмаар хэрхэн оролцуулах, тэднийг ээлж 
дараалалтайгаар хамруулах талаар үндэслэлтэй арга хэмжээ авах нь хуулийн 
дээрх зохицуулалт шударгаар хэрэгжих үндэс болно. Гэтэл Хэмжил зүйн зөвлөл 
болон Стандарчиллын техникийн хорооны бүрэлдэхүүнд ямар шалгуур, 
шаардлага хангасан төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, иргэнийг оролцуулах 
асуудлыг журамласан хэм хэмжээ байхгүй байгаа нь зохицуулалтын хийдэл 
үүсгэжээ.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

Зохицуулалтад дурдсан Зөвлөл, Хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө 
оролцуулах иргэн, төрийн бус байгууллагын шалгуур, шаардлагыг тодорхой 
болгож, үүний үндсэн дээр иргэн, төрийн бус байгууллагыг тодорхой шалгуур, 
хугацаагаар зөвлөл, хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах журмыг бий 
болгох нь зүйтэй гэж дүгнэв. 
 

Геодези, зураг зүйн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 11 
5 дугаар зүйл.Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны талаархи төрийн байгууллагын бүрэн 
эрх, чиг үүрэг 
5.4.6.иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох. 
Зохицуулалт 12 
9 дүгээр зүйл.Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн сан 
9.3.Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, иргэний хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геодези, зураг зүйн ажлын тайлан, бусад материалыг 
худалдан авч болно. 
 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

                                                             
9http://www.masm.gov.mn/mn/index.php/author-login/2016-01-10-08-51-26/2016-01-27-13-53-08/2016-
02-02-05-34-34 

http://www.masm.gov.mn/mn/index.php/author-login/2016-01-10-08-51-26/2016-01-27-13-53-08/2016-02-02-05-34-34
http://www.masm.gov.mn/mn/index.php/author-login/2016-01-10-08-51-26/2016-01-27-13-53-08/2016-02-02-05-34-34
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 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 
иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэр юм. Эдгээр хуулийн заалтуудын зорилго бол 
иргэний идэвхтэй оролцоо буюу геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх 
тусгай зөвшөөрлийг төрийн захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд 
олгохдоо төрийн захиргааны байгууллагын дэргэдэх мэргэжлийн зөвлөлөөс 
мэргэжлийн санал авдаг байх, тэдгээр зөвлөлийн үйл ажиллагааг 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 геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдаас асуулга авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан 
судалгаануудтай харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулав.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Барилга, хот байгуулалтын 2016 оны 160 дугаар тушаалаар “Архитекор, 
инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллуулах журам” баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Барилга, хот байгуулалтын 2016 оны 160 дугаар тушаалаар “Архитектор, 
инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллуулах журам” 
батлагдсан. Энэхүү журмын дагуу тус газрын дэргэд Газар зохион байгуулалтын 
чиглэлээр орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл, Геодези, зураг зүйн чиглэлээр орон 
тооны бус мэргэжлийн зөвлөл, Инженер геологийн орон тооны бус мэргэжлийн 
зөвлөл гэсэн 3 чиглэлээр орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл ажиллаж байна. 
Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 
зүйн газрын даргын 2017 оны А/97 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан. 
Салбарын мэргэшсэн болон зөвлөх инженерүүд, Их, дээд сургуулийн багш, 
эрдэмтэд орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багтдаг байна.  

Эдгээр мэргэжлийн зөвлөл нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 
газраас иргэн, хуулийн этгээдэд олгох тусгай зөвшөөрөлд мэргэжлийн санал өгөх 
үйл ажиллагааг явуулдаг байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын хүрээнд хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчил харагдахгүй 
байна хэмээн дүгнэв. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Зохицуулалтын хүрээнд судлагдсан “геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллага нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хөрөнгөөр 
гүйцэтгэсэн геодези, зураг зүйн ажлын тайлан, бусад материалыг худалдан авах 
тухай” зохицуулалтыг практик дээр хэрэгжүүлэх, түүний ач холбогдлыг гаргах нь 
чухал байна. Үүний тулд холбогдох эрх бүхий байгууллага нь тухайлсан журам 
боловсруулж батлах нь үр дүнтэй гэж дүгнэж байна. 
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6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 

 Геодези, зураг зүйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй 
гэж дүгнэсэн болно. 
 

Инновацийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 13 

17 дугаар зүйл. Инновацийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжих 
17.1.Инновацийн үйл ажиллагааг төрөөс дараах хэлбэрээр дэмжинэ: 
17.1.9. үзэсгэлэн худалдаа, хурал семинар зохион байгуулах, инновацийн мэдлэг, соёлыг сурталчлах арга 
хэмжээг олон нийтийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, санхүүжүүлэх; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Инновацийн тухай хуулинд төрийн тухайн төрлийн үйл ажиллагааг иргэд, 
олон нийтийн байгууллагын түншлэл дор гүйцэтгэхээр заасан нь тодорхой 
хугацаанд хүрэхээр төлөвлөсөн зорилго, үр дүнд иргэн, олон нийтийн 
байгууллагын оролцоо, нөөц бололцоонд тулгуурлах хүрэхэд чиглэж байна. 

Энэ зохицуулалтын хэрэгжилт нь тухайн оролцооны хэлбэрийг тогтмол 
хэрэгжүүлж байгаа байдлаар хэмжигдэнэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

2012 онд шинэ мэдлэг, технологи, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулж, баялаг бүтээх зорилгоор Инновацийн тухай хууль батлагдсан. Энэ 
хугацаанд инновацийн асуудлыг 2008-2010 онд БСШУСЯ, 2010-2011 онд 
Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо, 2012-2014 Эдийн засгийн хөгжлийн яам, 
2016 оноос БСШУСЯ -нд хариуцуулж нэгдсэн удирдлагын тогтвортой байдлыг 
алдагдуулжээ. 

УИХ-аас Инновацийн тухай хуульд 2013, 2015 онуудад оруулсан 
өөрчлөлтөөр уг хуулийн хэрэгжилтэд зайлшгүй шаардлагатай байсан инновацийн 
сан, венч хөрөнгө оруулалтын талаарх цогц зохицуулалтыг хүчингүй болгосон 
байна. 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны  06 дугаар  сарын 14-
ны өдрийн 222  тоот тушаалаар “Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит 
инновацийн тэтгэлэг олгох журам” баталсан. 

Засгийн газрын 2014 оны 374 дүгээр тогтоолоор “Эрдэм шинжилгээний 
байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам”, 2015 оны 267 дугаар 
тогтоолоор “Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээний 
ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам” 
баталжээ. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Улс орны нийгэм-эдийн засгийн хүрээнд мэдлэгийн эдийн засаг, 
инновацийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг түгээх, инновацийн соёл, бүтээлч 
сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, ШУТ, инновацийн түншлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор жил 
бүр “Инновацийн 7 хоног”  арга хэмжээ уламжлал болон зохион байгуулж иржээ. 
“Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл - 2014”, “Шинжлэх ухаан, инноваци, үйлдвэрлэл-
2015”, “Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци-2016” үзэсгэлэн, худалдааг сүүлийн 3 
жилд зохион байгуулсан байна. 2017 оны арга хэмжээг БСШУСЯ нь ШУА,  ХААИС,  
АШУҮИС,  МУИС, СУИС, ҮБХИС,  МУБИС,  МҮХАҮТ, “Старт ап Монгол” ТББ,  
“Монголын залуу эрдэмтдийн холбоо (МЗЭХ), Монголын инновацийн холбоо,  
МТҮП, “Үндэсний Старт ап сан” ТББ -ын оролцоотой хамтран зохион байгуулжээ. 
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БСШУС-ын Сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох ажлыг 2011 оноос 
хойш жил бүр зохион байгуулж 66 тэтгэлэг олгожээ. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

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

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас эрхлэн гаргадаг 2015 оны өрсөлдөх 
чадварын тайланд Монгол Улс инновацийн үзүүлэлтээр 140 орноос 97 дугаарт 
орсон байна. Иймд инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, цаашид 
инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд санхүүгийн хөшүүрэг, санг бий болгох 
шаардлагатай. 
 

7.2. ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
19 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа 
2.4/Төрийн бус байгууллага нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаар дараах эрх эдэлнэ:       
 4/ хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт хийх, хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, суурилуулах, 
засварлах, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох журам, хэмжил гүйцэтгэх аргачлал боловсруулахад 
өөрийн саналаа Хэмжилзүйн төв байгууллагад танилцуулах; 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Зохицуулалтын зорилго нь  тусгай зөвшөөрөл олгох журам, хэмжил 
гүйцэтгэх аргачлал боловсруулахад санал өгөх эрх олгох замаар иргэний буюу 
төрийн бус байгууллагын оролцооны зөвлөлдөх эрхийг хангахад чиглэжээ. 

Зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр нь тоон болон чанарын 
үзүүлэлт болно. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Стандартчилал, хэмжилзүйн газар нь https://www.estandard.gov.mn, 
http://www.masm.gov.mn цахим хуудсууд ажиллуулдаг бөгөөд эдгээр цахим 
хуудастаа “хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж”, ”асуулт хариулт” зэрэг буланг байрлуулж 
иргэний санал хүсэлтийг авдаг хэдий ч зохицуулалтад тусгагдсан хэмжил зүйн 
тусгай зөвшөөрөл олгох журам, хэмжил гүйцэтгэх аргачлал боловсруулахад 
төрийн бус байгууллагын санал өгөх эрхийг хэрхэн хангаж буй талаар судлахад 
хэмжил зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, 
хэмжлийн хэрэгсэл хэрэглэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад журам, аргачлалын 
талаар мэдээлэл өгөх, хэлэлцүүлэг хийх замаар саналыг нь авсан байлаа. 
 
Баримт:  
… Судалж буй журам, аргачлалыг боловсруулахдаа хэмжил зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 
төрийн бус байгууллага, энэ салбарын эрдэмтэн, мэргэжилтэн, хамааралтай аж ахуйн нэгж 
байгууллагад төслийг танилцуулан, мөн  тэдний дунд хэлэлцүүлэг хийн саналыг  авч байсан. Сүүлийн 
жилүүдэд цахим орчин хөгжиж буйтай холбоотойгоор санал авах ажиллагаа илүү хялбар, хэрэгжилт 
сайтай болж байна. 

/264851 дугаарын утастай, мэргэжилтэн И… / 

 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

https://www.estandard.gov.mn/
http://www.masm.gov.mn/
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Судалгаагаар дээр дурдсанчлан зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар арга 
хэмжээ авсан байдал нь тухайн зохицуулалт хэрэгжилттэй, зорилтот бүлэгт 
нөлөөтэй байгааг харуулна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийг тогтоох зорилгоор холбогдох 
хууль тогтоомжийг судалж үзэхэд харьцуулагдах зохицуулалт байхгүй буюу 
зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчил байсангүй.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд заасан иргэний оролцооны 
зөвлөлдөх хэлбэрийг хуульчилсан зохицуулалтын хэрэгжилтэд зөрчилтэй байдал 
тогтоогдоогүй тул хэрэгжилтийг нь сайн гэж  дүгнэж байна. 

 
Инновацийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 2 
13 дугаар зүйл.Инновацийн тэргүүлэх чиглэл 
13.14.Инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг төрийн болон төрийн бус байгууллага, шинжлэх 
ухаан, аж үйлдвэрийн төлөөллийг оролцуулан Засгийн газрын баталсан журмын дагуу 
боловсруулна. 

 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Инновацийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.14 дэх хэсэгт заасан 
инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулах журмыг Засгийн газар батлаагүй 
байна. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Инновацийн тухай хуулиар Засгийн газар инновацийн тэргүүлэх чиглэлийн 
төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр заасан. Засгийн газар инновацийн стратегийн 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох ажлыг хийж гүйцэтгэж байна10.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ.  
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж  
- Инновацийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.14 дэх хэсэгт заасан 

инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулах журмыг Засгийн газар батлах.    
 

Хот байгуулалтын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
17 дугаар зүйл. Олон нийтийн санал авах 
17.1.Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой төлөвлөлтийн зарчмыг тусгаж 
ажиллана. 
Зохицуулалт 4 
17 дугаар зүйл. Олон нийтийн санал авах 
17.2. Хот, тосгоны захирагч нь хот төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхдээ иргэд болон холбогдох 
мэргэжлийн хүмүүсийн оновчтой саналыг авч хот төлөвлөлтөд тусгана. 

 

                                                             
10 УИХ-ын гишүүн Н.Учралаас Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатад тавьсан асуулгын 
хариу. 2016 оны 12 сарын 5-ны өдөр. 4 дэх талд. Эх сурвалж: 
http://2012.parliament.mn/files/download/170783 

http://2012.parliament.mn/files/download/170783
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Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
11 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх 
11.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх талаар дараах 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
11.1.5.төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг нийтэд сурталчлах, мэдээллэх, санал, гомдол хүлээн авах 
замаар олон нийтийн оролцоог хангах ажлыг зохион байгуулах; 
Зохицуулалт 6 
14 дүгээр зүйл. Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
14.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ зүйлийн 14.1-д заасан саналыг дэмжсэн 
тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгох талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, 
батлуулах ажлыг Хот байгуулалтын тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж, уг төлөвлөгөөнд хууль 
ёсны эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн, хөндөгдөж болзошгүй иргэн, хуулийн этгээдийн саналыг 
авч тусгана. 
Зохицуулалт 7 
14 дүгээр зүйл. Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
14.7.Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дараах үе шатыг баримтална: 
14.7.1.г.төслийг сонгосон талбай дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, эзэмшигчдэд 
танилцуулж, 80-аас доошгүй хувийн зөвшөөрлийг авах; 
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Орон сууцны тухай тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 8 
11 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх 
11.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх талаар дараах 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
11.1.5.төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг нийтэд сурталчлах, мэдээллэх, санал, гомдол хүлээн авах 
замаар олон нийтийн оролцоог хангах ажлыг зохион байгуулах; 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Энэхүү зохицуулалтын зорилго нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны 
бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах, хөдлөх, үл хөдлөх 
хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, болон төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх иргэний үндсэн эрхийг 
баталгаажуулсан зохицуулалт болно. 

Судалгааг Нийслэлийн хэмжээнд явуулсан бөгөөд Нийслэлийн хот 
төлөвлөлтийн газрыг хамруулан явуулсан бөгөөд зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
хэмжих хэмжүүр нь тоон үзүүлэлт байна. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Улаанбаатар хотод ашиглалтын шаардлага хангахгүй 535 орон сууцны 
жагсаалт гарсанаас 210 барилгыг хүчитгэн /сайжруулан/ ашиглаж болно гэж орон 
сууцны шинэ хотхон хорооллыг барих, ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон 
сууцны барилгыг дахин төлөвлөх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийнхэн үзэж, үлдсэн 325 орон сууцыг буулган, дахин төлөвлөлтөд оруулах 
шаардлагатай гэсэн дүгнэлтийг тус ажлын хэсэг гаргасан гэсэн тоо баримт 
байна11. 

Дээрх мэдээллийн эх сурвалжийг судлах зорилгоор Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газрын http://ub.inspection.gov.mn/ цахим хуудаст баримт 
бичгийн судалгаа хийхэд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй болсон орон сууцны 20 барилгын 
жагсаалтыг гаргасан байх бөгөөд энэ нь 1949-1956 онд баригдсан барилгууд 
байсан төдийгүй тус байгууллагын зөвлөгөө мэдээллийн төвийн 70111284 утсаар 
холбогдон лавлахад ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 20 орон сууцанд 
мэргэжлийн дүгнэлт гаргасан нь бүгд иргэн, албан байгууллагын хүсэлтээр 
хийгдсэн гэх хариултыг өгөв. 

Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох байгууллагаас дараах хэм 
хэмжээг тогтоосон байна:   

 Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 2012 оны 6 дугаар сарын 13-
ны өдрийн 183 дугаар тушаалын хавсралтаар Хот, тосгоны хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх журмыг 
баталсан ба тус журмын 6, 7, 8 дугаар зүйлд иргэдийн саналыг авах, төсөлд 
саналыг тусгах, саналыг тусгасан тухай нийтэд мэдээлэх асуудлыг 
зохицуулсан байна12; 

 Барилга, хот байгуулалтын сайд 2016 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 84 
дүгээр тушаалын хавсралтаар Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл 
хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журмыг баталж, мөн журмын 2.3 
дахь хэсэгт аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нь төсөл хэрэгжүүлэх 

                                                             
11https://www.news.mn/ 
12http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1232-2014-02-27-02-08-
32.html 

http://ub.inspection.gov.mn/
https://www.news.mn/
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1232-2014-02-27-02-08-32.html
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1232-2014-02-27-02-08-32.html
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талбайн байршил, хэмжээ, хил зааг, зориулалтыг тогтоон шийдвэр гаргаж, 
14 хоногийн дотор иргэд, олон нийтэд мэдээлэхээр журамлажээ13. Журмаар 
төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгоход судалж буй зохицуулалтын үндсэн 
зорилго болох иргэдийн санал авах, саналыг тусгах асуудлыг тодорхой 
журамлаагүй байх атлаа иргэдийн зөвлөлдөх эрхийг хангалгүй гарсан 
шийдвэрийг нийтэд мэдээлэхээр журамласан нь хуулийн зохицуулалт 
агуулгаараа хэрэгжиж буй эсэхэд эргэлзээ төрүүлэхүйц болжээ; 

 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 126 дугаар тушаалаар батлагдсан ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр 
барих үйл ажиллагааны журмын 2 дугаар зүйлийн заалтаар иргэдийн санал 
гаргах эрх, зохих байгууллагаас саналыг хүлээн авах, шийдвэрлэх асуудыг 
журамласан байна14; 

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 90 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах 
журам”15-д зохицуулалтад тусгасан иргэдийн оролцоог хангах талаар 
тусгаагүй байна; 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/151, А/313, А/782, 2016 оны А/491, 
2017 оны А/120 дугаар захирамжууд гарсан байх бөгөөд эдгээр 
захирамжуудад иргэдийн санал, хүсэлтийг үндэслэн дахин барилгажуулах 
шийдвэр гаргаж буй үндэслэл тодорхойлогдоогүй болно. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зорилгын хэрэгжилт зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөг судлахын тулд 
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын https://inspection.gov.mn/ Нийслэлийн 
ЗДТГ-ын https://www.ulaanbaatar.mn,http://eagle.mn цахим хуудаст баримт бичгийн 
судалгаа хийх,1 иргэнээс ярилцлага авах аргаар судалгааг хийсэн болно. 
 

2017 оны 5 сарын 22-нд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын захирагч нийслэлийн 6 дүүрэг, хороодод хүрч ажиллан иргэдийн санал 
гомдлыг сонсохын зэрэгцээ цахим хуудсаар иргэдээс санал, гомдлыг нь хүлээж 
авдаг байна. 
Баримт: Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэн Н хотын даргад хандаж, “Бид хүчтэй салхи, 
хур борооноос айж амьдарч байна. Энэ асуудлыг хойш тавилгүй шийдвэрлэж өгөхийг хүсье” 

/Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэн Н/ 
 

Бид энэ асуудлыг 2008 оноос хойш тавьж байна. Асуудал огт шийдэгдээгүй. Бид байрыг 
байраар солих хүсэлтэй байна. 

/Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэн Д/ 
 

Иргэдийн дээрх санал, гомдлыг Хотын дарга хүлээн авч, оршин суугчдад ашигтайааар 
шийдвэрлэхээ мэдэгдэн “171 барилгыг ойрын 2-3 жилд багтаан тендер зарлан гүйцэтгүүлэхээр 
зорьж байна” Энэ жил гэхэд Хан-Уул дүүрэгт нэхмэлийн шар гэгдэх барилгуудын дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг шийдэж, тус барилгыг бүхэлд нь булгаж, ажлыг эхлүүлсэн. Ноосны 
үйлдвэрийн барилгын нэгдлийн барилгыг өнгөрсөн 7 хоногт буулгаж эхлээд байна. Ниэсхийн 34, 
35 дугаар байрны хувьд дэд бүтцийн асуудлыг компаниуд шийдвэрлэхээр тендер зарласан ч 
шийдэгдэхгүй байсан. Харин энэ жил Нийслэлийн төсөвт хөрөнгийг нь суулгаж, тус газар 400 

                                                             
13http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-
18.html 
14http://www.legalinfo.mn/annex/details/7375?lawid=12039 
15http://shinebair.mn/post/39/ 

https://inspection.gov.mn/
https://www.ulaanbaatar.mn/
http://eagle.mn/
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-18.html
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-18.html
http://www.legalinfo.mn/annex/details/7375?lawid=12039
http://shinebair.mn/post/39/
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орчим айлын орон сууцанд шаардагдах насосны станц, дэд бүтцийн асуудлыг шийдсэн. 
Одоогийн тендер дээр аж ахуйн нэгж ороод ирвэл иргэдэд хүндрэл учруулалгүй байрыг байраар 
солих маягаар асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой гэж үзэн иргэдтэй уулзаж байна. 

/http://eagle.mn. Шууд эфир. 2017-05-22/ 

 
Хот, суурин газрын дахин төлөвлөлтийн төсөлд иргэд өөрсдийн төлөөллийн 

байгууллагаа байгуулах оролцох эрх хэрэгжиж буй байдлыг “Эмнэсти 
интернэшнл” ТББ-аас “Хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа нь: Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хот: орон байртай байх эрх”  сэдвээр судалгаан хийсэн байх бөгөөд 
тус судалгааны эцэст “… Зохицуулалт олон нийтийн оролцоог дэмжсэн нэг арга 
болсон хэдий ч иргэд өөрсдөө тухайн зохицуулалтаар олгосон иргэдийн 
төлөөллийн байгууллага байгуулах, хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэхэд ямар 
эрхтэй оролцох гэх мэт16 дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд оролцох 
оролцооны талаар мэдлэг, мэдээлэл хомс байна” гэх дүгнэлтэд хүрчээ. 
Судалгааны тус дүгнэлтээс улбаалан “Эмнэсти интернэшнл” ТББ, Монгол Улсын 
ХЭҮК хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог, ялангуяа 
иргэдийн шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах эрхийг хамгаалах, хамгах 
чиглэлээр хамтарч ажиллах эхлэлийг тавьсан17 нь зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
талаар авч буй арга хэмжээ болж байна.  
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Дээр дурдсан судалгааны үр дүнгээр судалж буй зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх талаар арга хэмжээ авч эхэлж буй нь сайшаалтай хэдий ч тус 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай бус, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөөгүй гэж 
дүгнэгдэж байна. 
  
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 
иргэдийн төлөөллийн байгууллага байгуулах асуудлыг Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 3/31 дугаар тогтоолоор баталсан Гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмын 3.2, 3.6 дахь хэсгийн заалтаар 
“Нийслэлийн засаг даргаас санаачилсан төсөлд зөвхөн тухайн сонгосон талбай 
дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч оролцоно”гэж, 
“Иргэд, оршин суугчдаас төсөл санаачилсан тохиолдолд өөрсдийн нэгдмэл байр 
суурийг илэрхийлэх зорилгоор Иргэдийн төлөөллийн байгууллага байгуулж болох 
бөгөөд уг байгууллага нь төсөл хэрэгжиж эхлэхээс дуусах хүртэл хугацаанд үйл 
ажиллагаа явуулна” 18 гэж тус заан зохицуулжээ. Хуулийн зохицуулалт “иргэдийн 
төлөөллийн байгууллага байгуулах” асуудлыг заавал шинжтэй зохицуулсан 
байхад дурдсан журмаар “болно” хэмээн зохицуулсан нь зөрчилтэй болжээ.  
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Судалгаагаар цугларсан дээрх мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай бус, зорилтот бүлэгт нөлөөгүй байх ба энэ 
нь иргэдийн эрх зүйн мэдлэгтэй шууд холбоотой байна. Иймд аймаг, нийслэлийн 
хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох төрийн бус 
байгууллагад хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн оролцооны талаар 

                                                             
16 https://www.amnesty.org/download/Documents/AТББ SA3049332016MONGOL.PDF  

17 http://mn-nhrc.org/index.php?newsid=7184  
18 https://www.news.mn/?id=123827  

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3049332016MONGOL.PDF
http://mn-nhrc.org/index.php?newsid=7184
https://www.news.mn/?id=123827
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иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ 
авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай. Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хуралд Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны 
журмын 3.2, 3.6 дахь хэсгийн заалтыг Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7.1 дэх хэсгийн заалтын агуулгад нийцүүлэн 
зохицуулах буюу журмын зохицуулалтыг “иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг 
заавал байгуулах” агуулгаар өөрчлөх санал, зөвлөмж хүргүүлэх нь зүйтэй юм. 
 

Геодези, зураг зүйн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 9 
11 дүгээр зүйл.Газар зүйн нэр 
11.4.Газар зүйн хуучин нэрийг тодотгох, шинээр тогтоохдоо лавлагааны болон түүхийн эх сурвалжид 
үндэслэх бөгөөд аливаа эх сурвалж байхгүй бол нутгийн уугуул иргэд, мэргэжлийн хүмүүс, судлаачдын 
саналыг үндэслэн тогтооно. 
11.6.2.уугуул иргэд нь нэрлэж заншсан уламжлалт нэрийг сэргээх хүсэлт тавьсан; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Геодези, зураг зүйн тухай хууль дахь энэ заалтын зорилго нь газар зүйн 
хуучин нэрийг тодотгох, шинээр тогтоохдоо лавлагааны болон түүхийн эх 
сурвалжид үндэслэх, хэрвээ тийм эх сурвалж байхгүй бол нутгийн уугуул иргэд, 
мэргэжлийн хүмүүс, судлаачдын саналыг авах, тодруулбал, энэхүү үйл 
ажиллагаанд иргэд, мэргэжлийн зөвлөлийн саналыг авч байх үүргийг төрийн 
захиргааны байгууллагад ногдуулсан. 
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
Барилга, хот байгуулалтын 2016 оны 160 дугаар тушаалаар баталсан 

“Архитекор, инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллуулах 
журам”  
  
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 160 дугаар тушаалаар 
“Архитектор, инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл ажиллуулах журам” 
батлагдсан. Энэхүү журмын дагуу тус газрын дэргэд Газар зохион байгуулалтын 
чиглэлээр орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл, Геодези, зураг зүйн чиглэлээр орон 
тооны бус мэргэжлийн зөвлөл, Инженер геологийн орон тооны бус мэргэжлийн 
зөвлөл гэсэн 3 чиглэлээр орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл ажиллаж байна. 
Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 
зүйн газрын даргын 2017 оны А/97 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан. 
Салбарын мэргэшсэн болон зөвлөх инженерүүд, их, дээд сургуулийн багш, 
эрдэмтэд орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багтдаг байна. 
Эдгээр мэргэжлийн зөвлөл нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 
газрын дээрх хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжлийн санал өгөх 
үйл ажиллагааг явуулдаг байна. 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар (цаашид “ГЗБГЗЗГ” гэх) 
нь Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоотой дараах чиглэлээр 
хамтран ажиллаж байна.  

- газрын даргын дэргэдэх орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн 
бүрэлдхүүнд тус холбооны удирдах зөвлөлийн 5-6 гишүүнийг оролцуулсан 

- “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хуулийн 47.4-ийг баримтлан Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд 1-2 төлөөлөгч оролцуулах 

- салбарын инженерүүдэд мэргэжлийн зэрэг олгох, ахиулах сургалтыг 
хамтран зохион байгуулах 

- салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд орчин үеийн шинэ техник технологи 
нэвтрүүлэх зорилгоор туршилт, судалгааны ажил хийх, үр дүнг нэвтрүүлэх.  

“Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоо” ТББ – хамтын 
ажиллагаа:  

ГЗБГЗЗГ нь “Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинээр 
санаачлан боловсруулж, Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоотой 
хамтран Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум, Төв аймгийн Жаргалант сумуудад 
хэрэгжүүлсэн.  

Тус ажил нь тухайн сумын нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан ГНС-ийн бүх 
ангилалаар төлөвлөгөөг боловсруулан 5-8 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний цогц баримт бичиг юм. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн дурдсан зүйлүүд нь бусад хуультай ямар 
нэгэн байдлаар давхардал, хийдэл, зөрчил үүсгэсэн зөрчил илэрсэнгүй. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Төрийн бус байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэх, ТББ –тай хамтран 
ажиллах шалгуур үзүүлэлтээ тодорхой журам батлах замаар тодорхой болгох 
шаардлагатай болох нь харагдаж байна. ТББ-уудын ашиг сонирхлын зөрчлийг 
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урьдчилан шалган тогтоох, энэ талаар дүгнэлт гаргасны дараа хамтран 
ажилладаг байх механизмыг бүрдүүлэх нь чухал байна гэж дүгнэж байна. 

 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй гэж дүгнэсэн болно. 
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7.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 1 
6 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэл, тэмдэглэл 
6.9.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэл, түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар жижиг, 
дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд улирал бүр мэдээлж байна. 
Зохицуулалт 2 
11 дүгээр зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын бүрэн эрх 
11.1.7.жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар шаардлагатай судалгааг тогтмол явуулж, үр дүнг 
нийтэд мэдээлэх; 
Зохицуулалт 3 
12 дугаар зүйл. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх 
12.2.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 12.1-д заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ 
тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын саналыг харгалзан 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангана. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Улс орны эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэж, эдийн засгийн өсөлтийг 
эрчимжүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад жижиг, дунд үйлдвэрлэл чухал 
нөлөөтэй. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл нь өрх бүл, иргэдийг хамарсан өргөөн 
хүрээтэй. Иймд төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар бүртгэл, судалгаатай байх, 
мэдээлэх нь жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх, төрөөс дэмжих, 
үндэсний эдийн засгийн хөгжлийг хангах зорилго агуулж байна. Хэрэгжилтийг нь 
тухайн мэдээлэл түгээх тогтолцоо бүрдсэн эсэхээр хэмжинэ. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Жижиг, дунд үйлдвэрийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
бүртгэл, мэдээлэл, судалгаанд зориулсан http://sme.gov.mn цахим хуудсыг 
ажиллуулж байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

http://sme.gov.mn цахим хуудсанд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
бүртгэлийг шалгахад бүртгэлийг мэдээллийг шинэчлээгүй, жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгч зөвхөн 47 хуулийн этгээдийн бүртгэл байна19. Энэ талаар 
холбогдох мэргэжилтнээс лавлахад бүртгэлийн шинэчлэлтийг татвар, нийгмийн 
даатгалын байгууллагаас мэдээлэл авах замаар хийж байгаа бөгөөд цахим 
хуудсанд удахгүй байршуулна гэж байв.     

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй гэж үзлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэл, мэдээлэл, судалгаанд 
зориулсан тусгай цахим хуудсыг ажиллуулж байгаа нь сайшаалтай боловч уг 
хуудсанд буй мэдээллийг шинэчлээгүй даруй жил гаруй болсон байна. Иймд 

                                                             
19 Эх сурвалж: http://sme.gov.mn/organizations 

http://sme.gov.mn/
http://sme.gov.mn/
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цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж холбогдох мэдээллийг шинэчилж, олон 
нийтийг мэдээллээр хангаж байх шаардлагатай.     
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Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
6 дугаар зүйл. Үндэсний стандарт 

6.6.Үндэсний стандарт нь товчилсон тэмдэглэгээ, улсын бүртгэлийн дугаартай байх 
бөгөөд түүнийг баталсан шийдвэрт өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлд бүртгэсэн 
тухай олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн өдрөөс эхлэн хүчин 
төгөлдөр болно. 

 
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 баталгаажуулсан байх 
бөгөөд зохицуулалтын хэрэгжилтийг баримт бичгийн аргаар тоон болон чанарын 
хэмжүүрээр хэмжин судлав. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Стандарчилал, хэмжил зүйн газар https://www.estandard.gov.mn цахим 
хуудсаар болон Монгол Улсын стандартын жагсаалтыг бүхэлд нь, мөн “Шинээр 
балагдсан”, “Шинэчлэгдсэн”, “Нэмэлт өөрчлөлт орсон”, “Хүчингүй болсон” 
стандартын жагсаалтыг нэг бүрчлэн нийтэлж буйн эзрэгцээ “Монгол Улсын 
стандартын жагсаалт сэтгүүл” нийтлүүлэн улсын бүртгэлд бүртгэсэн стандартыг 
олон нийтэд мэдээлэх замаар зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ 
авдаг байна.  

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
Зохицуулалтын хэрэгжилт  сайн, зорилтот бүлэгт нөлөөтэй байгаа нь 
https://www.estandard.gov.mn цахим хуудас 7383 гишүүнтэй, тус цахим хуудсаас 
хэрэглэгчид нийт 22418460 хуудас үзсэн тоон мэдээллээр тогтоогдож байх ба энэ 
нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны 
аюулгүй байдлыг хамгаалах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүх 
төрлийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлж буйгаараа ач 
холбогдолтой ажээ. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтыг харьцуулан судлах хууль тогтоомж байхгүй, зохицуулалтын 
давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Судалгаагаар улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн үндэсний стандартыг 
https://www.estandard.gov.mn цахим хуудаст болон “Монгол Улсын стандартын 
жагсаалт сэтгүүл”-д тухай бүр мэдээлж буй нь тогтоогдсон тул үндэсний 
стандартыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх зохицуулалтын 
хэрэгжилт сайн гэж дүгнэж байна. 

 
Өрсөлдөөний тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
15 дугаар зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын бүрэн эрх 
15.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар чиг үүргийнхээ дагуу дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
15.1.9.өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрээ нийтэд 

https://www.estandard.gov.mn/
https://www.estandard.gov.mn/
https://www.estandard.gov.mn/
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мэдээлэх, сурталчлах; 

 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар http://www.afccp.gov.mn/mn 
цахим хуудас ажиллуулж байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

http://www.afccp.gov.mn/mn хуудсанд “хууль, эрх зүй” цэс байх боловч түүнд 
холбогдох хууль, Засгийн газрын 4 тогтоолоос өөр эрх зүйн актыг байршуулаагүй 
байна. ШӨХТГ-аас өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан 
шийдвэрээ энэ цэсэндээ байршуулаагүй байна. Зарим нэг шийдвэрээ хэвлэлийн 
бага хурлын мэдээллийн хэлбэрээр байршуулсан байх боловч тэр нь хайж олоход 
төвөгтэй байв.  

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас өгсөн мэдээллээр цахим 
хуудаснаас гадна тус газар улирал тутам мэдээллийн сэтгүүл, сар тутмын цахим 
сэтгүүл гаргадаг байна. Гэхдээ энэхүү сэтгүүлийг цахим байдлаар олж авах 
боломжгүй байв. 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

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

Иргэдийг мэдээллээр хангах үүргээ ШӨХТГ нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог 
албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. Гэвч цахим 
хуудсанд өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа шийдвэрээ мэдээлж байгаа 
байдал хангалтгүй байна. Цахим хуудаснаас гадна тус газар улирал тутам 
мэдээллийн сэтгүүл, сар тутмын цахим сэтгүүл гаргадаг гэх боловч энэхүү 
сэтгүүлийг цахим байдлаар олж авах боломжгүй байв. ШӨХТГ нь Өрсөлдөөний 
тухай хуульд заасан өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан 
шийдвэрээ цахим хуудсандаа зохих цэсэнд тогтмол байршуулж байх 
шаардлагатай байна. 

 
Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 6 
10 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 
10.5.Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан бол 
энэ тухай энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ. 

 
1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Дээрх зохицуулалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, 
түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад 
хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулах 
зорилго бүхий зохицуулалт болно.  

Судалгаанд Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг хамруулсан, 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр чанарын үзүүлэлт бөгөөд баримт 
бичгийн аргаар мэдээллээ цуглуулсан болно. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсанарга хэмжээ 
 Монгол Улсын Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар http://burtgel.mn цахим 
хуудас, Оюуны өмчийн газар http://www.ipom.gov.mn цахим хуудас тус тус 

http://www.afccp.gov.mn/mn
http://www.afccp.gov.mn/mn
http://burtgel.mn/
http://www.ipom.gov.mn/
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ажиллуулдаг байна.  Оюуны өмчийн газраас Барааны тэмдгийн мэдээлэл 
сэтгүүлийг сар бүр гарган хуулийн зохицуулалтад дурдсан мэдээллийг нийтэд 
мэдээлэх, мөн тус сэтгүүлээ http://www.ipom.gov.mn цахим хуудаст нийтлэх 
замаар хуулийн хэрэгжилтийг хангадаг байна.  
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэннөлөө 
 Зохицуулалтын хэрэгжилтийг дээр дурдсан байдлаар хангаж буй нь тухайн 
зохицуулалт хэрэгжилт сайтайг харуулж буй боловч Барааны тэмдгийн улсын 
бүртгэлийг эрхэлж буй Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын http://burtgel.mn 
цахим хуудаст нийтлэгдээгүй нь зорилтот бүлэг тухайн мэдээллийг цахим орчноос 
шууд хайж олоход бэрхшээлтэй байж болох юм.  
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Оюуны өмчийн газрын даргын 2011 оны 112 дугаар тушаалын хавсратаар 
Барааны тэмдгийг бүртгэх, улсын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулах 
журам батлагдан мөрдөгдөж байсан боловч барааны тэмдгийн улсын бүртгэл 
хөтлөх асуудал Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт шилжсэнээр тус 
журмын үйлчлэл дуусгавар болсон ба тэрхүү журамд судалж буй зохицуулалттай 
давхардсан, зөрчилдсөн болон хийдэлтэй зохицуулалт байгаагүй байна. 
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлийн асуудлыг эрхэлж буй бүртгэлийг 
эрхэлж буй Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын http://burtgel.mn цахим хуудаст 
нийтлэгдээгүй нь зорилтот бүлэг тухайн мэдээллийг цахим орчноос шууд хайж 
олоход бэрхшээлтэй байж болзошгүй тул үүнийг шийдвэрлэх үүднээс Оюуны өмч, 
улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт өөрийн цахим хуудсандаа Барааны тэмдгийн 
мэдээлэл сэтгүүлийг байршуулах замаар зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах арга 
хэмжээ авахыг зөвлөх нь зүйтэй байна. 

 
Хот байгуулалтын тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 7 
16 дугаар зүйл. Шинэ хороолол, бичил хорооллын төлөвлөлт, байгуулалт 
16.2.Шинэ хороолол, бичил хороолол байгуулах тухай шийдвэр гарсан даруйд олон нийтэд 
мэдээлнэ. 
Зохицуулалт 8 
18 дугаар зүйл. Олон нийтэд мэдээлэх 
18.1.Хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, хотын захирагчийн ажлын алба нь энэ хуулийн 
хүрээнд гаргасан аливаа шийдвэрийн талаар тухай бүр олон нийтэд мэдээлнэ. 

 
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 9 
14 дүгээр зүйл. Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
14.5.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга төсөл хэрэгжүүлэхийг сонирхогч хуулийн 
этгээдийн саналыг хүлээн авах талаар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил, хэмжээ, хил зааг, зориулалтыг тогтоох шийдвэр 
гаргаснаас хойш 14 хоногийн дотор нийтэд мэдээлнэ. 

 
Барилгын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 10 
7 дугаар зүйл. Нийтийн болон гуравдагч этгээдийн эрх, ашиг сонирхол 

http://www.ipom.gov.mn/
http://burtgel.mn/
http://burtgel.mn/
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7.4. Барилга байгууламжийн зураг төсөл, байр зүйн дэвсгэр зураг зэрэг мэдээлэл нийтэд 
нээлттэй, ил тод байна. Mэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 
18.1-д заасан мэдээлэл үүнд хамаарахгүй. 

 
Авто тээврийн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 11 
14 дугаар зүйл. Тээвэрлэлтийн ажлыг түр хугацаагаар зогсоох, хязгаарлах 
14.1. Гамшиг, аюулт үзэгдэл болон аюул тохиолдсон нөхцөлд тээвэрлэлтийн ажлыг түр 
хугацаагаар зогсоох буюу хязгаарлах шийдвэрийг дараахь эрх бүхий албан тушаалтан гаргаж 
нийтэд мэдээлнэ: /Энэ хэсэгт 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

14.1.1. улс, хот хоорондын тээвэрлэлтийн чиглэлд Улсын онцгой комиссын шийдвэрийг 
үндэслэн автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн; /Энэ заалтад 2017 оны 02 
дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

14.1.2.орон нутгийн тээвэрлэлтийн чиглэлд нийслэл, тухайн аймаг, сумын Засаг дарга. 
14.2.Хууль тогтоомжид зааснаас бусад үндэслэлээр тээвэрлэлтийн ажлыг зогсоох, хязгаарлах, 
автотээврийн хэрэгслийг саатуулахыг хориглоно. 

 

1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Дээрх зохицуулалтууд нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон 
төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад 
хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулах 
зорилго бүхий зохицуулалт болно. 

Судалгаанд Барилга, хот байгуулалтын яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, 
тэдгээрийн харьяа байгууллагууд болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрыг 
хамруулсан. 

Зохицуулалтын хэрэгжилтийг тоон болон чанарын үзүүлэлтийг хэмжүүр 
болгон судалсан бөгөөд судалгааг баримт бичгийн аргаар явуулсан болно. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

а/ Шинэ, бичил хороолол байгуулах тухай шийдвэр гарсан даруйд олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл /http://news.gogo.mn/r/158901, 
http://tosk.gov.mn/бидний-тухай/танилцуулга гэх мэт цахим хуудас/-ээр нийтэлж 
буй нь Хот байгуулалтын  тухай хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг, Барилга, 
хот байгуулалтын сайд 2016 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 84 дүгээр 
тушаалын хавсралтаар Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх 
талбайг сонгох үлгэрчилсэн журмыг баталж, мөн журмын 2.3 дахь хэсэгт аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нь төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил, 
хэмжээ, хил зааг, зориулалтыг тогтоон шийдвэр гаргаж, 14 хоногийн дотор иргэд, 
олон нийтэд мэдээлэхээр журамласан20 нь Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх 
тухай хуулийн зохицуулалтыг хэрэгжилтийг тус тус хангаж байна.   

б/ Барилга, хот байгуулалтын яам http://mcud.gov.mn/ цахим хуудсаар газар 
хөдлөлийн бичил мужлалын мэдээлэл, зураг, ЗГХА-г, Газар зохион байгуулалт, 
геодези зураг зүйн газар http://www.gazar.gov.mn/ цахим хуудас дахь 
“Бүтээгдэхүүн” буланд Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт 
заасан мэдээллийг нийтэлсэн байна. 

в/ 2016 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр Зам, тээврийн яам, Онцгой 
байдлын ерөнхий газар, Замын цагдаагийн газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний 
газрын хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулжээ. Тус байгууллагууд 
чиг үүргийнхээ дагуу Байгалийн гамшиг, гоц халдварт өвчин, гал түймэр зэрэг 
гэнэтийн аюул тохиолдсон нөхцөлд зам тээврийн осол, гэмтлээс иргэдийг 

                                                             
20http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-
18.html 

http://news.gogo.mn/r/158901
http://tosk.gov.mn/бидний-тухай/танилцуулга
http://mcud.gov.mn/
http://www.gazar.gov.mn/
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-18.html
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-18.html
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хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, саадыг арилгах зэрэг арга 
хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлдэг ажээ. Мөн Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн 
дагуу Сайдын албан даалгавар, тушаал гарч зохих арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлдэг байна. Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 81 дугаар тушаалаар 
Байгалийн гамшиг болон аюулт үзэгдэл, түүнээс шалтгаалан замын хөдөлгөөн 
хэвийн үргэлжлэх боломжгүй нөхцөлд авран хамгаалах, учирсан хор аюулыг 
арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг 
байгуулагдан ажиллаж байгаа болохыг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Улс, хот 
хоорондын тээвэр хариуцсан мэргэжилтэнтэй ярицлан сурвалжлах аргаар 
тогтоолоо.  

г/ Автотээврийн үндэсний төв нь өөрийн http://transdep.mn цахим хуудсаар 
болон олон нийтийн радио, телевиз, бусад телевизүүдээр цаг агаарын аюултай 
үзэгдлийн талаар болон Улсын онцгой комисс, салбарын сайдын тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан, зогсоосон шийдвэрийн талаарх 
мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэдэг юм байна. Мөн орон нутгийн 
удирдлагууд болон орон нутгийн автотээврийн төвүүдийн талаарх мэдээлэл, 
холын замд хэрхэн аялах талаарх анхааруулга зэрэг мэдээллүүд нь байна. 
 
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө   
 а/  Хот байгуулалтын болон Хот, суурин газрыг хөгжүүлэх тухай хуулийн 
судлагдаж буй зохицуулалт практикт хэрэгжиж, зорилтот бүлэгт нөлөөтэй байна. 

б/ Барилга, хот байгуулалтын яам болон ЗГХА Газар зохион байгуулалт, 
геодези зураг зүйн газрын  цахим хуудаст хандан мэдээлэл хүссэн, авсан 
иргэдийн тоо, мэдээлэл  байхгүй байна. 

в/ Судалгаа хийх явцад Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот 
байгуулалтын яамдуудад мэдээлэл хүссэн албан бичиг явуулж хариу авсан 
бөгөөд зарим нэг  дутуу мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнүүдтэй ярилцах аргаар 
авлаа. Авто тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  
Автотээврийн үндэсний төвийн “Хөдөлгөөний удирдлага, хяналтын төв”-ийн 
70070012 дугаартай утсыг 24 цагийн турш ажилуулж, хот хооронд болон орон 
нутгийн замд зорчигч тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй иргэдийн ар гэрийнхэнд  
мэдээлэл өгч байна. Зорчигчдод мэдээлэл түргэн шуурхай хүрснээр байгалийн 
аюулт үзэгдлийн үед хол замд гарахгүй байх үүний үр дүнд зам, тээврийн осол 
буурах, зогсоолын бус газар зогсох, хурд хэтрүүлэхгүй байх ач холбогдолтой 
байна гэж холбогдох мэргэжилтэн ярьснаас үзэхэд Автотээврийн тухай хуулийн 
зохицуулалт хэрэгжилттэй, зорилтот бүлэгт нөлөөтэй байна.  
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 
дахь хэсэгт “ ... аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 
төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил, хэмжээ, хил зааг, зориулалтыг тогтоох 
шийдвэр гаргаснаас хойш 14 хоногийн дотор нийтэд мэдээлнэ” гэж хуульчилсан 

байхад Барилга, хот байгуулалтын сайд 2016 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 
84 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх 
төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журмын 2.3 дахь хэсэгт “... аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нь төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил, 
хэмжээ, хил зааг, зориулалтыг тогтоон шийдвэр гаргаж, 14 хоногийн дотор иргэд, 

http://transdep.mn/
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олон нийтэд мэдээлнэ” гэж журамласан21 нь зөрчилтэй болжээ.  
Иймд хуулийн зохицуулалттай зөрчилдөж буй журмын дээрх заалтыг 

хүчингүй болгох саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх нь зүйтэй болно.   
 
5. Дүгнэлт, зөвлөмж 

1. Судалсан зохицуулалтууд дахь иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг 
хуульчилсан зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай сайн гэж дүгнэж байна. 

2. Зохицуулалтын хэрэгжилтийг хянаж байх үүднээс Барилга, хот 
байгуулалтын яаманд цахим хуудаст нь хандаж мэдээлэл авч буй иргэдийн 
тоон үзүүлэлтийг мөн хуудаст байршуулах арга хэмжээ авахыг зөвлөх нь 
зүйтэй юм.  

3. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн зохицуулалттай 
зөрчилдөж буй журмын заалтыг хүчингүй болгох саналыг холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэх нь зүйтэй гэж дүгнэж байна. 

 
  

                                                             
21http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-
18.html 

http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-18.html
http://www.mpa.ub.gov.mn/index.php/khuul-erkh-zui/2014-02-26-06-20-18/1304-2014-03-26-01-06-18.html
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7.4.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Өрсөлдөөний тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
15 дугаар зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын бүрэн эрх 
15.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар чиг үүргийнхээ дагуу дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
 15.1.10.мэргэжлийн хяналт шалгалтын болон бусад байгууллага, тэдгээрийн ажилтан, иргэнийг 
хяналт шалгалт, судалгааны ажилд татан оролцуулах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ зохицуулалтын зорилго нь өрсөлдөөний талаарх зөрчлийг иргэд, олон 
нийтийн оролцоотой шуурхай илрүүлэх, зөрчлийг хянан шалгах ажиллагаанд 
хөндлөнгийн хяналтыг нэвтрүүлэх, улмаар өрсөлдөөнд харш үйл ажиллагаанаас 
урьдчилан сэргийлэхэд оршино. Хөндлөнгийн хяналт, иргэдийн оролцооны 
тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэхээр хэрэгжилтийг авч үзнэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Засгийн газрын 2012 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 119 дүгээр 
тогтоолоор “Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн гэрээ, хэлцэл (картель) 
байгуулсан, шийдвэр гаргасан этгээдийн талаар мэдээлэл ирүүлэгчид мөнгөн 
урамшуулал олгох журам”-ыг баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 ШӨХТГ нь дээрх зохицуулалтын хүрээнд дараах байгууллагатай хамтран 
ажиллаж шаардлагатай тохиолдолд хяналт шалгалтыг хамтран гүйцэтгэдэг байна: 

o Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар; 
o Эрүүгийн цагдаагийн газар; 
o Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба; 
o Барилга, хот байгуулалтын яам; 
o Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэг. 
ШӨХТГ-ын мэргэжилтнээр тодруулга авахад иргэнийг хяналт шалгалтанд 

татан оролцуулдаггүй гэж байв. Харин төрийн бус байгууллагуудаас ихэвчлэн 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран ажилладаг байна. ШӨХТГ 
энэ зохицуулалтыг хэрэгжүүлж хэдэн хяналт шалгалт, судалгааны ажилд хэдэн 
иргэн байгууллагыг татан оролцуулсан талаарх нэгдсэн мэдээлэл хөтөлдөггүй тул 
тоон мэдээ гаргаж өгөх боломжгүй байсан юм. 

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

Хяналт шалтгалтын ажилд иргэдийг татан оролцуулах хуулийн зохицуулалт 
байгаа хэдий ч ШӨХТГ иргэнийг хяналт шалгалтанд татан оролцуулдаггүй байна. 
Харин төрийн бус байгууллагуудаас ихэвчлэн Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
нийгэмлэгтэй хамтран ажилладаг. ШӨХТГ энэ зохицуулалтыг хэрэгжүүлж хэдэн 
хяналт шалгалт, судалгааны ажилд хэдэн иргэн байгууллагыг татан оролцуулсан 
талаарх нэгдсэн мэдээлэл хөтөлдөггүй тул тоон мэдээ гаргаж өгөх боломжгүй 
байв. 
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Хүнсний тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 2 
13 дугаар зүйл.Хүнсний аюулгүй байдалд тавих хяналт 
13.3.Хуульд заасан хүрээ, хязгаарын дотор мэргэжлийн холбоо болон бусад төрийн бус 
байгууллага, иргэн хүнсний аюулгүй байдалд хөндлөнгийн хяналт тавьж болно. 

 
Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль дахь 

 иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 3 
18 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих 
18.1.Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд дараахь этгээд хяналт 
тавина: 
18.1.2.олон нийтийн хяналтыг хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах болон иргэдийн хууль ёсны эрх 
ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Иргэд, мэргэжлийн холбоо болон бусад төрийн бус байгууллага, иргэн 

хүнсний аюулгүй байдалд хөндлөнгийн хяналтыг хуульд заасан хүрээ, хязгаарын 
дотор хэрэгжүүлэх нь хяналтын байгууллага тэдний тусламжтай зөрчил, 
болзошгүй зөрчлийн талаар мэдээлэл цуглуулах, цаг алдахгүй арга хэмжээ авах, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой. Зохицуулалтын хэрэгжилт нь иргэд, 
төрийн бус байгууллагаас мэдээлэл ирүүлэх тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэхээр 
хэмжигдэнэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 3 дугаар сарын 17-
ны өдрийн 142 тоот тушаалаар "Зөвлөгөө мэдээллийн төв"-ийн ажиллах журам 
батлагдсан. Зөвлөгөө мэдээллийн төвд 2015 оны 04 дүгээр сараас эхлэн сар бүр 
ээлжлэн хяналтын газрын холбогдох улсын /ахлах/ байцаагчид ажиллаж байна. 

Хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг хэрэглэх зааврын хамт МХЕГ-ын даргын 
2016 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн А/49 тоот тушаалаар баталжээ. 

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Зөвлөгөө мэдээллийн төвд 2015 оны 04 дүгээр сараас эхлэн сар бүр 
ээлжлэн хяналтын газрын холбогдох улсын /ахлах/ байцаагчид ажиллаж, 1800-
1286 нээлттэй утас ажиллуулдаг байна. 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын стратегийг 
хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн, 
хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанаас учирч болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах замаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 
орчны аюулгүй байдлыг хангахад хэрэглэгчийн хяналт, хариуцлага, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдээс мэдээлэл авах зорилгоор хэрэглэгчийн хяналтын 
хуудсыг боловсруулан нэвтрүүлжээ. Хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг хэрэглэгч, 
үйлчлүүлэгч онлайнаар бөглөх боломж бүрдүүлсэн байна.22 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

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

                                                             
22 Эх сурвалж: http://home.inspection.gov.mn/news/255/single/276 

http://home.inspection.gov.mn/news/255/single/276
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Мэргэжлийн хяналтын байгууллага хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хянахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар төв ажиллуулж, нээлттэй 
утасны шугам нээсэн нь иргэд холбогдох хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд 
оролцох, мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө тусламж авах нөхцөл бүрдэж байна. Цаашид 
тухайн тогтолцоо, механизмыг ашиглаж мэдээлэл өгсөн иргэдийн бүртгэл, 
мэдээллийн агуулга, шийдвэрлэлтийн байдлын талаар нэгдсэн мэдээлэл, 
статистик гаргах шаардлагатай. 

 
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 4 
19 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа 
2.Төрийн бус байгууллага нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаар дараахь эрх эдлэнэ:  
1/ энэ хуулийн биелэлтэд хяналт тавих, хэмжилзүйн төрийн хяналт шалгалтад оролцох; 
Зохицуулалт 5 
19 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа 
2.2/хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, хэмжилзүйн дүрэм, журмын 
зөрчлийн тухай холбогдох байгууллагад мэдээлэх, зөрчлийг таслан зогсоохыг холбогдох 
албан тушаалтнаас шаардах; 
Зохицуулалт 6 
19 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа 
2.3/баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг тогтоосон хугацаанд 
баталгаажуулалтад хамруулсан эсэхийг хянах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Зохицуулалт нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаар төрийн бус 
байгууллагын эдлэх эрхийг хуульчилж, төрийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд 
иргэний оролцоог хангах, иргэн хяналт тавин оролцох замаар  иргэдийн хуулийг 
дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх, хуулийн өмнө эрх тэгш байх эрхийг 
баталгаажуулах, цаашлаад Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль 
тогтоомж, хэмжилзүйн дүрэм, журмын зөрчлийн тухай холбогдох байгууллагад 
мэдээлэх, зөрчлийг таслан зогсоохыг холбогдох албан тушаалтнаас шаардах 
эрхийг хуульчлах замаар иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийг хангах 
зорилготой. 

Судалгаанд Стандартчилал, хэмжилзүйн газрыг хамруулсан бөгөөд 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын үзүүлэлт гэсэн 
хэлбэртэй байна.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

а/ Стандарт хэмжилзүйн газар нь https://www.estandard.gov.mn цахим 
хуудас ажиллуулж, тус цахим хуудас дахь “Иргэдэд зориулсан зөвлөмж”, “асуулт 
хариулт” буланг ажиллуулж, Монгол Улсын стандартын жагсаалт сэтгүүл, 
Стандарт хэмжил зүй сэтгүүл нийтлүүлж, иргэдэд зориулсан цахим сургалт 
явуулж буй нь уг зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх буюу иргэдийн хяналт тавин оролцох 
оролцоог хангах замаар хуулийн биелэлтэд хяналт тавих, хэмжил зүйн хяналт 
шалгалтад оролцох эрхийг таниулан хангаж байна. 

б/ Хэмжих хэрэгслийг тогтоосон хугацаанд баталгаажуулалтад хамруулсан 
эсэхийг хянах чиг үүрэг бүхий баталгаажуулалтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталж, зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгууллагын төлөөлөл болж Нийслэлийн хэрэглэгчийн 
эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал, Монголын хөдөөг 

https://www.estandard.gov.mn/
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шинэчлэхийн төлөө фермерүүдийн холбооны ерөнхийлөгч нарыг оролцуулсан 
байна23. 

в/ Баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг тогтоосон 
хугацаанд баталгаажуулалтад хамруулсан эсэхийг хянахад төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулах талаар Стандарчлал, хэмжил зүйн газрын 
даргын 2013 оны 5 сарын 16-ны өдрийн А/161 тоот тушаалаар баталсан Орон 
нутгийн орон тооны бус баталгаажуулалтын салбар зөвлөлийн дүрмийг баталж, 
тус дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5 дахь хэсэгт Зөвлөл нь төрийн бус байгууллага, 
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, Мэргэжлийн холбоодын төлөөллөөс бүрдэнэ 
гэж журамласан байна24. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Стандарт хэмжил зүйн газар нь, иргэдийн гомдлыг http://zasag.mn цахим 
хуудсаар, мөн утсаар болон, захидлаар авах замаар хүлээн авч шийдвэрлэж 
байна. Цахим хуудаснаас гомдол гаргагчийн овог нэр,  гомдол гаргасан огноо, цаг 
минут, гомдол гаргаж буй хэлбэр /утсаар, захидлаар г.м/ зэрэг мэдээлэл тодорхой 
харагдах бөгөөд ”Шийдвэрлэсэн байдал” гэх буланд гомдлыг хэдий хугацаанд, 
хэрхэн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээллийг нийтэлсэн нь зохицуулалтын 
хэрэгжилт сайн, зорилтот бүлэгт нөлөөтэй байна гэдгийг харуулжээ. 

Иргэдийн гомдлын дийлэнх хувийг хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын 
талаархи гомдол эзэлж байгаа нь иргэдийн хяналт тавих оролцооны хэрэгжилтийг 
тодорхойлж байна. 
Баримт 
Гомдол мэдүүлэх гэсэн юм. Манайх СХДүүргийн 23 дугаар хороонд байдаг юм. Хашаандаа 1 
гэртэй бөгөөд сая гэрлийн мөнгө гарсан чинь 1 л айлынх 44000 гарсан байна. Яагаад ингэдэг 
вэ? Учрыг нь олуулж өгнө үү. Ингэх юм бол төлж чадахгүй. 25 гардаг юм чинь яагаад огцом 
өсөөд 19000-аар нэмэгдэж гардаг юм. Ард түмнийг ингэж хэлмэгдүүлж болохгүй шүү дээ. Үүнээс 
болж би гэрэл гэгээгээ хүртэл таслуулмааргүй байна. Эрчим хүч-д хэлэхэд “Щит дээрээ кВт-аа 
хар” гэсэн ба харах гэхэд тэр нь цоожтой байна. Дуудлага өг гэсэн ба дуудлага өгөхөөр мөнгө 
нэмж авдаг. 
                                                                                                                         /Цахилгааны код: 2043474/ 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалтыг харьцуулан судлах хууль тогтоомж байхгүй, давхардал, 
хийдэл, зөрчилгүй байна.  
 
  

                                                             
23http://www.masm.gov.mn/mn/images/5хууль%20эрх%20зүй/A112gfj.pdf 
24http://www.masm.gov.mn/mn/index.php/2016-02-02-10-08-46/2016-01-10-09-08-09/2016-01-10-09-09-
30 

http://zasag.mn/
http://www.masm.gov.mn/mn/images/5хууль%20эрх%20зүй/A112gfj.pdf
http://www.masm.gov.mn/mn/index.php/2016-02-02-10-08-46/2016-01-10-09-08-09/2016-01-10-09-09-30
http://www.masm.gov.mn/mn/index.php/2016-02-02-10-08-46/2016-01-10-09-08-09/2016-01-10-09-09-30
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
Судалгаагаар зохицуулалтын хэрэгжилт сайн, зорилтот бүлэгт нөлөөтэй нь 

тогтоогдсон тул зохицуулалтад тусгасан хэмжил зүйн үйл ажиллагаанд аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын хяналт тавих хэлбэрийн оролцооны зохицуулалт хэрэгжилт 
сайтай гэх дүгнэлт хийлээ.  
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7.5. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Аж ахуйн салбар салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 15 
хууль, тэдгээрийн 39 зохицуулалт байгаагаас хэлбэрүүдийн эзлэх тоо: 

 

 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Судалгаагаар цугларсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд Иймд аймаг, 
нийслэлийн хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох 
төрийн бус байгууллагад хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн 
оролцооны талаар иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй соён гэгээрүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай. 
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмын 3.2, 3.6 дахь хэсгийн заалтыг Хот, 
суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7.1 дэх 
хэсгийн заалтын агуулгад нийцүүлэн зохицуулах буюу журмын зохицуулалтыг 
“иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг заавал байгуулах” агуулгаар өөрчлөх 
санал, зөвлөмж хүргүүлэх нь зүйтэй юм. 

 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу төсөл хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны явцад Иргэдийн төлөөллийн байгууллага байгуулах 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай бус, зорилтот бүлэгт нөлөөгүй байх ба 
энэ нь иргэдийн эрх зүйн мэдлэгтэй шууд холбоотой байна. тус байгууллагын 
төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцох процесс, эрх хэмжээг 
журамласан эрх зүйн баримт боловсруулан баталж, мөрдүүлэхийг Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газарт зөвлөх нь зүйтэй.  

 Авто замын тухай, Барилгын тухай хуульд заасны дагуу төрийн зарим чиг 
үүргийг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлсэнээр ажил 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шат 
дамжлагагүй хүргэж байдаг учраас төрийн бус байгууллагуудын оролцоог 
багасгах бус харин гэрээгээр үүрэг хариуцлагыг нь тодорхой болгон 
ажиллуулах хэрэгтэй. Төрийн бус  олон нийтийн байгууллага нь ихэнхдээ 
нийтийн эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг онцлогтой байдаг. 
Салбарын хувьд төрийн бус байгууллагын оролцоог дэмжсэн, хамтран 
ажиллах эрх зүйн орчин, хэрэгжилт хангалттай байна гэж дүгнэж байна. 

13

9
11

6

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах

Аж ахуйн салбарын хуулиуд дахь 
иргэний оролцооны зохицуулалтын төрөл
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 Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дэргэд орон тооны бус зөвлөл байгуулах нь 
тарифын өөрчлөлтийн талаар шийдвэр гаргахад хэрэглэгчдийн санал бодлыг 
тусгахад чухал үүрэгтэй байж болох байсан боловч Зохицуулах хорооны 
бүрэлдэхүүнд Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах нийгэмлэгийн төлөөллийг томилдог болсон гэх шалтгаанаар орон 
тооны бус зөвлөлийг байгуулаагүй байна.  

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

 Геодези, зураг зүйн тухай хууль дахь “геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллага нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний 
хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геодези, зураг зүйн ажлын тайлан, бусад материалыг 
худалдан авах тухай” зохицуулалтыг практик дээр хэрэгжүүлэх, түүний ач 
холбогдлыг гаргах нь чухал байна. Үүний тулд холбогдох эрх бүхий 
байгууллага нь тухайлсан журам боловсруулж батлах нь үр дүнтэй гэж дүгнэж 
байна.  

 
2.Зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар 

 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд заасан иргэний оролцооны 
зөвлөлдөх хэлбэрийг хуульчилсан зохицуулалтын хэрэгжилт хангалтгүй, 
иргэдийн оролцоо сул байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон, үүний гол 
шалтгааныг хуулийн зохицуулалтын талаархи мэдээлэл, иргэдийн ойлголт, 
мэдлэг муутай холбоотой гэж үзнэ. Иймээс цахим хуудас болон хэвлэл, 
мэдээллийн бусад хэрэгслээр иргэн-төрийн бус байгууллагын оролцоог 
тодорхойлсон энэхүү зохицуулалтыг тайлбарлан сурталчлах замаар 
хэрэгжилтийг нь хангах шаардлагатай гэж дүгнэж байна.  

 Хот байгуулалтын тухай, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай, Орон 
сууцны тухай хуульд заасан иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хувьд иргэд 
хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэн төрийн байгууллагад ханддаг хэдий ч төсөв 
хөрөнгийн хүндрэлтэй байдлаас болоод сууцны барилга барих хөрөнгө 
оруулагч, холбогдох ЗДТГ, сууц өмчлөгчид тохиролцоонд хүрэхгүйгээс гэрээ 
иргэдийн санал, гомдол шийдвэрлэгдэхгүй уддаг хүндрэл бэрхшээл гардаг 
учир хуулийн энэхүү зохицуулалт хангалттай хэрэгжихгүй байна гэсэн 
дүгнэлтийг хийж байна 
Иймд аймаг, нийслэлийн хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, 

холбогдох төрийн бус байгууллагад хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд 

иргэдийн оролцооны талаар иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй соён гэгээрүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх 

шаардлагатай.  

 
3.Иргэдийн оролцооны мэдээлэх хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар  
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 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуульд заасны дагуу жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэл, мэдээлэл, судалгаанд зориулсан тусгай 
цахим хуудсыг ажиллуулж байгаа нь сайшаалтай боловч уг хуудсанд буй 
мэдээллийг шинэчлээгүй даруй жил гаруй болсон байна. Иймд цаашид 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж холбогдох мэдээллийг шинэчилж, олон нийтийг 
мэдээллээр хангаж байх шаардлагатай.     

 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуульд стандартыг баталсан 
шийдвэрийг нийтэд мэдээлж байх зохицуулалтын хувьд улсын бүртгэлд 
бүртгэгдсэн үндэсний стандартыг https://www.estandard.gov.mn цахим хуудаст 
болон “Монгол Улсын стандартын жагсаалт сэтгүүл”-д тухай бүр мэдээлж буй 
тул үндэсний стандартыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлэх зохицуулалтын хэрэгжилт сайн гэж дүгнэж байна. 

 Иргэдийг мэдээллээр хангах үүргээ ШӨХТГ нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог албан 
ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. Гэвч цахим 
хуудсанд өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа шийдвэрээ мэдээлж байгаа 
байдал хангалтгүй байна. Цахим хуудаснаас гадна тус газар улирал тутам 
мэдээллийн сэтгүүл, сар тутмын цахим сэтгүүл гаргадаг гэх боловч энэхүү 
сэтгүүлийг цахим байдлаар олж авах боломжгүй байв. ШӨХТГ нь Өрсөлдөөний 
тухай хуульд заасан өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдуулан 
гаргасан шийдвэрээ цахим хуудсандаа зохих цэсэнд тогтмол байршуулж байх 
шаардлагатай байна. 

 Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд заасны дагуу барааны 
тэмдгийн улсын бүртгэлийн асуудлыг эрхэлж буй бүртгэлийг эрхэлж буй 
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын http://burtgel.mn цахим хуудаст 
нийтлэгдээгүй нь зорилтот бүлэг тухайн мэдээллийг цахим орчноос шууд хайж 
олоход бэрхшээлтэй байж болзошгүй тул үүнийг шийдвэрлэх үүднээс Оюуны 
өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт өөрийн цахим хуудсандаа Барааны 
тэмдгийн мэдээлэл сэтгүүлийг байршуулах замаар зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авахыг зөвлөх нь зүйтэй байна.  

 Хот байгуулалтын тухай, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай, Барилгын 
тухай, Авто тээврийн тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах үүргийн 
хэрэгжилт хангалттай гэж дүгнэж байна. Зохицуулалтын хэрэгжилтийг хянаж 
байх үүднээс Барилга, хот байгуулалтын яаманд цахим хуудаст нь хандаж 
мэдээлэл авч буй иргэдийн тоон үзүүлэлтийг мөн хуудаст байршуулах арга 
хэмжээ авахыг зөвлөх нь зүйтэй юм.  
 

4.Иргэдийн оролцооны хяналт тавих хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 

талаар 

 Хяналт шалтгалтын ажилд иргэдийг татан оролцуулах хуулийн зохицуулалт 
байгаа хэдий ч ШӨХТГ иргэнийг хяналт шалгалтанд татан оролцуулдаггүй 
байна. Харин төрийн бус байгууллагуудаас ихэвчлэн Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран ажилладаг. ШӨХТГ энэ зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлж хэдэн хяналт шалгалт, судалгааны ажилд хэдэн иргэн 
байгууллагыг татан оролцуулсан талаарх нэгдсэн мэдээлэл хөтөлдөггүй тул 
тоон мэдээ гаргаж өгөх боломжгүй байв. 

 Хүнсний тухай, Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай, Химийн хорт болон 
аюултай бодисын тухай хуульд заасны дагуу мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянахадолон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх талаар төв ажиллуулж, нээлттэй утасны шугам нээсэн нь иргэд 
холбогдох хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд оролцох, мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө 
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тусламж авах нөхцөл бүрдэж байна. Цаашид тухайн тогтолцоо, механизмыг 
ашиглаж мэдээлэл өгсөн иргэдийн бүртгэл, мэдээллийн агуулга, 
шийдвэрлэлтийн байдлын талаар нэгдсэн мэдээлэл, статистик гаргах 
шаардлагатай. 

 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай, Өрсөлдөөний тухай хууль дахь 
иргэний хяналт тавих хэлбэрийн оролцоог зохицуулсан зохицуулалтын 
хэрэгжилт хангалттай түвшинд байна. 


