
 
 

ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХУУЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТҮҮВЭР 
 

Зохицуулалт бүхий нийт хуулийн тоо: 109  

Үүнээс: 
а.эерэг үр дагвар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай – 33 хууль,  30% 
б.үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа – 48 хууль, 44% 
в.сөрөг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалтгүй – 28 хууль, 26% 
 
Иргэний оролцоо бүхий зохицуулалтын нийт тоо: 308 

Үүнээс:  
а.эерэг үр дагвар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай – 97 зохицуулалт, 31% 
б.үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа – 110 зохицуулалт, 36% 
в.сөрөг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалтгүй – 101 зохицуулалт, 33%  
 

№ Хуулийн хамаарах зүйл, заалт Оролцооны хэлбэр Зохицуулалтын үр нөлөө 

Идэвх-

тэй 

оролцоо 

Зөвлөл-

дөх 

Мэдээ-

лэх 

Хяналт 

тавих 

Бусад а.эерэг үр дагвар үүссэн буюу 

хэрэгжилт хангалттай  

б.үр дагавар бүрэн бус буюу 

зарим талаар хэрэгжиж байгаа  

в.сөрөг үр дагавар үүссэн буюу 

хэрэгжилт хангалтгүй 

 1.Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992-01-13) А  

1 Гуравдугаар зүйл. 

1. Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. 

Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн 

сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн 

байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ. 

Арван зургадугаар зүйл. 

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай 

эдэлнэ: 

9/ шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг 

удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, 

сонгогдох эрхтэй. Сонгох эрхийг арван найман наснаас эдэлнэ. 

Сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллага, албан тушаалд тавих 

шаардлагыг харгалзан хуулиар тогтооно; 

Хорин тавдугаар зүйл. 

+ 

 

 

 

 

 

    а 

 

 

 



“Иргэдийн оролцооны талаархи Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн санал боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ”-ний ажлын явцын тайлан 
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1. Улсын Их Хурал төрийн дотоод, гадаад бодлогын аль ч 

асуудлыг санаачлан хэлэлцэж болох бөгөөд дараахь асуудлыг 

өөрийн онцгой бүрэн эрхэд хадгалж шийдвэрлэнэ: 

16/ ард нийтийн санал асуулга явуулах. Сонгуулийн эрх бүхий 

иргэдийн олонхи нь оролцсон ард нийтийн санал асуулгыг 
хүчинтэйд тооцож, олонхийн санал авсан асуудлыг 

шийдвэрлэгдсэн гэж үзнэ; 

 2.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай (1993-05-06) А  

2 31 дүгээр зүйл. Засгийн газрын шийдвэрийг нийтлэх 

1. Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамжийг 

тэдгээрт Ерөнхий сайд гарын үсэг зурснаас хойш ажлын З 

хоногийн дотор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 

зөвшөөрснөөр Ерөнхий сайдын ажлын хэсгээс эрхлэн хэвлэл, 

мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. 

  + 

 

  а 

 3.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай (1993-06-05) А  

3 10 дугаар зүйл. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг 

нийтлэх 

1.Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газрын даргын зөвшөөрснөөр төрийн төв хэвлэлд албан 

ёсоор нийтлэхээс гадна хэвлэл, мэдээллийн бусад хэрэгслээр 

нийтэд мэдээлнэ. 

 

 

 + 

 

  а 

 4.Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай (1993-12-20) Б  

4 11 дүгээрзүйл. Хот, тосгоны захирагчийг сонгох тухай 

Энэ хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаас бусад 

тохиолдолд хот, тосгоны захирагчийг тухайн хот, тосгоны 

сонгуулийн эрх бүхий оршин суугчид нийтээрээ, чөлөөтэй, 

шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, 4 

жилийн хугацаагаар сонгоно. 

+ 

 

    а 

5 15 дугаар зүйл. Хот, тосгоны захирагчийг чөлөөлөх, огцруулах 

2.Захирагчийг огцруулах саналыг сонгуулийн эрх бүхий оршин 

суугчдын 30-аас доошгүй хувь нь бичгээр гаргасан, түүнчлэн 

Ерөнхий сайд, аймаг, сумын Засаг дарга үндэслэл бүхий санал 

гаргасан бол захирагчийг огцруулах эсэх асуудлаар оршин 

суугчдын санал хураалтыг явуулна. 

+ 

 

    б 

6 16 дугаар зүйл. Хот, тосгоны захирагч ажлаа тайлагнах   +   б 



“Иргэдийн оролцооны талаархи Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн санал боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ”-ний ажлын явцын тайлан 
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Хот, тосгоны захирагч нь ажлаа тухайн хот, тосгоны оршин 

суугчдад жилд 2 удаа тайлагнаж, үйл ажиллагааныхаа талаар 

Ерөнхий сайд болон харьяалах аймаг, сумын Засаг даргад тус тус 

мэдээлж байна. 

 

 5.Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай (1994-12-22) А  

7 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; 

 

 

 

  + 

 

    

 б 

8 2/ хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, 

хэмжилзүйн дүрэм, журмын зөрчлийн тухай холбогдох 

байгууллагад мэдээлэх, зөрчлийг таслан зогсоохыг холбогдох 

албан тушаалтнаас шаардах; 

  + 

 

  а 

9 3/ баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг 

тогтоосон хугацаанд баталгаажуулалтад хамруулсан эсэхийг 

хянах; 

   +  а 

10 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; 

 +    а 

11 5/ Хэмжилзүйн төв байгууллагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 

өөрийн төлөөлөгчөө оролцуулах. 

+     в 

 6.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995-03-30) Б  

12 3-р зүйл. 8/“байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл” 

гэж /цаашид “нөхөрлөл” гэх/ нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг 

хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх эрхийг олгож, нөөц 

ашиглалтыг хамтаараа, ил тод, шударга зарчимд нийцүүлэн 

зохион байгуулж, түүнээс гарсан үр ашгийг иргэдэд тэнцүү 

хуваарилах зорилготой нөхөрлөлийг; 

4-р зүйл.6/сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулалтад орж, энэ 

хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан 

нөхөрлөл байгуулах замаар оршин суугаа нутгийнхаа байгалийн 
тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу гэрээгээр ашиглах, эзэмших. 

+     а 
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50 дугаар зүйл.Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн 

нөхөрлөл 

1.Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн үйл ажиллагаанд 

тухайн орон нутгийн иргэд энэ хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь 

хэсгийн 8 дахь заалтад заасан нөхөрлөлийн хэлбэрээр зохион 
байгуулагдан оролцож болох бөгөөд гэрээний үндсэн дээр хамтын 

менежментээр хариуцаж байгаа нутаг дэвсгэрийнхээ тодорхой 

төрлийн байгалийн нөөцийг хуулийн хүрээнд гэрээнд заасны 

дагуу зохистой ашиглах давуу эрхтэй байна. 

13 

 

 

 

 

4 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах талаархи иргэний 

эрх, үүрэг 

4.1.Иргэн байгаль орчныг хамгаалах талаар дараах эрхийг эдэлнэ: 

4.1.4.Холбогдох байгууллагаас байгаль орчны тухай үнэн, зөв 

мэдээлэл авах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 в 

14 4.1.5.Байгалийн нөөц, баялгийн халдашгүй байдлыг хангах, 

байгаль орчинд хортой нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагааг 

хязгаарлах, таслан зогсоох шийдвэр гаргахыг болон байгаль 

орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
шинээр байгуулах зөвшөөрөл олгохгүй байхыг холбогдох эрх 

бүхий байгууллагаас шаардах; 

   + 

 

 а 

15 

 

 

11 дүгээр зүйл. Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ, түүний 

санхүүжилт 

11.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага, зохих шатны Засаг дарга 

нь эрдэм шинжилгээний болон холбогдох мэргэжлийн 

байгууллагад байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, 

төсөл боловсруулах захиалга өгч зохих төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүжүүлэхээс гадна сонирхогч иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад өөрийн хөрөнгөөр судалгаа, шинжилгээ хийхэд 

нь дэмжлэг үзүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

в 

16 

 

 

 

 

19 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах нийтлэг арга 

хэлбэр 
19.2.Төр, түүний байгууллага, албан тушаалтан дараахь нийтлэг 

арга хэлбэрээр байгаль орчныг хамгаална: 
19.2.5.Хоргүй, аюулгүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй технологи 

нэвтрүүлэн ашиглахыг урамшуулах; 

 

 
 

 

 

 + 

 
 

  

 
 

 

 

в 

17 

 

32 дугаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалахад төрийн бус 

байгууллага оролцох 

 

 

  

 

+ 

 

 б 
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32.1.1.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн 

биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавих, үзлэг хийх, илэрсэн 

зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг асуудлыг эрх бүхий 

байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, гэм буруутай этгээдээс 

байгаль орчинд учруулсан хохирлыг барагдуулуулахаар 

шүүхэд нэхэмжлэл гаргах; 

 

 

  

 

18 32 дугаар зүйл.Байгаль орчныг хамгаалахад төрийн бус 

байгууллага оролцох 

2.Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах талаархи төрийн 

гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг гэрээний үндсэн 

дээр байгаль орчныг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн 

бус байгууллагад эсхүл тухайн нутгийн иргэдийн сайн дурын 

үндсэн дээр нэгдэн байгуулагдсан этгээдэд шилжүүлж, түүний 

хэрэгжилтийг санхүүжүүлж болно. 

+     в 

 7.Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай (1995-04-17) В 

 

19 

 

 

7 дугаар зүйл. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, 

албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэг 
7.1.Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан 

тушаалтан дараахь нийтлэг үүрэг хүлээнэ: 

7.3.Байгууллагын удирдлага нь тухайн жилд иргэдээс гаргасан 

өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаархи дүн мэдээг 

жил бүр нийтэд тайлагнана. 

  + 

 
 

 

  в 

 8.Соёлын тухай хууль (1996- 4- 11) В  

20 131-р зүйлийн 9/соёл, урлагийн мэргэжлийн холбоод, олон 

нийтийн байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтран 

ажиллах, тэдгээрт дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

 

 

   + 

 

 

в 

21 21- р зүйлийн З. Төрийн өмчийнхөөс бусад ашгийн төлөө бус 

соёлын байгууллагад тодорхой төслийг үндэслэн төрөөс 

санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж болно. Төсөл 

шалгаруулах журмыг Засгийн газар тогтооно. 

    + в 

22  6. Соёлыг хөгжүүлэх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах 

зориулалт бүхий төрийн санд байгууллага, иргэнээс оруулсан 
хандив, хөрөнгө оруулалтад албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх 

журмыг хуулиар тогтооно. 

    + в 
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 9.Төв банк (Монгол банкны тухай) хууль    (1996- 9- 3) Б  

23 27 1 дүгээр зүйл. Монголбанкны Хяналтын зөвлөл 
1. Монголбанкны дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, хөндлөнгийн 

аудитын санал, зөвлөмжийн хэрэгжилт, хөрөнгө оруулалтын багц 

болон Монголбанкнаас санхүүгийн тайлангаа Улсын Их Хурал, 

олон нийтэд тайлагнаж, мэдээлж байгаа байдал, Монголбанкны 

Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавих эрх бүхий 

орон тооны бус Хяналтын зөвлөл ажиллана. Хяналтын 

зөвлөлийн ажиллах журмыг Улсын Их Хурал тогтооно. 

   +  а 

24 34 дүгээр зүйл. Монголбанкны мэдээлэл 
1. Монголбанк мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгслүүдэд 

гарсан өөрчлөлтийг тухай бүр нь, мөнгө, зээл, санхүүгийн зах 

зээлийн байдлыг улирал тутам нийтэд мэдээлж байна. 

5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монголбанк Засгийн газартай 

байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээллийг тухай бүр 

нийтэд мэдээлнэ. 

6.Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нийтээр дагаж мөрдөхөөр 
гаргасан эрх зүйн акт болон Хяналтын зөвлөлийн санал, 

зөвлөмжийг нийтэд мэдээлнэ. 

 7.Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Дэд 

ерөнхийлөгчийн цалингийн хэмжээ нийтэд ил тод байна. 

  +   б 

 10.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль (1996- 5-27) А  

25 36 дугаар зүйл. Хувьчлах хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргэх 
 1. Хувьчлагдах төрийн өмчит хуулийн этгээд төрийн өмчийн 

оролцоотой хуулийн этгээдийн төрд ногдох хувьцаа, ногдол 

хувьтай холбогдох мэдээллийг төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 

хувьчлах үйл ажиллагаа эхлэхээс З0-аас доошгүй хоногийн өмнө 

төр, засгийн газрын албан ёсны хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

нийтэд сонордуулна. 

  + 

 

 

  а 

26 38-р зүйл Дуудлагын худалдаа 
5. Дуудлагын худалдааны хэлбэрийг төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 

урьдчилан тогтоож зар, мэдээлэлд тусгаж нийтэд мэдээлнэ. 

  +   а 

27  46 дугаар зүйл. Уралдаант шалгаруулалтаар өмч хувьчлах 
4. Хувьчлах эд хөрөнгийг зориулалтаар нь ашиглаж үр ашгийг 

+ 

 

    а 
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дээшлүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах мэргэжлийн болон хөрөнгө 

оруулалт, технологийн шаардлагыг хангах, тодорхой ажил 

мэргэжлийн хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн хүрээнд явуулахыг 

хаалттай, нийтийг чөлөөтэй оролцуулах үндсэн дээр явуулахыг 

нээлттэй гэнэ. 

28  47 дугаар зүйл. Уралдаант шалгаруулалтыг зарлах 
 1. Уралдаант шалгаруулалтаар төрийн өмчийн тодорхой эд 

хөрөнгийг хувьчлах тухай зар, мэдээллийг төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

байгууллага энэхүү ажиллагаа явуулахаар товлосон өдрөөс 60-аас 

доошгүй хоногийн өмнө энэ хуулийн З6 дугаар зүйлийн 1 дэх 

хэсэгт заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ. 

  +   а 

29  59 дүгээр зүйл. Давуу эрхтэй тусгай төрлийн хувьцаа гаргах 

замаар хувьчлах 

 2. Төр ийм төрлийн хувьцаа гаргаж өөрөө эзэмших, түүнийг 

төлөөлөх эрх бүхий этгээд, хугацаа зэргийг тухайн хуулийн 

этгээдийг хувьчлах үед төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас нийтэд зарлан 
мэдээлнэ. 

  +   а 

 11.Орон сууц хувьчлах тухай хууль  (1996- 10- 25) А  

30 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. 

  +   а 

31 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 

   +  б 
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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. 

32 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. 

  +   а 

 12.Төрийн бус байгууллагын тухай хууль (1997-1-31) Б  

33 9 дүгээр зүйл.  Төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах 

3. Төрийн байгууллага төрийн бус байгууллагын үйл 

ажиллагаанд санхүүгийн болон бусад хэлбэрийн дэмжлэг 

үзүүлж болно. 

+     в 

34  4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон төрийн 

нууцад үл хамаарах мэдээлэл төрийн бус байгууллагад нээлттэй 

байна. 

  +   а 

35 5. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас гаргах 

шийдвэрийн төсөл боловсруулах,  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 

саналыг нь үндэслэн төрийн бус байгууллагыг оролцуулж 

болно.  

 +    в 

36 6. Төрийн бус байгууллага төрийн байгууллагаас гаргасан 

шийдвэрийн талаар байр сууриа илэрхийлж  мэдэгдэл хийж 

болно. 

   +  б 

 13.Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай (1997-5-1) А  

37 4 дүгээр зүйл. Цэцэд маргааныг ил тод хянан шийдвэрлэх  
1.Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг ил тод явуулна. 

Төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг хамгаалах, 

иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах онцгой шаардлагатайгаас 

бусад тохиолдолд Цэцийн хуралдааныг нээлттэй хийнэ. 

  +   а 

38 6 дугаар зүйл.Цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргах 
1.Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар өргөдөл, мэдээллийг 

иргэд; хүсэлтийг Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Ерөнхий сайд, 

Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурор гаргах эрхтэй. 

   +  а 
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39 34 дүгээр зүйл.Цэцийн шийдвэрийг мэдээлэх 
34.1 Цэцийн шийдвэрийн товч агуулгыг хэвлэл, мэдээллийн 

хэрэгслээр нийтэд нэн даруй мэдээлнэ. Цэцийн хаалттай 

хуралдааны шийдвэрээс шаардлагатай хэсэг, заалтын агуулгыг 

нийтэд мэдээлнэ 

  +   а 

 14.Статистикийн тухай  (1997-06-05) Б  

40 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; 

  +   б 

41 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; 

+     б 

42 9 дүгээр зүйл.Статистикийн мэдээлэгчийн эрх, үүрэг 
1/мэдээлэл, судалгааны үзүүлэлт, аргачлалыг боловсронгуй 
болгох талаар статистикийн байгууллагад санал оруулах; 

 +    а 

43  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; 

  +   в 

44 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. 

 +    в 

 15.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай  (1997-10-23) В  

45 3 дугаар зүйл.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүс 

3.1.Дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газарт үзүүлж 
байгаа буюу үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг багасгах, 

арилгах, урьдчилан сэргийлэх, тухайн газар нутгийг хамгаалахад 

 +    в 
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иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх, тэдний ахуй амьдралаа 

баталгаажуулах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах 

шаардлагыг харгалзан тогтоосон газар нутгийг орчны бүс гэнэ. 

5 дугаар зүйл.Орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоох  
 5.1.Орчны бүсийг тогтоохоос өмнө тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн хамгаалалтын захиргаа /цаашид "хамгаалалтын захиргаа" 

гэх/ сум, дүүргийн Засаг даргатай хамтран тухайн асуудлаар 

нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх, орчны бүс тогтоох зорилго, энэ 

талаар гарсан санал, орчны бүсийн тухай хууль тогтоомж, 

иргэдийн оролцооны тухай тайлбарлан танилцуулсан байвал 

зохино. 

6 дугаар зүйл. Орчны бүсийн зөвлөл 
6.1. Орчны бүсийн хөгжлийг зохицуулах, байгалийн баялгийг зүй 

зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхэд нутгийн иргэдийн 

оролцоог өргөжүүлэх зорилго бүхий орон тооны бус орчны 

бүсийн зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ ажиллана. 
6.4.1.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсэд хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтэд олон нийтийн хяналт тавих; 

6.4.3.орчны бүсэд байгаль орчны тухай хууль тогтоомж, орчны 

бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд Засаг даргад 

туслах, зөвлөх, санал тавих; 

6.4.5.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсийн 

тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах, зохих мэдээллийг олон 

нийтэд түгээх. 

7 дугаар зүйл.Орчны бүсийн сан 

7.1.Зөвлөл нь тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийг 

хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийн ахуй амьдралыг дэмжих зорилго 

бүхий орчны бүсийн сан /цаашид "сан" гэх/-г байгуулж болно. 

 16.Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай   (1997-11-13) В  

46 8 дугаар зүйл.Тусгай хэрэгцээний мэдээллээр хангах ажлыг 

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эрхлэх 
8.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага төрийн захиргааны 

байгууллагаас зөвшөөрөл авч тусгай хэрэгцээний мэдээлэл 

гаргах үйлчилгээ эрхэлж болно. 

10 дугаар зүйл.Ус цаг уур, орчны шинжилгээ 
10.4.Энэ хуулийн 10.1-д зааснаас бусад тохиолдолд иргэн, аж 

+     в 
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ахуйн нэгж, байгууллагаар ус цаг уур, орчны шинжилгээний 

ажлыг гэрээгээр хийлгэж болно. 

 17.Геодези, зураг зүйн тухай (1997-10-31) Б  

47 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; 

 +    б 

48 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. 

+     б 

49 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. 

+     в 

 18.Архивын тухай  (1998-1-2) Б  

50 8-р зүйл.  8.1. Төрийн архив нь үйл ажиллагаандаа дараахь 

зарчмыг баримтална: 

 8.1.1. олон нийтэд нээлттэй байх; 

  +   а 

51 25-р зүйл. 25.6. Төрийн архив дахь хувийн гаралтай болон 

гэрээний дагуу хадгалуулсан баримтыг бусдад өмчлөгч, 

эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр ашиглуулна. 

+     в 

 19.Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай (1998-1-2) Б  

52 18 дугаар зүйл. Хэлмэгдэгчийг цагаатгасан тухай олон түмэнд 

мэдээлэх 

18.1. Энэ хуулийн дагуу цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн овог, нэр, 

товч намтар, хэрхэн хэлмэгдүүлсэн болон цагаатгасан тухай 

төрийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон түмэнд үнэ төлбөргүй 

мэдээлнэ. 

  +   б 

 20.Орон сууцны тухай хууль (1999-04-22) В  
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53 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; 

 +    в 

 21.Авто тээврийн тухай хууль (1999-06-04) А  

54 14 дүгээр зүйл. Тээвэрлэлтийн ажлыг түр хугацаагаар зогсоох, 

хязгаарлах 

14.1. Байгалийн гамшиг, гоц халдварт өвчин, гал түймэр зэрэг 

гэнэтийн аюул тохиолдсон нөхцөлд тээвэрлэлтийн ажлыг түр 

хугацаагаар зогсоох буюу хязгаарлах шийдвэрийг дараахь эрх 

бүхий албан тушаалтан гаргаж нийтэд мэдээлнэ: 

14.1.1. улс, хот хоорондын тээвэрлэлтийн чиглэлд улсын байнгын 

онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэн автотээврийн асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн; 
14.1.2. орон нутгийн тээвэрлэлтийн чиглэлд нийслэл, тухайн 

аймаг, сумын Засаг дарга.  

  

 

 

 

 

 

 

+   

 

а 

 22.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль (2000-01-28) Б  

55 4 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэл, худалдаа,үйлчилгээ эрхлэх 

зөвшөөрөл 

4.3.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 

согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 

зөвшөөрөл олгох журмыг харьяалах нутаг дэвсгэрийн иргэдийн 

саналыг авсны үндсэн дээр батална. 

 +    в 

56  10 дугаар зүйл. Стандартын шаардлага хангаагүй 

согтууруулах ундааг нийтэд мэдээлэх 

 10.1. Эрх бүхий байгууллагын шалгалт, шинжилгээгээр хүний 

амь нас, эрүүл мэндэд хортой болох нь тогтоогдсон, стандартын 

шаардлага хангаагүй согтууруулах ундааны хор хөнөөлийн 

тухай мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд 

шуурхай зарлан мэдэгдэнэ. 

  + 

 

 

 

  б 

57 13 дугаар зүйл. Архидан согтуурахтай тэмцэх олон нийтийн 

үүсгэл, санаачилгыг дэмжих 

 13.1. Архидан согтуурахтай тэмцэх зорилго бүхий олон нийтийн 

    + 

 

 

б 
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үүсгэл санаачилгыг төрийн болон төрийн бус байгууллага дэмжин 

туслах үүрэгтэй. 

13.4.Архидан согтуурахтай тэмцэх, согтууруулах ундааны хор 

уршиг, хэрэглээний эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн 

бус байгууллагыг төрийн бодлогоор дэмжинэ 

 

58 14.3. Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх 

талаар тогтоосон журмын биелэлтэд дараахь байгууллага, 

албан тушаалтан энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаар 

олгосон эрх хэмжээний дотор хяналт тавина: 

14.3.3. аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага; 

 14.3.5. хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус 

байгууллага. 

   + 

 

 

 

 

 в 

59 15 дугаар зүйл. Зөрчлийн талаар мэдээлэл авах 

 15.1. Согтууруулах ундаа хууль бусаар үйлдвэрлэсэн, улсын 

хилээр нэвтрүүлсэн, борлуулсан зөрчлийн талаар мэдээллийг 

төрийн эрх бүхий байгууллага иргэнээс төлбөртэй авч болно. 

Иргэнээс төлбөртэй мэдээлэл авахад Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хууль1-ийн 14 дүгээр зүйлийг баримтална. 

    + б 

 23.Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль (2000-12-07)  

60 13.2. Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараахь үйл 

ажиллагаа явуулна: 

 13.2.1. хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж, шаардлагатай 

мэдээллээр хангах 

  + 

 

 

  а 

 24.Эрчим хүчний тухай (2001-02-01) В  

61 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. 

+ 

 

 

 

    б 

62 8.5.Зохицуулах хорооны дэргэд хэрэглэгч, тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчийн тэнцүү тооны төлөөллөөс бүрдсэн, зөвлөх үүрэг 

+     в 
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бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулж болно. 

25.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хууль (2001-12-27) В  

63 14.2. Монгол Улсын иргэн үндэсний аюулгүй байдалд хохирол 

учруулж болзошгүй асуудлаар төрийн зохих байгууллага, албан 

тушаалтанд санал, гомдлоо тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. 

 +    в 

 26.Бага, дунд боловсролын тухай хууль (2002 -05-03)  Б  

64 20.2.11.шийдвэр гаргахад багш нарын зөвлөл, заах аргын нэгдэл, 

багш, суралцагч, эцэг, эх, олон нийтийн оролцоог хангах, 
сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын явц, үр дүнгийн талаар 

нээлттэй мэдээлэх; 

  

+ 
 

   б 

 27.Боловсролын тухай хууль (2002 -05-03) Б  

65 27.3.Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын дэргэд тухайн нутаг 

дэвсгэрт явуулах боловсролын үйл ажиллагааны бодлого, 

хөгжлийн төлөвлөлтийн асуудлаар зөвлөх чиг үүрэг бүхий орон 

тооны бус зөвлөл ажиллана. 

 +    б 

66 28 дугаар зүйл. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх 

28.1.9.төрийн бус өмчийн боловсролын сургалтын байгууллагад 

хууль тогтоомжид заасан дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

 +    в 

67 34.1.Боловсролын сургалтын байгууллагын өөрийн удирдлагыг 

ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт сургуулийн болон 

цэцэрлэгийн зөвлөл, их сургууль, дээд сургууль, коллеж, 

мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, төрийн өмчийн 
олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын 

сургууль, улсын хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий 

боловсролын сургуульд, Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн 

дагуу байгуулсан боловсролын сургалтын байгууллагад удирдах 

зөвлөл тус тус хэрэгжүүлнэ. 

35.1.Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл нь багш, ажилтан, сурагч, 

эцэг, эх, бусад байгууллагын төлөөлөлтэй байна. 9-11 

гишүүнтэй сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийг 3 жилийн 

хугацаагаар сонгоно. 

 +    б 

 28.Газрын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ (2002 -06-07) Б  

68 52 дугаар зүйл. Бэлчээр, түүнийг зохистой ашиглах, хамгаалах 

52.2. Зуслан, намаржаа болон отрын бэлчээрийг баг, хот айлаар 

хуваарилж нийтээр ашиглана. Тухайн жилийн бэлчээрийн гарц, 

 

 

 

+ 

 

 

   б 
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иргэдийн саналыг харгалзан өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг 

малаас чөлөөлөх, мал оруулах хугацааг сум, дүүргийн Засаг дарга 

тогтоож, баг, хорооны Засаг дарга, иргэд мөрдөж хэрэгжүүлнэ. 

Өвөлжөө, хаваржааны тодорхой нутаг бэлчээрийг талхлагдахаас 

хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилгоор тухайн бүс нутгийн онцлог, 
бэлчээр ашиглаж ирсэн уламжлал, газрын даац, чадавхийг 

харгалзан, багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын саналыг үндэслэн 

сумын Засаг дарга малчдад болзол, гэрээний дагуу хэсэг бүлгээр 

ашиглуулж болно. 

 

 

 29.Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай (2002- 11-07) В  

69 14 дүгээр зүйл. Зөрчил илрүүлсэн, мэдээлэл өгсөн иргэнийг 

урамшуулах 

 14.1. Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн 

гадаад худалдааг зохицуулах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 

этгээдийг илрүүлсэн буюу түүний тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд 

уг мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд зөрчил гаргагчид 

ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл 
хувиар тооцож мөнгөн шагналыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно. 

  + 

 

  в 

 30.Төрийн аудитын тухай (2003-01-03) А  

70 23 дугаар зүйл.Тайлан түгээх эрх 

23.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн аудитын байгууллага 

гүйцэтгэлийн аудитын болон бусад тайланг хэвлэн нийтлэх буюу 

бусад арга замаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтэд 

түгээж болно.  

  +   а 

71 24 дүгээр зүйл.Хэвлэмэл тайлангийн жагсаалт 

24.1.Төрийн аудитын байгууллага өөрийн хийсэн аудитын 

тайлангийн жагсаалтыг улирал тутам гаргаж, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр болон цахим сүлжээгээр мэдээлнэ. 

  +   а 

72 25 дугаар зүйл. Мэдээллээр хангах 

25.1.Төрийн аудитын байгууллага хүсэлт ирүүлсэн хүмүүст 

төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэл 

  + 

 

  а 
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агуулснаас бусад аудитын тайланг хэвлэмэл эхээр нь буюу 

хувилж өгнө.  

 31.Төрийн хяналт шалгалтын тухай (2003-01-03) Б  

73 5 дугаар зүйл. Хяналт шалгалт хийх нийтлэг үндэслэл, журам 

5.5.Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн болон төрийн бус 

мэргэжлийн бусад байгууллага, шинжээч, шинжилгээний 

байгууллага, иргэнийг татан оролцуулж болно. 

+ 

 

    б 

74 52 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 

52.1.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий 

байгууллагын шийдвэрээр, түүнчлэн осол аваар, халдварт өвчин, 

хордлого зэрэг хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд 

шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулсан тохиолдолд 

болон хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр хийнэ. 

   

 

 + 

 

 

а 

 32.Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай (2003-05-15) Б  

75 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. 

  +   а 

76 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 

+     б 
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төлөөлөлтэйгээр байгуулж ажиллуулна. 

77 24 дүгээр зүйл.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, үүрэг 

24.1.6.шаардлагатай тохиолдолд стандартчиллын техникийн 

хорооны ажилд төлөөллөө оролцуулах; 

+ 

 

    б 

 33.Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай (2003-10-10) Б  

78 6 дугаар зүйл.Иргэний эрх, үүрэг 

6.1.Давс иоджуулах, борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж 

ахуйн нэгж нь хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд иоджуулсан 

давс худалдаж, хэрэглэж байгаа эсэхийг иргэн хянах эрхтэй. 

 

 

  + 

 

 

 б 

79 6.2.Иргэн иод дутлаас сэргийлэх, иод дуталтай тэмцэх талаар 

дараахь үүрэг хүлээнэ: 

6.2.2.иод дутлаас сэргийлэх талаар зохион байгуулж буй арга 

хэмжээнд оролцох, дэмжих. 

+ 

 

 

    б 

 34.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  

(2004-05-14) В 

 

80 

 

 

 

4 дүгээр зүйл.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт 

4.2.Энэ хуулийн 4.11-д заасан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

төрийн бус байгууллага, мал бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллага энэ ажлыг зохион байгуулж болно. 

+ 

 

 

    в 

81 4.3.Иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгаар мал сүргийг 

хамгаалах зорилготой малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг баг, 

хороонд ажиллуулж болох бөгөөд бүлгийн үлгэрчилсэн дүрмийг 

хүнс, хөдөө аж ахуйн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн батална. 

+     в 

82 4.4.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

талаар үр дүнтэй ажиллаж байгаа малчид, мал бүхий иргэдийн 
бүлгийг холбооны болон бусад техник хэрэгслээр хангахад 

    + в 

                                            
1 4.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг улсын хэмжээнд Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, 
аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт түүний салбар зөвлөл зохицуулна. 
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төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ.   

83 5 дугаар зүйл.Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн 

захиргааны бүх шатны байгууллагын үүрэг 

5.1.3.мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

ажилд олон нийтийг татан оролцуулж, энэ чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагад дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх; 

+ 

 

    в 

84 5.1.6.малыг им тамга, зүсийн бүртгэл, өдрийн хариулга, шөнийн 

манаатай болгох, эргүүл, харуул ажиллуулах ажлыг орон нутгийн 

онцлогт тохируулан зохион байгуулах, энэ хүрээнд иргэд, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг дэмжих; 

 + 

 

   в 

85 11 дүгээр зүйл.Алдуул малыг бүртгэх, мэдээлэх 

11.1.Нутгийн захиргааны байгууллага алдуул малыг бүртгэж, 

алдуул малын талаар цагдаагийн байгууллага болон олон нийтэд 

тогтмол мэдээлж байна. 

  + 

 

  в 

86 11.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага алдуул малын талаар 

нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй. 

 

 

 +   в 

87 14 дүгээр зүйл.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, 

байгууллагыг урамшуулах 
14.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

ажилд идэвхтэй оролцсон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд 

заасны дагуу урамшуулна. 

    + 

 

 

 

в 

88 15 дугаар зүйл.Мал хулгайлах гэмт хэргийн тухай мэдээллийг 

иргэдээс төлбөртэй авах 

15.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон 

үйлдсэн тухай мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон 

тохиолдолд цагдаагийн байгууллага Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу мэдээлэл худалдаж авсны 

төлбөр олгоно 

    + 

 

 

 

в 

 35.Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль (2005 -01- 27) Б  

89 6 дугаар зүйл. Олон нийтийн радио, телевизийн үйл 

ажиллагааны ил тод байдал 

6.1.Олон нийтийн радио, телевиз жил бүр үйл ажиллагааныхаа 

  

 
+ 

 

 

  в 



“Иргэдийн оролцооны талаархи Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн санал боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ”-ний ажлын явцын тайлан 

 
 

19 
 

дэлгэрэнгүй тайланг өдөр тутмын сониноор, эсхүл нийтэд 

хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлэх бөгөөд тайланд дараахь 

мэдээллийг тусгана: 

 

90 6.2.Олон нийтийн радио, телевиз үйл ажиллагаагаа ил тод 

байлгах, олон нийтийн санаа бодлыг тусгах зорилгоор 
хэлэлцүүлэг явуулах, сонсогч, үзэгчидтэй уулзалт зохион 

байгуулах зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 

 

 

+ 

 

   а 

 36.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль  (2005 - 12 -01) 

А 

 

91 71 дүгээр зүйл.Худалдан авах ажиллагаан дахь олон нийтийн 

оролцоо 

71.2.Сум, дүүргийн төсвийн хүрээнд худалдан авах хорин сая 

хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах ажиллагааг олон нийтийн оролцоотойгоор зохион 

байгуулж болно. 

+ 

 

 

 

    

 

 

а 

92 71.4.Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд 

тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг оролцуулан сонгон 

шалгаруулалт явуулах бөгөөд тухайн төсөл, арга хэмжээний 

хэрэгжилт, гүйцэтгэлд орон нутгийн иргэдийг өргөнөөр 
оролцуулах зарчмыг баримтална. 

+ 

 

    а 

93 47 дугаар зүйл.Үнэлгээний хороо 

47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор 

үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн 

холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус 

байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн 

нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон 

иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна. 

+     а 

 37.Сонгуулийн төв байгууллагын тухай (2006-01-12) А  

94 7.1.6.ард нийтийн санал асуулгын болон сонгуулийн хууль 

тогтоомжийг нийтэд тайлбарлан таниулах, сонгогчдын 

боловсролыг дээшлүүлэх, энэ талаар сургалт, судалгаа явуулах 

болон сонгуулийн явц, хугацааны талаар сонгогчдыг мэдээллээр 

хангах; 

  + 

 
  б 

95 7.3.9.сонгуулийн нэгдсэн дүнг гаргаж, сонгогдсон Улсын Их 
Хурлын нийт гишүүний нэрийн жагсаалтыг үйлдэж, Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчид айлтган мэдүүлэх, тэдгээрийн бүрэн 

  + 
 

 

  в 
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эрхийг хүлээн зөвшөөрөх санал боловсруулж Улсын Их Хуралд 

өргөн мэдүүлэх, нийтэд мэдээлэх;  

7.3.11.нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг 

хянан хэлэлцэх, дүнг нийтэд мэдээлэх; 

 

96 14 дүгээр зүйл. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл 
14.1.Хороо сонгуулийн үеэр дэргэдээ хараат бус хэвлэл 

мэдээллийн орон тооны бус зөвлөл байгуулж ажиллуулна.  

14.2.Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл нь хэвлэл, мэдээллийн 

мэргэжлийн байгууллага, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 

болон сонгуульд оролцож буй нам, эвслийн тэгш төлөөллөөс 

бүрдсэн байна.  

+ 
 

 

 

    в 

 38.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль (2006-1-19) Б  

97 27 дугаар зүйл. Хамтын удирдлагын байгууллага                       
27.1.Зохиогч болон зохиогчийн эрхэд хамаарах эрх эзэмшигчид 

эрхээ хамгаалуулах зорилгоор, хамтын удирдлагын байгууллагыг 

байгуулан ажиллуулж болно. 

27.2.Хамтын удирдлагын байгууллагыг зохиогч болон зохиогчийн 

эрхэд хамаарах эрх эзэмшигчдийн санаачлагаар байгуулна. 
27.3.Хамтын удирдлагын байгууллагыг зохиогчийн эрхэд 

хамаарах бүтээлийн төрөл, ангиллаар дагнасан буюу хэд хэдэн 

төрлийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулж болно. 

27.4.Хамтын удирдлагын байгууллага нь зохиогчийн эрхийг 

хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахдаа Оюуны өмчийн газартай 

хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллана. 

    + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б 

 39.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай (2006-06-29) В  

98 12 дугаар зүйл.Байгаль орчин, уур амьсгалын сан    

12.2.Энэ хуулийн 12.1-д заасан сангийн хөрөнгийг дор дурдсан 

арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна: 

12.2.9.байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, 

зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа үзүүлсэн болон 

илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил 

хамгаалах байгууллагын ажилтныг урамшуулах;   

    + в 

 40.Авлигын эсрэг хууль (2006-07-06) Б  

 

99 

 

6 дугаар зүйл.  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа 
6.1.Төрийн байгууллага энэ хуулийн 3.1.6-д /авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааны тодорхойлолт/ заасан арга хэмжээг 

 + 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

б 



“Иргэдийн оролцооны талаархи Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн санал боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ”-ний ажлын явцын тайлан 

 
 

21 
 

 

 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараахь нийтлэг үүрэг хүлээнэ:  

6.1.2.тодорхой чиглэлээр бодлого боловсруулах, шийдвэр 

гаргахын өмнө олон нийтийн анхаарал татаж байгаа мэдээллийг 

нээлттэй болгох, сонирхогч нийгмийн бүлгүүдэд өөрийн бодлого, 

байр суурийг танилцуулах, хяналтын тодорхой аргыг дэвшүүлэн 
хэрэгжүүлэх бололцоо олгох зорилгоор харилцан зөвлөлдөж 

ажиллах боломжийг бүрдүүлэх; 

  
 
 

 

100  6.1.4. төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, 

тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр нь 

мэдээлэх; 

6.1.5. тухайн байгууллагын чиг үүргийн дагуу зөвшөөрөл, эрх 

олгох, бүртгэл  хийх, хяналт тавих, сонгон шалгаруулалт явуулах 

зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх журмыг хууль тогтоомжид өөрөөр 

заагаагүй бол олон нийтэд ил тод байлгаж, түүнтэй танилцах 

боломжоор хангах; 

  +   б 

101 6.1.7.төрийн байгууллага нээлттэй, иргэдийн ашиг сонирхолд 

нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

эсэхэд тавих хяналтад төрийн бус байгууллагын оролцоог 
нэмэгдүүлж, хамтран ажиллах, мэдээллийг харилцан солилцох, 

олон  нийтэд мэдээллийг тогтмол хүргэж байх; 

   +  б 

 41.Ашигт малтмалын тухай хууль (2006-07-08) Б  

102 9 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 

9.1.Ашигт малтмалын асуудлаар Засгийн газар дараахь бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
9.1.11.геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллагын саналыг үндэслэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 

олгох талбайг солбицлоор тогтоож, нийтэд мэдээлэх; 

  +   а 

103 10 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн 

эрх 

10.1.Ашигт малтмалын асуудлаар геологи, уул уурхайн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
10.1.18.үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн, геологи, уул уурхайн салбарын төрийн бус 

байгууллагатай хамтран ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөц, 

хайгуулын ажлын үр дүнг нийтэд нээлттэй тайлагнах журмыг 

батлах. 

  +   в 
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104 11 дүгээр зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг 

11.1.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

байгууллага (цаашид энэ хуульд “төрийн захиргааны 

байгууллага” гэх) дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:  

11.1.15.ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл шинээр олгох, дахин олгох, цуцлах, шилжүүлэх, 

барьцаалах, талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгөх, 

шилжүүлэх ажиллагааг олон нийтийн хяналтын дор явуулах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх; 
11.1.22.сонирхсон этгээдэд тусгай зөвшөөрлийн болон түүний 

зураг зүйн бүртгэлтэй танилцах бололцоо олгох, эдгээр бүртгэлд 

орсон өөрчлөлтийн талаар зохих байгууллагад мэдэгдэж нийтэд 

мэдээлэх. 

   +  б 

105 13 дугаар зүйл. Талбайг нөөцөд авах 

13.2.Талбайг энэ хуулийн 13.1-д заасны дагуу нөөцөд авсан бол 

энэ тухай шийдвэрийг дараахь мэдээллийн хамт нийтэд 

мэдээлнэ: 
13.2.1.нөөцөд авсан талбай байрших аймаг, сумын нэр; 

13.2.2.нөөцөд авсан талбайн бүх булангийн цэгийн солбицлууд; 

13.2.3.тухайн талбайг нөөцөд авсан зорилго; 

13.2.4.талбайг нөөцөд байлгах хугацаа. 

  +   б 

106 14 дүгээр зүйл. Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл 

ажиллагааг хязгаарлах, хориглох тусгай хэрэгцээний газар  

14.8.Энэ хуулийн 14.2-т зааснаар /5 жил/ тогтоосон газрыг тусгай 
хэрэгцээнд байлгах хугацаа дууссан бол төрийн захиргааны 

байгууллага энэ тухай нийтэд мэдээлэх бөгөөд урьд нь 

хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан 

этгээд ийнхүү мэдээлснээс хойш 1 сарын дотор хүсэлт гаргавал 

тэрээр тусгай зөвшөөрлийг тэргүүн ээлжинд авах давуу эрх 

эдэлнэ. 

  + 

 

 

 

  б 

107 16 дугаар зүйл. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн 

судалгаа болон эрдэм шинжилгээний ажил  

16.4.Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологийн судалгааны 

мэдээлэл төрийн мэдээллийн сангийн үндсэн бүрэлдэхүүн 

бөгөөд нийтэд нээлттэй байна. 

  + 

 

 

  а 

108 19 дүгээр зүйл. Өргөдлийг бүртгэх, хянан шийдвэрлэх +     б 
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ажиллагаа  

19.4.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 19.3-т заасан 

мэдэгдлийг хүлээн авмагц тухайн талбай байрших сум, дүүргийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон аймаг, нийслэлийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн саналыг авч 
30 хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад хариу өгөх 

бөгөөд энэ хугацаанд хариу өгөөгүй бол тухайн саналыг 

зөвшөөрсөн гэж үзнэ.  

109 20 дугаар зүйл. Чөлөөлөгдсөн талбайд хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл шинээр олгох 

20.1.1.энэ хуулийн 20.1-д /энэ хуульд заасан үндэслэлээр тусгай 

зөвшөөрөл нь дуусгавар болсон, цуцлагдсан бол / заасан талбайг 

ялган багцалж, сонгон шалгаруулалт явуулахаас 30-аас доошгүй 

хоногийн өмнө өргөдөл хүлээн авах хугацааг өдөр тутмын 

сониноор нийтэд зарлах; 

22 дугаар зүйл. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 

сунгах 
22.3.Төрийн захиргааны байгууллага хайгуулын тусгай 

зөвшөөрлийн хугацааг сунгамагц энэ тухай мэргэжлийн хяналтын 

албанд мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 

  +   б 

110 26 дугаар зүйл. Өргөдлийг бүртгэх, хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа 

26.7.Төрийн захиргааны байгууллага ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл олгосноос хойш ажлын 7 өдөрт багтаан байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, татварын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, тухайн тусгай 

зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай байрших аймаг, сум, дүүргийн 

Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын албанд энэ тухай тус тус 

мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 

  + 

 

 

 

 

  б 

111 42 дугаар зүйл. Нутгийн захиргааны байгууллагатай харьцах 
42.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, 

уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн 

захиргааны байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллана. 

42.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хуулийн 42.1-дзаасан 

асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран олон 

нийтийн хэлэлцүүлэг явуулж болно. 

+     б 
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42.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн болон түүний байгаль 

орчныг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт 

тавих үүрэг бүхий төлөөлөгчийг иргэд дундаасаа сонгон 

ажиллуулж болно. 

112 48 дугаар зүйл. Мэдээ, тайлан гаргах 

48.10.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн жилд борлуулсан 

бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, улсын болон орон нутгийн төсөвт 

төлсөн албан татвар, төлбөрийн хэмжээг дараа оны 1 дүгээр 

улиралд багтаан нийтэд мэдээлнэ. 

  + 
 

 

  а 

113 49 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх 
49.11.Төрийн захиргааны байгууллага тусгай зөвшөөрөл 

шилжүүлснийг бүртгэсэн талаар мэргэжлийн хяналтын алба, 

татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад тус 

тус мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 

50 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн 

тодорхой хэсгийг шилжүүлэх 

50.6.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 50.5-д заасны 

дагуу бүртгэл хийсэн тухайгаа мөн хуулийн 49.11-д заасан 

байгууллагуудад мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 

 +    а 

114 57 дугаар зүйл. Ашигт малтмалтай холбоотой мэдээлэл, 

бүртгэлтэй танилцах 

57.4.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, байгаль орчин, хүн амын 

эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй химийн хорт болон 

бусад бодисын хэрэглээний талаархи мэдээллийг байгаль орчны 

болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллага нийтэд нээлттэй болгож, тухайн мэдээллийг 

цахим хэлбэрээр түгээнэ. 

 +    а 

 42.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

/Шинэчилсэн найруулага/ (2006-12-15)  Б 
 

115 20 дугаар зүйл. Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэн эрх 

20.1.6.эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн төсөл, төр, 

нийгмийн амьдралын чухал асуудлыг ард нийтээр хэлэлцүүлэх, 

санал асуулга явуулах ажлыг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах; 

20.1.10.олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, тухайн нутаг дэвсгэр дэх төрийн бус байгууллага, сүм 

хийдтэй харилцах; 

 + 

 
   б 
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116  24.2.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн 

тухайн шатны Хуралд, сум, дүүрэг, баг, хорооны Хурал зохих 

дээд шатны Хуралд асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж 

болно. 

+     а 

 43.Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль (2007-07-27) Б  

117 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. 

  + 
 

 

 

  б 

118 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; 

  + 

 

 

  б 

119 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. 

  

 

 

 

+ 

 

 

  б 

 44.Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль (2007-10-11) В  

120 71 дүгээр зүйл.Нийтийн сонсгол 

71.1.Байнгын, дэд хороо нь Нийтийн сонсголын тухай хуульд 

заасны дагуу тодорхой асуудлын талаар иргэн, хуулийн 

этгээдийн саналыг сонсох, мэдээлэл авах, Улсын Их Хурлаас 

батлан гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлэх, 

нөхцөл байдлыг тогтоох зорилгоор нийтийн сонсголыг зохион 

байгуулна.  

+ 

 

 

 

 

 

 

   в 

121 21 дүгээр зүйл.Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн 

анхны хэлэлцүүлэг явуулах 

21.15. Төр, нийгмийн анхаарал, ашиг сонирхлыг хөндсөн төслийг 
нэгдсэн хуралдаан хэлэлцэх нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсний дараа 

анхны хэлэлцүүлэг явуулахаас өмнө уг төслийг өдөр тутмын 

хэвлэлд нийтлүүлж олон нийтээс санал авах ажлыг дараахь 

 + 

 

 
 

 

 

   б 
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журмаар холбогдох Байнгын хороо зохион байгуулж болно: 

21.15.2.олон нийтээс ирүүлсэн саналыг судалж үзсэний үндсэн 

дээр холбогдох Байнгын хороо шаардлагатай гэж үзвэл төсөлд 

санал өгсөн иргэн буюу хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийг 

Байнгын хорооны хуралдаанд урьж ирүүлэн саналынх нь талаар 
асуулт асуух. 

21.18.Хуулийн төслийг хэвлэлд нийтлүүлж санал авах, түүнийг 

нэгтгэн судлах үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын асуудлыг 

Байнгын хороо, Тамгын газар хариуцна. 

 

 

120 50 дугаар зүйл.Гишүүний асуултын хариуг хэлэлцэх журам 

50.2.Асуултын хариуг сонсох ажиллагааг олон нийтэд мэдээлнэ. 

  + 

 

  б 

123 53 дугаар зүйл.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн 

эцсийн найруулгыг Улсын Их Хуралд танилцуулах, ёсчлох, 

хэвлэн нийтлэх, мэдээлэх журам 

53.11.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг олон нийтэд 

таниулах, сурталчлах ажлыг холбогдох Байнгын хороо Тамгын 

газартай хамтран зохион байгуулна. 

  + 

 

 

  а 

124 531 дүгээр зүйл.Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг мэдээлэх 

журам 
531.1.Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг телевизийн тусгай 

сувгаар шууд нэвтрүүлэх болон телевиз, радиод тусгай цаг 

гаргаж олон нийтэд сурталчлах, мэдээлэх ажлыг Улсын Их 

Хурлын Тамгын газар зохион байгуулна. 

  + 

 
 

  а 

125 55 дугаар зүйл.Хуралдааны тэмдэглэлийг ашиглах, хадгалах 

журам 

55.2.Нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлийг Улсын Их Хурлын номын 

санд болон Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг орон нутагт 

сурталчлах сүлжээнд байршуулж олон нийт танилцах бололцоог 

хангана. 

  +   а 

126 511 дүгээр зүйл.Нийтийн сонсгол 

511.4.Иргэн, хуулийн этгээдээс хууль тогтоомжийн төслийн, 

ерөнхий хяналтын болон төсвийн хяналтын сонсгол зохион 
байгуулах хүсэлтийг Улсын Их Хуралд ирүүлсэн бол холбогдох 

Байнгын болон дэд, түр хороо Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 

7.1, 8.4-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, тухайн асуудлаар 

нийтийн сонсгол явуулах эсэхийг хуралдаанаараа хэлэлцэн 

шийдвэрлэнэ. Хэрэв нийтийн сонсгол зохион байгуулах 

+ 

 

 
 

    

 

 

б 
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шаардлагагүй гэж үзсэн бол үндэслэл бүхий хариуг хүсэлт 

гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд ажлын гурван өдрийн дотор 

бичгээр өгнө. 

127 512 дугаар зүйл.Нийтийн сонсголын бэлтгэл хангах 

512.3.Тодорхой асуудлаар санал хэлэх, тайлбар, дүгнэлт гаргах 
төрийн байгууллага, албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд, 

мэргэжлийн шинжээч /цаашид “оролцогч” гэх/ нар нийтийн 

сонсгол болохоос ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө Байнгын 

болон дэд, түр хороонд бүртгүүлэх ба бүртгэл дуусмагц тэдний 

нэрсийг жагсаалтаар гарган Улсын Их Хурлын цахим хуудсанд 

байрлуулна. 

+ 

 
 

 

 
 

 

   в 

128 513 дугаар зүйл.Нийтийн сонсголд ажиглагчийг оролцуулах 

513.1.Холбогдох Байнгын болон дэд, түр хорооны хуралдаанаар 

нийтийн сонсголд ажиглагчаар оролцох хүний тоог урьдчилан 

тогтооно. 

513.2.Нийтийн сонсголд ажиглагчаар оролцох иргэн, хуулийн 

этгээд Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 22.1-д заасан 

шаардлагыг хангасан хүсэлтийг бичгээр ирүүлэх бөгөөд тогтоосон 
хугацаанд бүртгүүлсэн байна. 

+ 

 

 

 

 

    в 

 45.Ургамал хамгааллын тухай хууль (2007-11-15) А  

129 10 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын 

бүрэн эрх 

10.1.5.ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч 

амьтан, хог ургамал тархсан болон тархаж болзошгүй нутаг 

дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан мэдээлэх;  

13.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь ургамал хамгааллын талаар 

дараахь эрхтэй: 

13.1.1.төв, орон нутгийн, мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний 

байгууллагаас ургамал хамгааллын тухай мэдээлэл авах 

  + 

 

 

 

  а 

 46.Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль (2008-01-03) А  

130 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, 

  + 

 
 

 

 

 

  а 
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нийтлэх, мэдээлэх; 

13.6.7.тооллогын мэдээллийг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, 

үр дүнг хэрэглэгчдэд мэдээлэх; 

 47.Татварын ерөнхий хууль (2008-05-20) А  

131 15 дугаар зүйл. Татвар төлөгчид үйлчлэх 

 15.1.Татварын алба, татварын улсын байцаагч хууль тогтоомжоор 
тодорхойлсон татвар төлөх үүргээ биелүүлэхэд нь татвар төлөгчид 

тусалж дараахь үйлчилгээг үзүүлнэ: 

15.1.5.олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, татварын албаны цахим 

хуудсаар дамжуулан нийтийг хамарсан сурталчилгаа, сургалт, 

мэдээллийн нэвтрүүлэг зохион байгуулах, нийтлэл гаргах. 

  + 

 
 

 

  а 

 48.Гаалийн тухай хууль (2008-05-20) А  

132 10 дугаар зүйл. Гаалийн байгууллага, албан тушаалтны амаар 

болон бичгээр гаргасан шийдвэрийн талаар мэдээлэл авах 

10.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь түүний эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг зөрчсөн гаалийн байгууллага, албан тушаалтны амаар 

болон бичгээр гаргасан шийдвэр, эс үйлдэхүй /цаашид “шийдвэр” 

гэх/-н шалтгаан, үндэслэлийн талаар мэдээлэл авах эрхтэй. 

    + а 

133 11 дүгээр зүйл. Гаалийн хууль тогтоомжийг нийтэд мэдээлэх 

11.1.Гаалийн удирдах төв байгууллага гаалийн хууль тогтоомж, 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан бусад шийдвэрийг 

гаалийн харилцаанд оролцогчид болон нийтэд чөлөөтэй, үнэ 

төлбөргүй мэдээлэх үүрэгтэй. 

  + 

 
 

 

  а 

134 13 дугаар зүйл. Гаалийн статистикийн мэдээлэл 

13.1.Монгол Улсын гадаад худалдааны үйл ажиллагаанд дүн 

шинжилгээ хийх, төсвийн орлогын бүрдүүлэлт болон гаалийн 

хилээр нэвтрүүлэх барааны хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор 

гаалийн байгууллага статистикийн мэдээлэл гаргана. 

  + 

 

 

  а 

135 15.2.Гаалийн байгууллага нь иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр 

гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийг төлбөртэй 

ашиглуулж болно 

    + а 

 49.Хот байгуулалтын тухай хууль (2008-05-29) Б  

136 16 дугаар зүйл. Шинэ хороолол, бичил хорооллын төлөвлөлт, 

байгуулалт 
16.2.Шинэ хороолол, бичил хороолол байгуулах тухай шийдвэр 

  + 

 

  а 
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гарсан даруйд олон нийтэд мэдээлнэ. 

137 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. 

  + 

 

 

 

  а 

138 17 дугаар зүйл. Олон нийтийн санал авах 

17.1.Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой 

төлөвлөлтийн зарчмыг тусгаж ажиллана 

+ 

 

 

    в 

139 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. 

 

 + 

 

 

   в 

 50.Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай  (2009-2-13) Б  

140 6 дугаар зүйл.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Yндэсний 

зөвлөл 

6.1.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Yндэсний зөвлөл 

(цаашид “Зөвлөл” гэх) нь мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн 

хэвшлийн тэнцүү оролцоог хангаж, тогтвортой ажиллах 

баталгааг бүрдүүлсэн орон тооны бус байгууллага мөн. 

 +    а 

141 6.3.5.мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн 

хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих; 

   +  в 

142 8 дугаар зүйл.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний бүрэн 

эрх 

8.4.5.хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг судлах, 

сурталчлах, энэ чиглэлээр холбогдох төрийн болон төрийн бус 

байгууллагатай хамтран ажиллах;  

+     в 

143 12-р зүйл.  

12.9.Мэргэжлийн сургалтыг зохих зөвшөөрөл авсан сургалтын 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн зохион байгуулж болно. 

+ 

 

    а 

144 14 дүгээр зүйл. Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол 

эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагыг үүсгэн байгуулах, 

+ 
 

    а 
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тусгай зөвшөөрөл олгох, улсын бүртгэлд бүртгэх 

14.4.Мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх богино хугацааны, 

эсхүл мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, түүнчлэн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасны дагуу 

зохион байгуулсан сургалтыг зохих журмын дагуу бүртгүүлсэн 

хуулийн этгээд эрхэлж болно.  

 

145 20 дугаар зүйл.Нийгмийн түншлэл 

20.1.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудлаар хамтран 

ажиллах нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн захиргааны 

байгууллага, ажил олгогч, ажилтан, үйлдвэрчний эвлэл, 

мэргэжлийн холбоо, аж ахуйн нэгж, байгууллага, суралцагч, 

эцэг, эх зэрэг сонирхогч этгээд нийгмийн түншлэлийг 

бүрдүүлж, зөвлөлийн хэлбэрээр ажиллаж болох бөгөөд дараахь 

түвшинд ажиллана: 

 +    б 

 51.Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль     (2009-6-25) А  

146 15 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллагаас мэдээлэл өгөх 

15.1.Хуулиар хориглосноос бусад улсын бүртгэлийн мэдээлэл 

нээлттэй байна. 

  +   а 

 52.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай     (2010-5-27) Б  

147 5-р зүйл 5.1.Эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дэргэдээ хүний 

болон малын эмийн асуудал хариуцсан зөвлөл /цаашид “эмийн 

зөвлөл” гэх/-тэй байна. 

5.2.Эмийн зөвлөл нь эмийн үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх орон тооны бус, мэргэжлийн зөвлөх байгууллага 

бөгөөд түүний бүрэлдэхүүн, дүрэм, гишүүдийн ашиг сонирхлын 

зөрчлийн мэдүүлэг гаргах журмыг эрүүл мэндийн болон хөдөө аж 

ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

  

 

 

 

  + б 

148 28-р зүйл. 28.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, 

импортлох, экспортлох, хадгалах, худалдах, хэрэглэх, хянах 

үйл ажиллагааг зохицуулахад төрийн бус, мэргэжлийн 

байгууллага дараахь үүрэг гүйцэтгэнэ: 

28.1.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн 

гаргасан холбогдох журам, зааврын биелэлтэд олон нийтийн 

хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг асуудлыг 

   + 

 

 б 
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эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; 

149 28.1.3.төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гэрээгээр 

гүйцэтгэх; 

+     б 

 53.Өрсөлдөөний тухай   (2010-6-10) Б  

150 15-р зүйл. 15.1.9.өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй 

холбогдуулан гаргасан шийдвэрээ нийтэд мэдээлэх, сурталчлах; 

 

 

 +   б 

151  15.1.10.мэргэжлийн хяналт шалгалтын болон бусад байгууллага, 

тэдгээрийн ажилтан, иргэнийг хяналт шалгалт, судалгааны 

ажилд татан оролцуулах; 

   +  б 

 54.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай  (2010-6-10) Б  

152 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. 

 

 

 

 +   б 

 55.Монгол улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай   (2010-12-23) В  

153  5-р зүйл. 5.3.1.Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар төсөл 
санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл бүхий л үйл ажиллагаанд 

иргэд, улс төрийн нам, олон нийтийн бусад байгууллагын 

оролцоог хангах; 

 +    в 

154 5.3.3.Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Хорьдугаар 

зүйл, Гучдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Дөчин нэгдүгээр зүйлийн 1 

дэх хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар зөвлөлдөх санал 

асуулгыг явуулах; 

 +    в 

 56.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай   (2011-2-2) Б  

155 16-р зүйл.  
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; 

  +   б 

156 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 

    + в 
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байгууллага, иргэдийн оролцоог хангах; 

157 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; 

  +   б 

158 20-р зүйл.  

20.1.3.жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагааг 

дэмжиж, тэдгээртэй хамтран ажиллах; 

    + б 

159 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. 

  +   б 

160 22 дугаар зүйл.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад олон 

нийтийн байгууллагын оролцоо 
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; 

+     б 

161 22.1.2.төрийн байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

хангахтай холбоотой мэдээлэл, санхүү, арга зүйн болон бусад 

дэмжлэг авах; 

    + б 

162 22.1.3.жендэрийн эрх тэгш байдлын талаар саналаа илэрхийлэх  +    б 

 57.Эрүүл мэндийн тухай  ( 2011-5-5) Б  

163 4-р зүйл. 4.2.3.эрүүл мэндийн бодлого, арга хэмжээг төрийн 

болон төрийн бус байгууллага, нутгийн захиргааны болон 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, хамт олон, гэр бүл, иргэний нэгдмэл үйл 

ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх. 

+     б 

164 8-р зүйл. 8.1.5.хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих 
талаар иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагад 

    + б 
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мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх; 

165 8.1.7.эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлыг захиалан гүйцэтгүүлэх; 

+     б 

166 8.1.15.эрүүл мэндийн салбарын төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн бодлогыг тодорхойлох, түншлэл, концессын төсөл, 

хөтөлбөрийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 
эрүүл мэндийн асуудлаар хувийн хэвшил, төрийн бус 

байгууллага болон гадаад улс, олон улсын байгууллагатай 

хамтран ажиллах; 

+     б 

167 8.1.22.эмийг бүртгэх, баталгаажуулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж, эмийн чанар, аюулгүй байдлын талаар нийтэд 

мэдээлэх 

  +   а 

168 10-р зүйл. 10.1.4.харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл 

мэндийг хамгаалах, дэмжих арга хэмжээнд төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, иргэний хамтын оролцоог хангаж, 

үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах; 

+     б 

169 11-р зүйл. 11.1.5.эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр 

идэвх, санаачилгатай ажиллаж байгаа хамт олон, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагыг урамшуулах, сурталчлах ажлыг зохион 

байгуулах; 

    + б 

170 11.2.3.эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр нийтийг 

хамарсан арга хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг 

татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах; 

+     б 

171 13-р зүйл. 13.3.Эрүүл мэндийн байгууллага нийгмийн эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээг дангаараа болон бусад аж ахуйн 

нэгж, байгууллага, олон нийт, иргэдтэй хамтран явуулна. 

+     б 

172 13.7.Хүн амыг олноор хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт болон 

аюулт үзэгдлийн үед голомтыг хязгаарлах, цомхотгох, хохирлыг 

багасгахад чиглэсэн эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар 

болон төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдтэй 

хамтран үзүүлэх гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу 

байгуулагдсан гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба мөн 

хуульд заасны дагуу зохион байгуулна.б 

+     б 

173 16-р зүйл. 16.2.Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь хот, суурин 

газрын хүн амд төрөөс үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг бүхий сайн 

+     б 



“Иргэдийн оролцооны талаархи Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн санал боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ”-ний ажлын явцын тайлан 

 
 

34 
 

дурын үндсэн дээр бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн эрүүл 

мэндийн байгууллага байна. 

174 17-р зүйл. 17.7.Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах 

зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, тухайн 
эмнэлгийн хамт олныг төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг 

төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна. 

17.8.3.олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнийг 

даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

хамгаалсан байгууллага, эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага болон эрүүл 

мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар 

зөвлөлийн төлөөлөл тус бүр нэг хүнийг сонгон шалгаруулснаар. 

 +    б 

175 20-р зүйл. 20.2.Эрүүл мэндийн байгууллага дараах үүрэг 

хүлээнэ: 

20.2.6.үйл ажиллагааныхаа тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж 

өгөх, бусад байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн асуудлаар 

өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах; 

  +   а 

176 8-р бүлэг ИРГЭНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, 

БАЙГУУЛЛАГА, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО 
43.1.5.хүний эрүүл мэндэд харш үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний талаар холбогдох 

байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргах; 

   +  б 

177 45-р зүйл. 45.1.Эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар төрийн 

бус байгууллага дараах үйл ажиллагаа явуулж болно: 

45.1.1.эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон 

нийтийн хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг 

асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; 

   +  б 

178 45.3.Эрүүл мэндийн салбарын зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус 

байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам, төрийн бус байгууллагад 

тавих нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг эрүүл мэндийн 

асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

+     б 

 58.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  (2011-6-16) Б  

179 11-р зүйл.  
11.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний 

аюулгүй байдал, байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

  +   б 
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хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг 

хориглосноос бусад дараах мэдээллийг энэ хуулийн 3.1-д заасан 

байгууллагаас авах эрхтэй: 

11.1.1.тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн 

мэдээ, баримт бичиг, гэрээ, контракттай холбоотой мэдээлэл; 
11.1.2.тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эд зүйлтэй 

холбоотой мэдээлэл; 

11.1.3.тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад 

мэдээлэл. 

 59.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай   (2011-6-16) В  

180 10-р зүйл. 10.2.Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээний үйлчилгээ, 

дэмжлэг, туслалцааг хувийн хэвшлийн болон төрийн бус 

байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно. 

+     в 

181 11-р зүйл. 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. 

+     б 

182 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. 

    + в 

183 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. 

+     в 

184 27 дугаар зүйл.Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагын тогтолцоо 
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. 

 +    а 
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 60.Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай   (2011-11-10) А  

185 5 дугаар зүйл.Сонгуулийн автоматжуулсан системийг 

ашиглах үндсэн зарчим 

5.1.2.хуульд өөрөөр заагаагүй бол сонгуулийн автоматжуулсан 

системийг ашиглаж байгаа сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаа 

ил тод байх; 

  +   а 

186 5 дугаар зүйл.Сонгуулийн автоматжуулсан системийг 

ашиглах үндсэн зарчим 

5.1.3.сонгуулийн үйл явц, санал хураалтын дүнгийн талаарх 

мэдээ, мэдээллийг нийтэд шуурхай хүргэх; 

 

 

 

 +   а 

187 5.1.7.сонгуулийн автоматжуулсан системийн программ хангамж, 

санал авах техник хэрэгслийг ашиглах заавар сонгогчид 

ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар, мэдээллийн сангаас хуулийн 

дагуу авах мэдээлэл нээлттэй, хүртээмжтэй байх; 

  +   а 

188 23-р зүйл. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн 

ашиглалтад тавих хяналт 

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан хяналтын хэсгийг Сонгуулийн 

ерөнхий хороонд 3 гишүүний, сонгуулийн тойрог /нутаг дэвсгэр/-

ийн болон салбар хороонд 5 гишүүний, сонгуулийн хэсгийн 
хороонд 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тухайн сонгуулийн 

хорооны гишүүдийн дотроос томилж, мэргэжлийн болон бусад 

төлөөллийг оролцуулан байгуулна. 

 +    а 

 61.Төсвийн тухай хууль (2011-12-23) Б  

189 6.4.Энэ хуулийн 5.1.3-т заасан санхүү, төсвийн зохистой 

удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг дараах байдлаар 

хэрэгжүүлнэ: 

6.4.3.иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх боломжтой хөтөлбөр, арга хэмжээг тэдгээрээр 

гүйцэтгүүлэх чиглэл баримтлах; 

6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг 

хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 

6.5.2.төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах үйл 

ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах; 
63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга 

хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар баг, 

 

 

 

+ 

    в 
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хороодод олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна. 

190 6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг 

хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 

6.5.1.төсөв хэлэлцэх, батлах үйл ажиллагааг нийтэд нээлттэй 

байлгаж, төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, тайлагналын талаар 
тогтоосон хугацаанд нийтэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар 

мэдээлэх; 

6.5.6.төсвийн асуудлаар иргэд, төрийн бус байгууллагаас гаргасан 

санал, дүгнэлтийг эрх бүхий этгээд нь шийдвэртээ хэрхэн 

тусгасан тухай, төсвийн үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн 

оролцоог хангаж ажилласан дүнг тэдэнд тухай бүр мэдээлж байх. 

  +   б 

191 64.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурал орон нутгийн төсвийн удирдлага, санхүүжилтийн 

талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

64.1.2.тухайн жилийн төсөв, түүний тодотголын төслийг хэлэлцэн 

батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, нийтэд мэдээлэх; 

68.3.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан тухайн жилийн 

төсвийг ил тод, олон нийтэд хүртээмжтэй байдлаар мэдээлнэ. 

  +   в 

 62.Нийгмийн халамжийн тухай хууль (2012-01-19) Б  

192 19 дүгээр зүйл. Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 

19.10.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах үйлчилгээ, 

өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх, тухайн хүүхдийг хөгжүүлэх төв, 

төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг холбогдох стандартын дагуу 

зохион байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус 

байгууллагад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг нийгмийн 

халамжийн болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 

гишүүд хамтран шийдвэрлэнэ. 

 

 

 

 

   + 

 

 

 

в 

193 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 байгууллагынтөлөөлөл 2 хүн;  
27.3.3.иргэний төлөөлөл 2 хүн; 

27.3.4.төрийн бусбайгууллагынтөлөөлөл 2 хүн 

 

 

 

+ 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 а 

 63.Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль (2012-01-19) Б  

194 6 дугаар зүйл. Дэд зөвлөл, түүний бүрэн эрх +     б 
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6.6.4.хүн худалдаалахтай тэмцэхэд иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг татан оролцуулах, хамтран ажиллах, санал 

санаачилгыг нь дэмжих, олон нийтэд чиглэсэн урьдчилан 

сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

195  6.6.6.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтныг энэ 
хуулийн 16.5–д заасан журмын дагуу урамшуулах арга хэмжээ 

авах; 

+     б 

196 16 дугаар зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны 

санхүүжилт 

16.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан хөрөнгийг дараах үйл ажиллагаанд 

зарцуулна: 
16.3.4.хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр үр бүтээлтэй үйл ажиллагаа 

явуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтныг 

урамшуулах; 

+     в 

197 

 

9 дүгээр зүйл. Хамгаалах байр 

9.5.Засгийн газрын шийдвэрээр хамгаалах байрны үйл 

ажиллагааг төрийн бус байгууллагад хариуцуулж болно. 

   + 

 

 б 

 64.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль (2012-02-10) Б  

198 

 

 6 дугаар зүйл. Санг үүсгэн байгуулах 
6.1.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын 

байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд Сангийн үүсгэн байгуулагч 

байж болно. 

+ 
 

    б 

 65.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль (2012-03-07) А  

199 8 дугаар зүйл. Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх 

8.4.Анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран шийдвэрлэхдээ 

ил тод байдал, шудрага ёс, олон нийтийн хяналтыг бий болгох 

зорилгоор иргэдийн төлөөлөгчийг хуульд заасан журмын дагуу 

оролцуулах бөгөөд иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлыг 

хуулиар тогтооно. 

 

 

 

  + 

 

 

 а 

 66.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль (2012-03-07) В  

200 48 дугаар зүйл. Хуульчдын холбооны зөвлөл 

48.3.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд энэ хуулийн 48.2-т заасан 

Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль зүйн сургуулийн оюутны 
болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж 

   + 

 

 

 в 
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байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна. 

 67.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012-05-17) В  

201 8 дугаар зүйл. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 

үнэлгээ 

8.4.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 

тайланд дараах асуудлыг тусгана: 
8.4.8.төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн 

нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэдийн нийтийн хурлын санал, 

тэмдэглэл; 

 + 

 

 

 

   в 

202 9 дүгээр зүйл. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

9.12. Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын 

менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тухайн орон 

нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын 

байцаагч, бүх шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв 

байгууллага болон байгаль орчны төрийн бус 

байгууллага хяналт тавина. 

  

 

 

 

 

 + 

 

 

 б 

203 18 дугаар зүйл. Нөлөөллийн үнэлгээний үйл ажиллагааны 

олон нийтийн оролцоо 

18.2.Засгийн газрын хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа үндэсний 
болон бүс нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх 

хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд стратегийн үнэлгээ хийх 

явцад олон нийтээс санал авна. 

 + 

 

 
 

 

 

   в 

204 18.4.Төслийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийж байгаа 

хуулийн этгээд тайлан боловсруулах явцдаа төсөл хэрэгжих нутаг 

дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэд, 

оршин суугчдаас албан ёсоор санал авч, хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулна. 

 + 

 

   в 

 68.Агаарын тухай хууль (2012-05-17) Б  

205 14 дүгээр зүйл. Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэний 

оролцоо, урамшуулал 

14.1.Дараах нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан өрхөд энэ 

хуулийн 6.1.6-д заасны дагуу урамшуулал олгоно: 

14.1.1.стандартын шаардлага хангасан дулаалгатай гэр, амины 
орон сууцтай; 

14.1.2.цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам сүлжээнд холбогдож 

цахилгаан халаагуур хэрэглэж байгаа; 

+ 

 

 

 

 
 

 

 

    б 
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14.1.3.бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг халаалттай; 

14.1.4.газрын гүний дулаан, нар, салхины болон бусад сэргээгдэх 

эрчим хүчийг ашиглаж байгаа; 

14.1.5.стандартын шаардлага хангасан шахмал болон хагас коксон 

түлш, сайжруулсан зуух, яндангийн шүүлтүүр хэрэглэж байгаа; 
14.1.6.байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин, 

амины орон сууцтай; 

14.1.7.түлш хэмнэх замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгаж, 

энэ чиглэлийн дотоод, гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж, 

төсөл, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа; 

 

 

 69.Амьтны тухай хууль (2012-05-17) В  

206 21-р зүйл. 

21.3.Агнуурын нөөцийг хамгаалах талаар нөхөрлөл, хуулийн 

этгээд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

21.3.1.хариуцаж байгаа агнуурын бүс нутгийнхаа агнуурын 

нөөцийг хуулийн хүрээнд гэрээнд заасны дагуу тогтвортой 

ашиглах, эзэмших; 
21.3.2.агнуурын нөөцийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших 

талаар Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 50, 51 дүгээр 

зүйлд заасан журмыг мөрдөж ажиллах. 

   +  б 

207 21 дүгээр зүйл. Иргэн, нөхөрлөл, амьтан хамгаалах чиглэлийн 

мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагыг амьтны нөөцийг 

хамгаалахад оролцуулах 

21.5.Амьтны нөөцийг хамгаалах зорилго бүхий төрийн бус 

байгууллага агнуурын нөөцийг хамгаалах талаар дараах эрх, 

үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

21.5.1.амьтны тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон 

нийтийн хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, 

шаардлагатай тохиолдолд асуудлыг эрх бүхий байгууллагад 

тавьж шийдвэрлүүлэх; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

 

 

 в 

208 38 дугаар зүйл. Зөрчил илрүүлсэн, мэдээлэл өгсөн иргэнийг 

урамшуулах 

38.1.Амьтны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийг 

илрүүлсэн, илрүүлэхэд туслалцаа үзүүлсэн буюу түүний тухай 

мэдээлэл өгсөн иргэнд уг мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд 

зөрчил гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн 

   + 
 

 

 

 в 
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хэмжээний 15 хувиар тооцож мөнгөн шагналыг сум, дүүргийн 

Засаг дарга олгоно. 

 70.Усны тухай хууль (2012-05-17) В  

209 20 дугаар зүйл.Сав газрын зөвлөл 

20.1.Сав газрын захиргааны дэргэд сав газрын усны 

менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд дүгнэлт, зөвлөмж өгөх, хяналт тавих, олон талын 

оролцоог хангах үүрэг бүхий орон тооны бус усны сав газрын 

зөвлөл /цаашид “сав газрын зөвлөл” гэх/- ийг байгуулна. 

20.2.Сав газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тухайн нутаг 

дэвсгэрийн засаг захиргааны төлөөлөл, байгаль орчны алба, 

мэргэжлийн хяналтын алба, төрийн бус байгууллага, сум, 

дүүргийн иргэн, ус ашиглагч, эрдэмтэн, судлаач, усны 

мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл орсон байна.  

20.4.Сав газрын зөвлөл нь усны харилцааны талаар дараах бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

20.4.1. ус хамгаалах, зохистой ашиглах шийдвэр 

гаргахад иргэдийн саналыг тусгуулах; 

20.4.7. урсац бүрэлдэх эх, усны эх үүсвэрийн орчмыг хамгаалах, 

ойжуулах, тохижуулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг нутгийн 

иргэдийн дэмжлэг, санаачилга, мэргэжлийн байгууллагын 

хүчийг нэгтгэн зохион байгуулах; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+   

 

 
 

 

 

 

 в 

 71.Ойн тухай хууль (2012-05-17) Б  

210 9 дүгээр зүйл. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

9.12. Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын 

менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн 

байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх 

шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага болон 

байгаль орчны төрийн бус байгууллага хяналт тавина. 

 + 

 

   в 

211 25 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагыг ойн 

санг хамгаалахад оролцуулах 
25.1.Ойн баялгийг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус 

байгууллага холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагатай 

зөвшилцөн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар 

зүйлд заасны дагуу ойг хамгаалах талаар дараах үйл ажиллагааг 

явуулж болно: 

 

 
 

 

 

 

 

+ 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

б 
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25.1.2.ойг хамгаалах талаарх саналаа холбогдох төрийн 

байгууллага болон зохих шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 

Засаг даргад уламжлах;  

25.1.3.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх 

болон ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
талаар сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах; 

 

 

 

 

 

 

212 25.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага ойг хамгаалах, зохистой 

ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаарх төрийн гүйцэтгэх 

байгууллагын тодорхой чиг үүргийг гэрээний үндсэн 

дээр Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 

2 дахь хэсэгт заасны дагуу ойг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий 

төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, түүний хэрэгжилтийг 

санхүүжүүлж болно. 

+ 

 

 

    б 

213 39 дүгээр зүйл. Ойг хамгаалах эдийн засгийн хөшүүрэг  

39.3.Хууль бусаар мод бэлтгэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн 

эрх бүхий албан тушаалтанд дараах урамшуулал олгоно:         

 39.3.2.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд ашиглаж хураалгасан зэвсэг, 

тээврийн хэрэгсэл, унаа хөсөг, техник, тоног төхөөрөмжийг 
борлуулсны орлогын 70 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 

урамшууллыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 

дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасны дагуу гэмт хэрэг, зөрчлийг 

илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил 

хамгаалах байгууллагын ажилтанд. 

    + 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

в 

 72.Инновацийн тухай хууль (2012-05-22) В  

214 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. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

   в 

215 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; 

+ 

 

 
 

    б 



“Иргэдийн оролцооны талаархи Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн санал боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ”-ний ажлын явцын тайлан 

 
 

43 
 

 73.Шүүхийн захиргааны тухай хууль (2012-05-22) А  

216 7 дугаар зүйл. Шүүхийн захиргааны үйл ажиллагааг удирдах 

талаар Ерөнхий зөвлөлийн бүрэн эрх 

7.1.11. иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хянан 

шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, арга зүйн дэмжлэг, 
туслалцаа үзүүлэх; 

  +   а 

217 7.1.21. хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллээр шүүх 

болон олон нийтийг хангах. 

  +   а 

218 12 дугаар зүйл.олон нийтийг мэдээллээр хангах 

12.1.Ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн тамгын газар дараах 

байдлаар олон нийтийг мэдээллээр хангана: 

12.1.1.шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, шүүхийг захиргааны 

удирдлагаар хангах, шүүгчдийг шилж олох, шүүгчийн хууль ёсны 

ашиг сонирхлыг хамгаалах бүрэн эрхийн хэрэгжилтийн талаар 

цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон 

нийтэд тогтмол мэдээлэх; 

  +  

 

 

 

 

 

 

 

 а 

219 12.1.2.шүүхийн шийдвэр, тогтоолыг эмхтгэн хэвлэх болон 

цахим хуудсанд тогтмол байрлуулах; 

  +   а 

220 12.1.4.шүүхийн үйл ажиллагаа, хянан шийдвэрлэсэн хэрэг, 

маргааны талаар олон нийтэд мэдээлэх; 

  +   а 

221 12.1.5.мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээг зохион байгуулах;   +   б 

222 12.1.6.шүүхийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн саналыг 

бичгээр болон цахим хэлбэрээр авах ажлыг зохион байгуулах. 
  +   а 

 74.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль (2012-05-22) А  

223 3 дугаар зүйл. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн бүрэн эрх 

3.1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин хоёрдугаар зүйлийн 2 

дахь хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүх эрүүгийн хэрэг, эрх зүйн 

маргаан /цаашид “хэрэг, маргаан” гэх/-ыг анхан шатны журмаар, 

хамтын зарчмаар хянан шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчийг 

оролцуулна. 

 

 

 

 

  + 

 

 

 а 

224 2 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгч оролцох 

12.1.Хэрэг, маргааныг анхан шатны журмаар шүүх 

бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх  нэг иргэдийн төлөөлөгч 

оролцуулна. 

 

 

 

  + 

 

 

 а 

225 12.2.Энэ хуулийн 9.3 дахь хэсэгт заасан орсон иргэдийн төлөөлөгч    +  а 
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шүүх хуралдаанд оролцох боломжгүй бол нөөцөд байгаа иргэдийн 

төлөөлөгчдөөс мөн хэсэгт заасны дагуу нэг иргэдийн 

төлөөлөгчийг  оруулна. 

 

 75.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль (2012-05-22) А  

226 11 дүгээр зүйл. Зөвлөлийн бүрэн эрх 

11.1.4.эвлэрүүлэн зуучлагчийг бүртгэх, нэрсийн 

жагсаалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлах ажлыг зохион 

байгуулах; 

+ 

 

    а 

 76.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол 

хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль (2012-12-13) Б 

 

227 5 дугаар зүйл. Төрийн  захиргааны төв байгууллагын  эрх, 

үүрэг  

5.1.4.хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын 

олдмол хомсдолоос сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагад мэргэжил, арга 

зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах; 

+ 

 

 

 

    б 

228  13 дугаар зүйл. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, 

төрийн  бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн  оролцоо 

13.1.Хэвлэл мэдээллийн  байгууллага, төрийн бус байгууллага 

аж ахуйн нэгж нь хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, 
дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар зохиох сургалт, 

сурталчилгааны ажилд оролцоно. 

+ 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  б 

 77.Хүнсний тухай хууль (2012-12-20) А  

229 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. 

   

 

 

+ 

 

 а 

 78.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль (2013-01-03) Б  

230 6 дугаар зүйл. Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих 

талаарх иргэн, хуулийн этгээдийн үүрэг 

6.1.Хүн амын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар 

хуулийн этгээд дараах үүрэг хүлээнэ: 

6.1.1.Албан ажлын сэтгэл зүйн хэм хэмжээг байгууллагын дотоод 

дүрэм, журам, хамтын гэрээнд тусган мөрдөж ажиллах, хамт 

олныхоо сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжихэд чиглэсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулж, тайван ажиллах орчныг бүрдүүлэх, энэ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

б 
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чиглэлээр бусад байгууллагаас зохион байгуулж байгаа нийтийг 

хамарсан үйл ажиллагаанд хамт олныг идэвхтэй оролцуулах, 

дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

 

 

 

 79.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхжүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль (2013-05-31) А  

231 18 дугаар зүйл. Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэг 

18.1.5. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд мэдээлэл, 

сурталчилгаа явуулах. 

 

 
 

 + 

 

  а 

 80.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай (2014-01-09) А  

232  38 дугаар зүйл. Ашигт малтмалтай холбоотой мэдээлэл, 

бүртгэлтэй танилцах 

38.1.Сонирхсон этгээд тусгай зөвшөөрлийн болон түүний зураг 

зүйн бүртгэлтэй ажлын цагаар зориулалтын байранд танилцах 

эрхтэй. 

  + 

 

  а 

 81.Соёлын өвийг хамгаалах тухай (2014-05-15) В  

233 13 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 

13.1.Засгийн газар соёлын өвийг хамгаалах талаар дараах бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

13.1.11.соёлын өвийг хамгаалахад идэвх, санаачилгатай оролцсон 

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам батлах; 

 

 

  

 

 + 

 

в 

234 14.1.12.соёлын өвийг судлах, сэргээн засварлах, зэрэглэл, үнэлгээ 

тогтоох чиг үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, 
ажиллах журмыг батлах 

 +    б 

235 14 дүгээр зүйл. Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллагын бүрэн эрх 

14.1.15.соёлын өвийг хамгаалах, сурталчлах үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх; 

    + в 

236 24 дүгээр зүйл. Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 

мэдээллийг ашиглах 

24.2.Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн соёлын 

өвийн мэдээллээр нийтэд зориулан сурталчилгааны 

хялбаршуулсан бүтээл гаргаж болно. 

  + 

 

  в 

237 40 дүгээр зүйл. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

урамшуулах 

40.1.Соёлын өвийг сурвалжлан олсон, нээлт хийсэн, соёлын өвийн 

 

 

   + 

 

в 
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сан хөмрөгийг баяжуулах, авран хамгаалах, түүнийг олон нийтэд 

сурталчлан таниулах, сэргээн уламжлуулах, сэргээн засварлахад 

идэвх санаачилгатай ажилласан иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг төрөөс урамшуулна.  

40.5.Соёлын биет бус өвийг үндэсний болон дэлхийн хэмжээнд 
сурталчлан алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь 

нэмэр оруулсан өвлөн уламжлагчийг жил бүр тодруулж, 

мөнгөн шагнал олгох бөгөөд мөнгөн шагнал олгох журмыг 

Засгийн газар батална. 

  

238 40 дүгээр зүйл. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

урамшуулах 

40.2.Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийг 

илрүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан иргэнийг төрөөс алдаршуулж, 

урамшуулна. 

40.3.Энэ хуульд заасан шаардлагыг зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн, 

соёлын өвийг хуулбарласан, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 

борлуулсан тухай мэдээлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
улсын байцаагч, гэрээт харуулд борлуулалтын орлогын 15 

хувийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга олгоно. 

    + б 

 82.Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль  (2014-06-13) Б  

239 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. 

  +   б 

 83.Шилэн дансны тухай (2014-07-01) Б  

240 4 дүгээр зүйл. Шилэн дансны зарчим 

4.1.Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална: 

4.1.3.тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх; 

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

  + 

 

  б 

241 9 дүгээр зүйл. Иргэний хяналт 

9.1.Энэ хуулийн хэрэгжилтийн явц, шилэн дансны мэдээллийн 

зөрчил, дутагдал болон шаардлагыг байгууллага, албан тушаалтан 

хүлээн аваагүй бол энэ талаарх гомдол, мэдээллийг иргэн, 

   + 

 

 

 б 
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хуулийн этгээд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан 

журмын дагуу төрийн аудитын байгууллагад гаргах бөгөөд энэ 

хуулийн үйлчлэлд хамаарах байгууллагын үйл ажиллагаанд 

аудитын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт гаргаж болно. 

 84.Номын сангийн тухай (2014-12-19) В  

242 5 дугаар зүйл.Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг 

 үүсгэн байгуулах, татан буулгах 

5.1.Номын сангийн үйл ажиллагааг номын сангийн орчны 

стандартыг хангасан төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн 

этгээд, Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, төрийн 

бус байгууллага, иргэн эрхэлж болно. 

+ 

 

    в 

243  5 дугаар зүйл.Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх 

этгээдийг 

 үүсгэн байгуулах, татан буулгах 

5.5.Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь 

уншлага үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хүрээ хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэхэд олон нийтийн дэмжлэгийг авах, тэдний зүгээс 
номын сангийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах 

зорилгоор соёл, боловсрол, хүүхэд, залуучуудын болон олон 

нийтийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл бүхий орон тооны бус 

номын сангийн зөвлөл ажиллуулж болно. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

   в 

244  24 дүгээр зүйл. Номын сангийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх 

дэмжлэг 

 24.2. Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь 

уншлагыг дэмжих олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах, 

уншлагыг дэмжих журам боловсруулан хэрэгжүүлэх, тэргүүний 

уншигч-иргэн, гэр бүл, байгууллагыг сурталчилна. 

    + 

 

в 

 85.Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль (2015-01-29) Б  

245 141 дүгээр зүйл.Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

141.2.Үндэсний зөвлөл нь дараахь бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд 

ажлаа Улсын Их Хуралд жил бүр тайлагнана: 
141.2.2.даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

хамгаалсан байгууллагыг төлөөлсөн гурван хүн; 

141.2.3.ажил олгогчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

хамгаалсан байгууллагыг төлөөлсөн гурван хүн. 

    + б 
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 86.Өрийн удирдлагын тухай хууль (2015-02-18) Б  

246 38 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын ил тод байдал, хэрэгжилт 

38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын нийт гадаад өр, Засгийн 

газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгааны талаарх 

мэдээлэл, бүртгэл, тайлагналт ил тод байна.  
38.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага нь өрийн удирдлагын ил тод байдлыг дараах 

хэлбэрээр хангана: 

38.2.2.улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн 

газрын өрийн баталгааны талаарх мэдээллийн нэгдсэн санг 

бүрдүүлж, бүртгэл хөтлөх, мэдээлэх;  

  +   б 

247 38.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага нь Засгийн газрын өр болон өрийн баталгааны 

үлдэгдлийг улирал бүр, дунд, урт хугацааны өрийн үйлчилгээний 

төсөөллийг жил бүр тооцоолон гаргаж, олон нийтэд 

мэдээлнэ.38.4.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага нь улсын нийт гадаад өрийг 
Монголбанктай хамтран гаргаж, олон нийтэд мэдээлнэ. 

  +   б 

 87.Хууль тогтоомжийн тухай хууль (2015-05-23) Б  

248 8 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах ажлын 

үе шат 

8.1.Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 

ажлыг дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна: 

8.1.5.эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх иргэн, хуулийн 

этгээдийн төлөөлөл, олон нийтээр хууль тогтоомжийн төслийг 

хэлэлцүүлж, санал авах;  
8.1.6.хууль тогтоомжийн төсөлд холбогдох төрийн болон төрийн 

бус байгууллага, мэргэжлийн болон судалгааны байгууллагын 

саналыг авах; 

+     б 

249 38 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулах 
38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хууль санаачлагч хууль 

тогтоомжийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээс өмнө 

олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, холбогдох 

материалыг баримтжуулан хууль тогтоомжийн төслийн 

бүрдүүлбэрт хавсаргана. 

+     б 
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38.5.Олон нийтийн хэлэлцүүлгийг дараах хэлбэрээр явуулна: 

38.5.1.бичгээр санал авах; 

38.5.2.уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах; 

38.5.3.санал асуулга явуулах; 

38.5.4.олон нийтийн цахим сүлжээгээр хэлэлцүүлэг явуулах; 
38.5.5.бусад хэлбэр. 

250 38.2.Хууль санаачлагч албан ёсны цахим хуудсандаа хууль 

тогтоомжийн төсөл, түүний үзэл баримтлал, хууль тогтоомжийн 

хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан, эсхүл тухайн 

харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр 

дагаварт үнэлгээ хийсэн, хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг 

үнэлсэн, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах 

зардлын тооцоог хийсэн тайланг байршуулж, хууль тогтоомжийн 

төсөлд  санал өгөх хугацааг тодорхой заана. 

38.3.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй 

бол энэ хуулийн 38.2-т заасан хугацаа 15-аас доошгүй хоног 

байна. Энэ хугацаанд иргэн, хуулийн этгээд саналаа бичгээр өгөх 
бөгөөд холбогдох этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна. 

+     в 

251 38.6.Хууль санаачлагч олон нийтийн хэлэлцүүлгийн хугацаа 

дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хуулийн төсөлд тусгасан 

болон тусгаагүй саналын товъёгийг бэлтгэн албан ёсны цахим 

хуудсандаа байршуулна. 
(бүрдэл: 40.1.10.энэ хуулийн 38.6-д заасан саналын товъёг.) 

38.8.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 12.2-т заасан хууль 

тогтоомжийн төсөлд олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулахгүй байж болно. 

  +   б 

 88.Захиргааны ерөнхий хууль (2015-06-19) В  

252 26 дугаар зүйл.Оролцогчийг сонсох 

26.1.Захиргааны акт, захиргааны гэрээг батлан гаргахын өмнө эрх, 

хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд 

захиргааны шийдвэр гаргахад ач холбогдол бүхий нөхцөл 
байдлын талаар тайлбар, санал гаргах боломж олгоно. 

26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасан оролцогчоос тайлбар, санал авах 

ажиллагааг сонсох ажиллагаа гэнэ. 

27 дугаар зүйл.Сонсох ажиллагааг явуулах 

27.2.Сонсох ажиллагааны талаарх мэдэгдлийг эрх, хууль ёсны 

ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээдэд дараах байдлаар 

 +    в 
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хүргүүлнэ: 

27.2.1.хорь буюу түүнээс доош тооны этгээдийг сонсохоор бол 

мэдэгдлийг этгээд тус бүрд шууд хүргүүлэх; 

27.2.2.хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор 

бол энэ хуулийн 20.1-д заасан төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл 
тухайн орон нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл, шуудан болон тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга 

хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх. 

253 15 дугаар зүйл.Оролцогчийн эрх 

15.1.Оролцогч захиргааны байгууллагатай харилцахдаа дараах 

эрхийг эдэлнэ: 

15.1.2.тухайн захиргааны шийдвэрийг гаргах эрх бүхий албан 

тушаалтны талаар Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу мэдээлэл авах; 

27.4.Сонсох ажиллагааг дараах арга хэлбэрээр явуулна: 
27.4.1.сонсгол зохион байгуулах; 

27.4.2.саналыг бичгээр авах; 

27.4.3.биечлэн уулзах; 

27.4.4.утсаар санал авах; 

27.4.5.цахим хэлбэрээр санал авах; 

27.4.6.төлөөлөгчөөр дамжуулан санал авах; 

27.4.7.бусад.  

27.6.Сонсох ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл 

хөтөлж, гарсан саналыг захиргааны шийдвэрт хэрхэн тусгасан 

талаар мэдээлэл бэлтгэж баримтжуулна.  
27.7.Сонсох ажиллагааны үед гарсан саналыг захиргааны шийдвэр 
гаргах ажиллагаанд заавал тусгах үүрэг хүлээхгүй боловч 

тусгаагүй шалтгааныг тайлбарлах үүрэгтэй. 

  +   в 

254 62 дугаар зүйл.Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд санал 

авах 

62.1.Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг тухайн захиргааны 

байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 30-аас 

доошгүй хоногийн хугацаанд байрлуулж санал авна. 

 +    а 

255 62.2.Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хөндөх тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актын 

+     в 
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төсөлд нийтийн санаа бодлыг тусгах зорилгоор хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, оролцох боломжоор хангах бөгөөд эрх, хууль 

ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийн хүрээнд хэлэлцүүлэг 

заавал хийнэ. 

62.4.Хэлэлцүүлгийг дараах хэлбэрээр зохион байгуулж болно: 
62.4.1.уулзалт, ярилцлага; 

62.4.2.өдөр тутмын сонин хэвлэлд төслийг нийтэлж санал авах; 

62.4.3.цахим хуудас, харилцаа холбооны хэрэгслээр санал авах; 

62.4.4.бусад.  

62.5.Хэлэлцүүлгийн явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, 

гарсан саналыг захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд хэрхэн 

тусгасан талаар мэдээлэл бэлтгэнэ. 

256 74 дүгээр зүйл.Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагаа явуулах 

74.1.Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагааг төлөвлөгөөг боловсруулж 

байгаа захиргааны байгууллага хариуцна. 

74.2.Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагааг явуулахдаа энэ хуулийн 27 

дугаар зүйлийг баримтална.  

75 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөнд эсрэг санал гаргах 

75.1.Төлөвлөгөөний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 

хөндөгдөж байгаа этгээд, энэ хуулийн 74.3-т заасан хугацаа 

дууссанаас хойш, эсхүл албан ёсоор мэдэгдсэнээс хойш 30 

хоногийн дотор төлөвлөгөөний талаар эсрэг санал байвал 

төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны байгууллагад уг 

саналаа гаргах эрхтэй. 

75.3.Эсрэг саналыг төлөвлөгөөнд тусгаагүй тохиолдолд 

төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны байгууллага 

тайлбарлах үүрэгтэй. 

+     в 

257 76 дугаар зүйл.Хэлэлцүүлэг 

76.1.Төлөвлөгөөнд эсрэг санал ирсэн тохиолдолд төлөвлөгөөг 
боловсруулж байгаа захиргааны байгууллага уг төлөвлөгөөнд 

санал өгсөн болон эсрэг санал гаргасан бүх оролцогчид 10-аас 

доошгүй хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэнээр хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулна. 

+     в 

 89.Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай (2015-06-26) В  

258 11 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын 

бүрэн эрх 

11.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга хот, суурин 

+     в 
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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; 

259 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. 

+     в 

260 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. 

+     б 

261 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; 

+     в 

262 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.)  

+     в 

 90.Нийтийн сонсголын тухай хууль (2015-07-08) В  

263 7 дугаар зүйл.Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол 
7.1.Хууль санаачлагч дараах тохиолдолд хууль, Улсын Их 

Хурлын бусад шийдвэрийг боловсруулахад хууль тогтоомжийн 

төслийн сонсголыг явуулна: 

7.1.1.хүний эрх, эрх чөлөө, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны 

+     в 
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ашиг сонирхлыг хязгаарлахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх; 

7.1.2.нийтийн ашиг сонирхолд шууд хамааралтай эдийн засаг, 

нийгмийн болон байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх. 

7.2.Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол явуулахаар бол тухайн 

Байнгын хорооны нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүйн 
саналаар шийдвэрлэнэ. 

7.3.Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн 

төслийн сонсгол хийх хүсэлтээ иргэн, хуулийн этгээд тухайн 

асуудал эрхэлсэн Байнгын болон дэд хороонд хандан гаргана. 

264 8 дугаар зүйл.Ерөнхий хяналтын сонсгол 

8.1.Улсын Их Хурал нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, түүний 

удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаа, нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллага тухайн нутаг дэвсгэр дэх захиргааны хэм хэмжээний 

актыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, түүний удирдах 

албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэх 

зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулна. 

+     в 

265 8.2.Улсын Их Хурал нь дараах тохиолдолд ерөнхий хяналтын 

сонсголыг заавал явуулна: 
8.2.4.эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, 

хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг тухайн асуудал эрхэлсэн 

Байнгын болон дэд хороо хэлэлцэн хүлээн авсан; 

+     в 

266 8.3.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага дараах тохиолдолд 

ерөнхий хяналтын сонсголыг заавал явуулна: 

8.3.2.эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, 

хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчид хэлэлцэн хүлээн авсан. 

+     в 

267 8.5.Хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын 

хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг 

тогтмол явуулах бөгөөд тухайн хууль тогтоомж, захиргааны хэм 

хэмжээний акт хүчин төгөлдөр болсноос хойш 24-30 сарын дотор 

эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн сонсголыг таван жил 

тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулна. 

8.8.Иргэн, хуулийн этгээд ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах 

хүсэлтээ энэ хуулийн 8.1-д заасан байгууллагад хандан гаргана. 

+     в 

268 21 дүгээр зүйл.Сонсголыг нийтэд зарлах 

21.1.Сонсголын товыг олон нийтийн телевиз, радио болон сонсгол 

+     в 
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зохион байгуулагчийн цахим хуудас, өдөр тутмын хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө 

энэ хуулийн 18.7-д заасан журмаар тогтоосон давтамж, арга 

хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ.  

22 дугаар зүйл.Сонсголд оролцох хүсэлт гаргах, оролцогчийг 

бүртгэх 

22.1.Сонсголд ажиглагчаар оролцох иргэн, хуулийн этгээд 

сонсгол болохоос ажлын таваас доошгүй хоногийн өмнө Иргэдээс 

төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг 

хангасан хүсэлтийг сонсгол зохион байгуулагчид хүргүүлнэ. 

 91.Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай (2015-11-26) А  

269 19 дүгээр зүйл.Олон нийтийн оролцоо, ил тод байдлыг хангах 

19.1.Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, төрөөс баримтлах 

бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, аймаг, нийслэлийг 

хөгжүүлэх хэтийн зорилтын баримт бичгийн төслийг хэвлэн 

нийтлэх, олон нийтэд танилцуулах, мэдээлэх, хэлэлцүүлэх, 

санал авах үйл ажиллагааг холбогдох төрийн захиргааны төв 
байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллага зохион 

байгуулна.  

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан хөгжлийн бодлогын баримт 

бичгийг боловсруулахдаа холбогдох төрийн захиргааны төв 

байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллага дараах 

хэлбэрээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж болно: 

19.2.1.хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийн 

хүрээнд; 

19.2.2.эрдэмтэн судлаач, шинжээч зэрэг мэргэшсэн хүрээнд; 

19.2.3.тодорхой нутаг дэвсгэрийн хүрээнд; 

19.2.4.төрийн болон төрийн бус байгууллагын хүрээнд. 
19.3.Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага болон 

нутгийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 19.2-т заасан 

хэлэлцүүлгийн үр дүнд гарсан саналыг хөгжлийн бодлогын 

баримт бичигт тусган боловсруулж, төслийг олон нийтэд 

нээлттэй, ил тод мэдээлнэ. 

+     а 

270 22 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэвлэн 

нийтлэх, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, арга зүйн 

удирдамжаар хангах 

  +   а 
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22.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн салбарын 

бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор өмнө 

хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, 

цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээг нэгтгэсэн 

эмхэтгэлийг жил бүр олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж, 

хэвлэн нийтэлнэ. 

 92.Сонгуулийн тухай хууль (2015-12-25) Б  

271 5.3.Сонгууль зохион байгуулах, түүний бэлтгэл ажилтай 

холбогдуулан нийтээр дагаж мөрдөхөөр гаргасан шийдвэрийг 

гаргасан этгээд нь нэн даруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим 

хуудсаар нийтэд албан ёсоор мэдээлнэ. 

  +   в 

272 5.5.Төрийн хэргийг удирдахад иргэдийг оролцуулах дүрмийн 

үүрэг, зорилт бүхий төрийн бус байгууллага сонгуулийн төв 

байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу сонгуулийн байгууллага, 

сонгуульд оролцогч бусад байгууллага, албан тушаалтан 

сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт 

шинжилгээ /мониторинг/ хийх, ажиглалт хийх, сонгогчийн 

боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх, сонгогчид эрхээ эдлэхэд нь 

аргачилсан туслалцаа үзүүлэх зэргээр сонгуулийг хуулийн дагуу, 
шударгаар явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах 

эрхтэй. 

+     б 

273 27.9.Сонгуулийн хорооны хуралдаан нээлттэй, ил тод байна.   +   в 

274 28.5.Сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд орсон ажилтан, албан 

тушаалтанд сонгуулийн хууль тогтоомжийн талаар сургалт 

явуулж, гэрчилгээ олгоно. Сургалтыг энэ хуулийн 5.5-д заасан 

төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно. 

+     в 

275 61.7.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

байгууллагын цахим хуудаст байрласан сонгогчдын нэрийн 

жагсаалтаас өөрт нь холбогдох мэдээлэлтэй сонгогчийг танилцах 

боломжоор хангасан байна. 

  +   а 

276 82.18.Радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хяналт тавьж ажиллах ба 

энэ хуульд заасан зөрчил гаргахгүй байх, гарсан зөрчлийг нэн 

даруй зогсоох арга хэмжээг цагдаагийн болон сонгуулийн 
байгууллага, мэргэшсэн төрийн бус байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлж болно. 

   +  в 

277 95.1.Санал авах, тоолох төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, +     б 
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аюулгүй байдлыг сонгуулийн төв байгууллагын дэргэдэх 

мэдээллийн технологийн төвийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ 

авсан мэдээллийн технологийн даамал /цаашид “даамал” гэх/ 

хариуцаж дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: 

278 100.2.Санал авах байр санал тоолох төхөөрөмжөөс хэвлэсэн 
дүнгийн хуудсыг, саналын хуудасны зурган үзүүлэлтийн хамт 

нам, эвсэл, хамтарсан нам, нэр дэвшигчийн төлөөлөл, төрийн бус 

байгууллага тус бүрийн нэг ажиглагчид тухайн үед нь өгч болно. 

   +  в 

279 107.2.Бие даан нэр дэвшигч болон төрийн хэргийг удирдахад 

иргэдийг оролцуулах дүрмийн үүрэг, зорилт бүхий төрийн бус 

байгууллага нь нэг хэсэгт нэг ажиглагч томилон ажиллуулах 

эрхтэй. 

   +  а 

 93.Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль (2016-02-05)  

280 4 дүгээр зүйл. Санал асуулгаар шийдвэрлэх асуудал 

4.1.Төрийн дотоод, гадаад бодлогыг тодорхойлохтой холбогдсон 

тодорхой асуудлаар сонголт хийлгэх шаардлага гарсан 

тохиолдолд санал асуулга явуулна.  

4.2.Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

асуудлаар санал асуулга явуулж болно. 

6 дугаар зүйл. Санал асуулга явуулах шийдвэр гаргах 
6.1.Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн 

саналаар санал асуулга явуулах эсэхийг шийдвэрлэнэ.  

22 дугаар зүйл. Санал асуулгын нэгдсэн дүн гаргах, мэдээлэх 

22.2.Улсын Их Хурал санал асуулга хуулийн дагуу явагдсан эсэх 

талаар санал хураана. Улсын Их Хурлын хуралдаанд оролцсон 

гишүүдийн олонхи санал асуулга хуулийн дагуу явагдсан гэж 

үзвэл уг асуудлыг ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэгдсэнд 

тооцно. 

+     в 

281 5 дугаар зүйл. Санал асуулгыг санаачлах эрх бүхий этгээд 

5.1.Ард нийтийн санал асуулга явуулахыг Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 

гуравны нэгээс доошгүй нь санаачлах эрхтэй. 

+     в 

 94.Барилгын тухай хууль (2016-02-05) А  

282 7 дугаар зүйл. Нийтийн болон гуравдагч этгээдийн эрх, ашиг 

сонирхол 

7.4.Барилга байгууламжийн зураг төсөл, байр зүйн дэвсгэр зураг 

зэрэг мэдээлэл нийтэд нээлттэй, ил тод байна. Mэдээллийн ил 

+     а 
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тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 18.1-д заасан 

мэдээлэл үүнд хамаарахгүй. 

283 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. 

+     а 

284 34 дүгээр 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. 

+     а 

285 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. 

+     а 

286 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. 

+     а 

 95.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (2016-02-04) А  

287 73 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгч оролцох 

73.1.Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчийг Шүүхийн 

иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан 

журмын дагуу оролцуулна.  

75 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгч, түүний эрх, үүрэг 

75.1.Захиргааны хэргийг анхан шатны журмаар шүүх 

бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд нэг 

иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна. 
75.2.Иргэдийн төлөөлөгч нь хэрэг хянан шийдвэрлэхэд дараахь 

эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ: 

75.2.5.хэргийн үйл баримт, захиргааны үйл ажиллагаа үндэслэлтэй 

эсэх талаар дүгнэлт гаргах; 

+     а 
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 96.Зэвсэгт хүчний тухай хууль (2016-02-01) А  

288 13 дугаар зүйл. Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүний бүрэн эрх 

13.1.Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
13.1.12.зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх. 

(3.1.6.“иргэний хяналт” гэж хууль тогтоомжийн биелэлт, цэргийн 

удирдлагын үйл ажиллагаа, төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтыг 

нээлттэй, ил тод хянах үйл ажиллагааг;)  

13.2.Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга зэвсэгт хүчинд тавих 

иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

   +  а 

 97.Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль (2016-02-05) В  

289 29 дүгээр зүйл. Сангийн ил тод байдал 

29.1.Сангийн удирдлагатай холбоотой дараахь мэдээллийг санхүү, 

төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

олон нийтэд мэдээлнэ: 
29.1.1.Сангийн асуудлаар Улсын Их Хурал, Засгийн газраас 

гаргасан шийдвэрийг албан ёсоор нийтэлснээс хойш 10 хоногийн 
дотор; 

29.1.2.мандатыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 

гишүүн баталснаас хойш 10 хоногийн дотор; 

29.1.3.зөвлөх багийн зөвлөмжийг уг зөвлөмжийг гаргаснаас хойш 

тав хоногийн дотор; 

29.1.4.Сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн 

тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг уг дүгнэлтийг 

гаргаснаас хойш 10 хоногийн дотор; 

29.1.5.Сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг уг 

тайланг гаргаснаас хойш 10 хоногийн дотор; 

   +  в 

290 29.2.Корпораци Сангийн хөрөнгийн удирдлагын үйл 

ажиллагаатай холбоотой дараахь мэдээллийг сар бүр шинэчлэн 

олон нийтэд мэдээлнэ: 

29.2.1.Сангийн хөрөнгө оруулсан санхүүгийн хэрэгслийн ангилал, 

харгалзах өгөөжийн түвшинг жиших үзүүлэлтүүдтэй 

харьцуулснаар; 

29.2.2.удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд 

орсон өөрчлөлт; 

   +  в 
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29.2.3.Сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаанд оролцох Хөрөнгө оруулалтын менежментийн 

компани, кастодианы байгууллага болон бусад оролцогчийн нэр; 

29.2.4.хуульд заасан бусад. 

 98.Эрүүл ахуйн тухай хууль (2016-02-04) Б  

291 14 дүгээр зүйл. Иргэний эрх, үүрэг 
14.1.Эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангуулах талаар иргэн 

дараахь эрх эдэлнэ: 

14.1.4.эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд олон 

нийтийн хяналт тавихaд орлцох;  

17 дугаар зүйл. Эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн 

биелэлтэд хяналт тавих 

17.2.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн 

эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт 

тавина. 

   +  б 

 99.Хүүхэд хамгааллын тухай хууль (2016-02-05) В  

292 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. 

   +  в 

 100.Хүүхдийн эрхийн тухай хууль (2016-02-05) В  

293 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.) 

   +  в 

 101.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль (2016-02-05) А  

294 9 дүгээр зүйл. Орон сууц, дэд бүтцийн байгууламжийг 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх 

    + а 
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9.4.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 оролцуулна. 

 102.Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (2016-12-22) Б  

295 11 дүгээр зүйл. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг 

11.1.Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь 

чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

11.1.2.гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж 

болон хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд 

зориулсан сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион 

байгуулах; 

  +   б 

296 13 дугаар зүйл. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг 

13.1.Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллага гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар 

дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
13.1.4.энэ хуулийн 13.1.1-д заасан үйлчилгээ үзүүлэх ажилтныг 

бэлтгэх, арга зүйгээр хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, гэрээний 

үндсэн дээр санхүүжүүлэх; 

    + б 

297 18 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын чиг үүрэг 

18.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг 

үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

18.1.5.сум, хороонд хамтарсан баг байгуулах, үйл ажиллагаанд 

нь хяналт тавих;  

20 дугаар зүйл. Хамтарсан баг 
20.1.Хамтарсан баг нь өрхийн эмч, сум, хороо, сургуулийн, 

халамжийн, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн нийгмийн ажилтан, 

цагдаагийн алба хаагч, энэ чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн 

бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд хамтарсан багийг 

тухайн сум, хорооны Засаг дарга ахална. 

20.2.Хамтарсан баг дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

    + б 
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20.2.1.гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар 

олон нийтэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг энэ 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагатай 

хамтран зохион байгуулах; 

298 22 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг 
22.1.Төрийн бус байгууллага нь дүрмийнхээ зорилгод нийцүүлэн 

гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг 

гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэж болно: 
22.1.1.энэ хуулийн 33.1-д заасан үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг бүхий 

ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн арга зүйгээр 

хангахад дэмжлэг үзүүлэх; 

22.1.2.олон нийтэд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх талаархи мэдээлэл түгээх, сургалт, сурталчилгааны 

ажил зохион байгуулах; 

22.1.3.хохирогчийг түр хамгаалах байраар хангах болон энэ 

хуульд заасан бусад үйлчилгээ үзүүлэх. 

    + а 

299 44 дүгээр зүйл. Зан үйлд нөлөөлөх сургалт 

44.2.Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг энэ чиглэлээр 

магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллага хэрэгжүүлж 

болно. 

    + б 

 103.Монгол Улсын Хилийн тухай хууль (2016-12-28) А  

300 51 дүгээр зүйл. Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчнийг 

оролцуулах 

51.1.Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчин нь улсын хил орчмын 

нутаг дэвсгэрт хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулахад 

оролцоно.  

51.3.Хил орчмын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа, 18 нас 

хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг улсын хил хамгаалалтад туслах 

хүчний гишүүнээр бүртгэхдээ түүний бичгээр гаргасан хүсэлт, 

улсын хил хамгаалах байгууллагын саналыг үндэслэн тухайн 

аймаг, сумын туслах хүчний зөвлөлөөр хэлэлцэж, Засаг даргын 
захирамжаар батална. 

    + а 

 104.Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай (2017-02-09) В  

301 3.1.1.“зөвлөлдөх санал асуулга” гэж нийтийн ашиг сонирхлыг 

хөндсөн асуудлаар энэ хуулийн 3.1.3-т заасан этгээд шийдвэр 

гаргахын өмнө болон түүнийг хэрэгжүүлж, сахин мөрдөж байгаа 

байдлын талаар тохиолдлын зарчмаар түүвэрлэн сонгосон 

 +    в 
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иргэдээс тусгай бэлтгэсэн асуултаар санал авах замаар иргэдийг 

төрийн үйл хэрэгт оролцуулах цогц үйл ажиллагааг;  

6 дугаар зүйл. Зөвлөлдөх санал асуулга 

6.1.Зөвлөлдөх санал асуулгыг дараахь асуудлыг шийдвэрлэхэд 

заавал явуулна: 
6.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

журмын тухай хуулийн 5.3.3-т заасан асуудлыг Улсын Их Хурал 

хэлэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлох; 

6.1.2.орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас хэрэгжүүлэх төсөл, арга 

хэмжээ; 

6.1.3.хот, суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөлт /нийтийн 

эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж/. 

6.3.Шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 6.1-д зааснаас 

бусад асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулгыг санаачлан явуулж 

болно.  

12 дугаар зүйл. Зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг нэгтгэн 

зөвлөмж гаргах 

12.2.Зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг Зөвлөлдөх зөвлөл хэлэлцэн 

зөвлөмж гаргаж, шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ. 

302 6.2.Энэ хуулийн 6.1.1-д заасан асуудлаар зөвхөн Улсын Их Хурал, 

6.1.2-т заасан асуудлаар бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурал, 6.1.3-т заасан асуудлаар Хот байгуулалтын тухай хуульд 

заасан эрх бүхий этгээд зөвлөлдөх санал асуулгыг санаачлан 

явуулах эрхтэй. 

 +    в 

  105.Цагдаагийн албаны тухай хууль (2017-02-09)  А  

303 62 дугаар зүйл. Иргэний зөвлөл 

62.1.Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд олон нийтийн 

 хяналт тавих үүрэг бүхий 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, иргэний 

төлөөлөл бүхий орон тооны бус Иргэний зөвлөл аймаг, 
нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэд байна. 

62.3.Иргэний зөвлөлийн гишүүн нь сүүлийн 5 жил цагдаа, 

прокурор, шүүгч, төрийн улс төрийн албан тушаал эрхэлж 

байгаагүй, ял шийтгэлгүй, ашиг сонирхлын зөрчилгүй Монгол 

Улсын иргэн байна. 

62.4.Иргэний зөвлөлийн гишүүнээр энэ хуулийн 62.3-т заасан 

шаардлагыг хангасан, тухайн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 5 жил 

    + а 
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оршин сууж байгаа, оршин суух бүртгэлтэй Монгол Улсын 

иргэнийг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 

гурван жилийн хугацаагаар томилно. 

62.5.Иргэний зөвлөл хараат бус ажиллаж, тухайн нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх, хяналт тавих үүрэгтэй. 

 106.Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хууль (2017-02-10) Б  

304 30 дугаар зүйл. Ил тод байдал 

30.1.Хөгжлийн банкны жилийн эцсийн аудит хийсэн санхүүгийн 

тайланг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. 

  +   б 

 107.Авто замын тухай хууль (2017-05-11) А  

305 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. 

+     а 

 108.Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль (2017-05-12) Б  

306 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. 

   +  б 

 109.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай (2017-05-18) Б  

307 13 дугаар зүйл. Нийгмийн хөгжилд залуучуудын оролцоог 

дэмжих 

13.1.Төрөөс залуучуудын оролцоог дараахь чиглэлээр дэмжинэ: 

13.1.1.залуучууд өөрсдийн эрх ашигт нөлөөлөх аливаа асуудлаар 

шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох, хэрэгжилтийг хамтран зохион 

байгуулах, биелэлтэд нь хяналт тавих; 
13.1.2.залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагын нийтэд 

тустай үйл ажиллагааг дэмжих; 

    + а 
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13.1.3.залуучуудын хүмүүнлэгийн болон сайн дурын ажилд 

оролцох оролцоог дэмжих.  
(4.1.3.“залуучуудын оролцоо” гэж залуучуудын улс төр, эдийн 

засаг, нийгмийн хөгжил, шийдвэр гаргах түвшинд үзэл бодлоо 

илэрхийлэх, оролцох үйл явцыг;) 

308 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; 

 +    в 

 Нийт  зохицуулалтын тоо 94 45 92 40 37  

 Эзлэх хувь  

/аравны нарийвчлалгүй тоон үзүүлэлт/ 

31% 14% 30% 13% 12%  
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