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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

ЗДТГ Засаг даргын Тамгын газар

ИТХ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НЗДТГ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

НЦҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээний төв

ТББ Төрийн бус байгууллага

УБ Улаанбаатар хот

УИХ Улсын Их хурал
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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжиж буй “Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг 
сааруулах хөтөлбөр”-ийн хоёр дахь үе шатны хүрээнд хэрэгжүүлж буй Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн 
оролцоо II” төслийн нэгжийн захиалгаар  Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий 
захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ 
хийж буй явц, түүний хэрэгжилтийн байдал, хууль тогтоомж болон захиргааны 
хэм хэмжээний акт хоорондын давхардал, зөрчил, хийдлийг тодорхойлон, дүн 
шинжилгээг хийх ажлыг “Эрх зүйн судалгааны төв” ТББ болон хуульч П.Баттулга, 
хуульч Р.Мөнхзул нар  хамтран гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгаанд Монгол Улсын 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 6 дугаар бүлэг,  Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/222 
дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл 
бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын хэрэгжилтийн байдалд 
буюу захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг боловсруулах, бүртгэх, хүчин 
төгөлдөр болох үе шат бүрээр дүн шинжилгээ хийж, тодорхой жишээ, тохиолдлыг 
тухай бүр дурдсан байна. 

Энэхүү судалгааны тайлан нь удиртгал хэсэг, судалгааны тойм (нэгдүгээр 
бүлэг), Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад хийсэн нөлөөллийн 
шинжилгээ (хоёрдугаар бүлэг), Захиргааны хэм хэмжээний актын иргэний 
оролцооны зохицуулалт бүхий заалт (гуравдугаар бүлэг), Хууль тогтоомж болон 
захиргааны хэм хэмжээний актын хоорондын давхардал, зөрчил, хийдэл 
(дөрөвдүгээр бүлэг), Захиргааны хэм хэмжээний актын иргэний оролцооны 
зохицуулалт бүхий заалтын хэрэгжилт (тавдугаар бүлэг), Захиргааны хэм 
хэмжээний актын талаархи иргэд, төрийн албан хаагчдын ойлголт (зургаадугаар 
бүлэг), Дүгнэлт (долоодугаар бүлэг), Санал (наймдугаар бүлэг) гэсэн нийт 8 бүлгээс 
бүрдэх бөгөөд сонирхогч хэн бүхэн ашиглах боломжтой эх сурвалж болно гэдэгт 
итгэлтэй байна. 

“Иргэдийн оролцоо II” төслийн захирал
Г.БИЛГҮҮН
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УДИРТГАЛ

“Эрх зүйн судалгааны төв” ТББ-ын судалгааны баг Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны нэгдсэн санд бүртгэлтэй иргэний оролцоо бүхий захиргааны хэм хэмжээний 
актад дүн шинжилгээ хийх ажлыг 2017 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр албан ёсоор 
эхлүүлсэн ба 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд доорхи 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилласан болно. 

1. Багийн ахлагч, хуульч Р.Мухийт
2. Гишүүн, хуульч М.Мөнхбат
3. Гишүүн, хуульч У.Мөнхбат
4. Гишүүн, хуульч Г.Оргилмаа
5. Гишүүн, социологич Д.Аюуш
6. Туслах судлаач, хуульч Б.Лхамсүрэн
7. Туслах судлаач, хуульч Ц.Цэрэнням
8. Гэрээт судлаач, хуульч А.Түвшинтулга
9. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтан, хуульч Б.Алтангэрэл
10. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтан, хуульч Ж.Алтансүх

Эдгээр судлаачдаас гадна социологийн санал асуулга, ярилцлага зэрэг үйл 
ажиллагаанд 16 хүн, цахим мониторингийн судалгаанд 4 хүн, ярилцлага хийхэд 2 
хүн ажиллав. 

2018 оны 4, 5 дугаар сард хуульч П.Баттулга, хуульч Р.Мөнхзул нар тайланд дахин 
боловсруулалт хийж, сайжруулсан болно. 

Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад 
хийх дүн шинжилгээний ажлын хүрээнд иргэний оролцоо бүхий захиргааны 
хэм хэмжээний актын зохицуулалтыг түүвэрлэх хүснэгт, хэм хэмжээний актын 
давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох шалгуур хүснэгт, тэдгээрийг багтаасан 
нөлөөлийн шинжилгээ хийх нэгдсэн аргачлалыг (Хавсралт 1-ийг www.oroltsoo.mn-
ээс үзнэ үү) “Эрх зүйн судалгааны төв” ТББ-ын судалгааны багаас тус тус шинээр 
боловсруулж түүний дагуу судалгааг гүйцэтгэлээ.



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
СУДАЛГААНЫ ТОЙМ
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Судалгааны сэдвийн чиглэлээр 
бусад байгууллагын төстэй судалгаа, 
түүнтэй холбоотой мэдээллийг 
цуглуулж, жагсаалт гарган тойм дүн 
шинжилгээ хийсэн. Энэ хүрээнд УИХ-
ын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 
зэрэг албан байгууллагад “иргэний 
оролцооны эрх зүйн зохицуулалтын 
талаар, захиргааны хэм хэмжээний акт, 
түүнд үнэлгээ хийх, тэдгээрийн хууль 
тогтоомжтой хэрхэн уялдаж байгаа 
талаар судалгаа, хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ” зэрэг чиглэлээр хийж 
гүйцэтгэсэн судалгааны ажил байвал 
тайланг ирүүлж дэмжлэг үзүүлэхийг 
албан бичгээр хүссэн боловч Улсын Их 
Хурлын Тамгын газраас ийм судалгааны 
ажил байхгүй гэж албан ёсоор хариу 
ирсэн, харин бусад байгууллага албан 
ёсны хариу өгөөгүй тул өөрсдийн 
хүч бололцоонд тулгуурлан, хийж 
гүйцэтгэлээ.

Иргэний оролцооны зохицуулалт 
бүхий захиргааны хэм хэмжээний 
актад дүн шинжилгээ хийх судалгааны 
ажилтай холбоотой бусад этгээдээс 
хийсэн нийт 32 судалгаанд (Хавсралт 
2-ыг www.oroltsoo.mn-ээс үзнэ үү) дүн 
шинжилгээ хийснээс 28 нь бодлого, 
шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцооны 
тухай ойлголт, ямар хэлбэрийн оролцоо 
байх боломжтой тухай, түүнд тулгарч 
буй бэрхшээл, асуудлуудыг судалсан 
байна. Эдгээр 28 судалгааны зарим 
нь зохистой арга, хэлбэрийн талаарх 
асуудлыг хөнджээ. Эдгээр судалгаанаас 
дийлэнх нь урд өмнө үйлчилж 
байсан эрх зүйн орчинтой холбоотой 
дүгнэлтүүд байсан тул дурдагдсан зарим 
бэрхшээлтэй асуудлууд нь иргэний 
танхим байгуулах замаар шийдвэрлэсэн 
мөн Захиргааны ерөнхий хууль болон 
бусад шинээр батлагдсан хуулиудаар 
зохицуулагдсан байна. Захиргааны 
ерөнхий хууль нь 2016 оны 06 дугаар 
сарын 19-ний өдөр батлагдаж 2016 оны 

07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж 
мөрдөж байгаа бөгөөд тус хуулийн 
61 дүгээр зүйлийн 61.4 дэх заалтад 
“Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий 
захиргааны хэм хэмжээний актын 
төслийг бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээг энэ хуулийн 61.6-д заасан 
аргачлалын дагуу хийж, түүнд дараах 
нөхцөл байдлыг тусгаж, танилцуулга 
бэлтгэнэ” гэж тусгасны дагуу хийгдэж 
эхэлсэн харьцангуй шинэ ойлголт учир 
“Захиргааны хэм хэмжээний актад дүн 
шинжилгээ хийх” сэдэвт судалгааны 
чиглэлээр бусад байгууллагын төстэй 
судалгаа, түүнтэй холбоотой мэдээлэл 
харьцангуй цөөхөн байна. 

Захиргааны хэм хэмжээний акт, 
нийтээр дагаж мөрдүүлэх шийдвэрийн 
талаарх онол, практикийн маргаантай 
асуудлууд, харилцан хамаарлын 
талаар 2008, 2009 онд хийгдсэн хоёр 
судалгаанд хэм хэмжээний актуудын 
нөлөөллийн талаар бус хоорондын 
нийцэл, харилцан хамаарлын талаар 
илүүү хөндөж, судалжээ.

Төрийн байгууллагын үйл 
ажилллагааны талаарх иргэдэд 
мэдээлэл өгөх, бодлого боловсруулах 
үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийт 13 
судалгааны ажил хийгдсэнээс 2014 
оноос хойш 8-ыг хийсэн байгаа нь 
сүүлийн жилүүдэд төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг иргэдэд ойртуулах, 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр нилээдгүй анхаарч 
байгаагийн илрэл гэж үзэж байна. 
Тухайлбал “Төрийн үйлчилгээг иргэдэд 
ойртуулах нь”1 сэдэвт судалгааны ажилд 
...төрийн үйлчилгээнд мэдээллийн 
технологийн ололт, цахимжилт улам бүр 
нэвтэрч, үйлчилгээ хүргэх бүтэц, зохион 
байгуулалтаа төрийн зүгээс оновчтой 
болгох нөгөө талаас түүнд иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх үйл явцад 

1 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах нь, 
Ш.Батсүх, Я.Долгоржав, Б.Ганцоож, УБ, 2015 он
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тусгалаа олсоор байна... гэж дүгнэжээ. 
Харин хууль боловсруулах, хуулийн 
төсөл хэлэлцэх үйл ажиллагаанд 
иргэдийн оролцоог хангах, эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох, зарим гадаад 
улс орны тэргүүн туршлагыг судалсан 
судалгааны ажлууд 2010 оныг хүртэл 
нилээдгүй хийгдсэн төдийгүй УИХ-ын 
гишүүдийн зүгээс илтгэл, судалгааны 
ажил2-д анхаарал хандуулж, ач 
холбогдол өгч, зохистой арга хэлбэрийн 
талаарх асуудлыг идэвхтэй хөнджээ. 
Эдгээр судалгаанаас дийлэнхи нь 
урд өмнө үйлчилж байсан эрх зүйн 
орчинтой холбоотой дүгнэлтүүд байсан 
тул дурдагдсан зарим бэрхшээлтэй 
асуудлууд нь сүүлийн жилүүдэд шинээр 
батлагдсан хуулиудаар зохицуулагдаж, 
тодорхой биелэлээ олж байгааг 
дурдах нь зүйтэй байна. Тухайлбал, 
2011 онд батлагдсан “Мэдээллийн ил 
тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай” хууль, Төсвийн тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/-ийн 63 дугаар 
зүйлд заасан “орон нутгийн төсөвт 
иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах”, 
2014 онд батлагдсан Шилэн дансны 
тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан 
“иргэний хяналт”, 2015 онд батлагдсан 
Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 
8 дугаар зүйл 8.1.5 дахь заалтаар 
зохицуулсан “эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхол нь хөндөгдөх иргэн, хуулийн 
этгээдийн төлөөлөл, олон нийтээр 
хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцүүлж, 
санал авах”, мөн хуулийн 9 дүгээр зүйл 
9.5 дахь хэсгээр зохицуулсан “хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах 
явцад холбогдох төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, мэргэжлийн болон 
судалгааны байгууллага, шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэн, хуулийн этгээдээс 
санал авч, төсөл боловсруулахад 
харгалзан үзнэ”, Захиргааны ерөнхий 

2 Хууль тогтоох үйл явц дахь иргэдийн 
оролцооны тулгамдсан асуудлууд, УИХ-ын гишүүн 
З.Энхболд, УБ, 2007 он, Мэдээллийн эрх чөлөөний 
тухай хуулиар иргэдийн оролцоог зохицуулах нь, 
УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд, Э.Бат-Үүл, С.Оюун нар,

хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан 
“захиргааны хэм хэмжээний актын 
төсөлд санал авах” зэргийг жишээлэн 
дурдаж болно. 

Түүнчлэн 2015 оноос хойшхи 
судалгааны ажилд өнөөдрийн хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй хуульд байгаа 
зохицуулалтууд иргэдийн оролцоог 
хэрхэн хангаж байгаа талаар нэлээд 
дорвитой дүн шинжилгээ бүхий 
судалгаанууд хийгджээ. Тухайлбал, 
2016 оны “Монгол Улсын хүчин 
төгөлдөр хууль, холбогдох захиргааны 
хэм хэмжэээний актад тусгасан 
төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагаас шийдвэр 
гаргахад иргэдийн оролцоог хангах 
аливаа зохицуулалтын өнөөгийн 
хэрэгжилтийн байдалд хийсэн үнэлгээ” 
-ний тайланд иргэний оролцооны 
талаар зохицуулсан Монгол Улсын 105 
хуульд Хууль зүйн сайдын баталсан 
2010 оны аргачлалын дагуу давхардал, 
зөрчил, хийдлийг тогтооход 2016 оны 2 
дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 
76 хуульд дээрх давхардал хийдэл, 
зөрчил байна гэж үзсэн бөгөөд үүнээс 
28 хуульд бусад хуультай давхардсан, 
зөрчилдсөн зохицуулалттай 
байгааг, түүнчлэн давхардсан 
тоогоор хэрэгждэг 79 хуулийн заалт, 
хэрэгжихгүй буюу хэрэгжилтийг үнэлэх 
нь цаг хугацааны хувьд боломжгүй 26 
хуулийн заалт байгааг тодорхойлжээ. 

Харин захиргааны хэм хэмжээний 
акттай холбоотой тухайлсан сэдвээр 
нэг гарын авлага, нэг судалгааны 
ажил байх бөгөөд хугацааны хувьд нь 
Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр 
тогтоол болон Захиргааны ерөнхий 
хууль батлагдахаас өмнө хийгдсэн 
байна. 

Хуульч А.Алтанзулын “Захиргааны 
үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй байх 
зарчим”, Г.Банзрагчийн “Захиргааны 
ерөнхий хуулийн сонсох ажиллагааны 
журмыг хэрэгжүүлэх нь” зэрэг өгүүлэл 
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нийтлэгдсэн нь Захиргааны ерөнхий 
хуулийн нарийвчилсан зохицуулалттай 
холбоотой хэдий ч захиргааны 
хэм хэмжээний акттай биш харин 
захиргааны нийт шийдвэрт иргэдийн 
оролцоог хэрхэн хангахтай холбоотой 
байна. 

Иргэний оролцооны зохицуулалт 
бүхий захиргааны хэм хэмжээний 
актад дүн шинжилгээ хийх, захиргааны 
хэм хэмжээний актын нөлөөллийн 
шинжилгээ, болон бусад байдлаар 

нарийвчилсан судалгааны ажил 
хийгдээгүй байна. 

Иймд баримт бичгийн судалгаанд 
тоймлосон дээрхи судалгаанууд нь 
захиргааны хэм хэмжээний актад дүн 
шинжилгээ хийх асуудлыг тусгайлан 
судалсан гэхээсээ илүү ерөнхий 
байдлаар иргэдийн оролцооны эрх 
зүйн зохицуулалт, бусад орны эрх зүйн 
зохицуулалтыг харьцуулан судалсан 
судалгаанууд зонхилсон байгааг 
тэмдэглэх нь зүйтэй.



ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 
ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ 
АКТЫН ТӨСӨЛ БЭЛТГЭХ 
ЯВЦАД ХИЙСЭН 
НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
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2.1. ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ 
АКТЫН ТӨСӨЛД НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ 
БАЙДАЛ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
эрх бүхий албан тушаалтантай 
холбогдож захиргааны хэм хэмжээний 
актын сангийн бүх нэгжийг шүүн үзэж, 
бүртгэгдсэн захиргааны хэм хэмжээний 
актын төсөлд хийсэн нөлөөллийн 
шинжилгээг ажлын 5 хоногт 
хуулбарлаж, мэдээллийн сан бүрдүүлж 
авсан болно. Бидний хуулбарлан авсан 
мэдээллээр нийт 454 актад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийсэн байх (Хавсралт 
3-ыг www.oroltsoo.mn-ээс үзнэ үү) 
бөгөөд үүнээс хүчин төгөлдөр үйлчилж 
байгаа 141 захиргааны хэм хэмжээний 
актад хийсэн нөлөөллийн шинжилгээг 
судалсан.

Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны захиргааны хэм хэмжээний 
актын нэгдсэн бүртгэлийн сангаас 
нөлөөллийн шинжилгээ хийсэн нийт 
141 актаас 2016 оны 7 дугаар сарын 
1-ний өдрөөс хойш батлагдан гарсан 
актуудыг түүвэрлэн Хууль зүйн сайдын 
2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 
А/222 дугаар тушаалаар баталсан 
“Захиргааны хэм хэмжээний актын 
төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлал”-ыг бүхэлд нь 
шалгуур болгон дүн шинжилгээ хийв.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 
61 дүгээр зүйлийн 61.5 дахь хэсэгт 
“нөлөөллийн шинжилгээ гэж тухайн 
захиргааны хэм хэмжээний актын 
эдийн засаг, нийгмийн амьдралд 
үзүүлэх нөлөөлөл, үр дагаврыг 
урьдчилан судалж, тооцоолох цогц 
үйл ажиллагааг ойлгоно”, Хууль зүйн 
сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 01-
ний өдрийн А/222 дугаар тушаалын 
хавсралтаар батлагдсан “Захиргааны 
хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх 
явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх 
аргачлал”-ын 1.2-т “Нөлөөллийн 

шинжилгээний зорилго нь шийдвэр 
гаргахад олон нийтийн оролцоог 
хангах, шийдвэрийн чанар, ил тод 
байдлыг дээшлүүлж, эерэг болон 
сөрөг талуудыг харьцуулан судалж, үр 
дагаврыг урьдчилан тооцсоны үндсэн 
дээр уг асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй 
зохицуулалтыг бий болгоход оршино” 
гэж тус тус заасан. 

Тус аргачлалын дагуу Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4 
дэх хэсэгт заасан асуултад хариулах 
замаар нөлөөллийн шинжилгээг 
хийхээр зохицуулсны дагуу тус зүйлд 
тодорхойлсон асуултад хариулах замаар 
нөлөөллийн шинжилгээг хийхээр 
зохицуулж байгаа бөгөөд практикт 
нөлөөллийн шинжилгээ хийж байгаа 
байдлыг судлахад асуултанд тодорхой 
бус хариулах, тийнхүү арга хэмжээ 
авсан тухайгаа зөвхөн дурдах, эсхүл 
тухайн актын зохицуулалтыг хуулбарлан 
буулгасан байдлаар хийж байгаа нь 
нийтлэг байдлаар ажиглагдаж байна.

Захиргааны хэм хэмжээний актын 
нөлөөллийн шинжил гээний тайлангаас 
үзэхэд Захиргааны ерөнхий хуулийн 
61 дүгээр зүйлийн 61.4.1 дэх заалтад 
заасан “Захиргааны хэм хэмжээний акт 
гаргах үндэслэл, шаардлага, зорилт”-
ыг тодорхойлохдоо гол төлөв ямар 
хуульд (тийнхүү журмаар зохицуулна, 
тийм этгээд журмыг батлана гэх 
заалтыг хуулбарласан байдаг байна) 
нийцэж гарч байгаагаар тодорхойлсон 
төдий, зорилтыг төдийлөн хөндөхгүй 
орхигдуулдаг ажээ. Тухайлбал, 
Дорноговь аймгийн Иххэт сумын ИТХ-
ын 2009 оны 04/02 “Газрын үнэлгээний 
бүсчлэл тогтоох, газрын төлбөрийг 
шинэчлэн батлах тухай” тогтоолын 
нөлөөллийн шинжилгээний тайланд 
“акт гаргах үндэслэл, шаардлага, 
зорилт”-ыг “Сумын газар нутгийн 
үнэлгээний бүсчлэл огт хийгдээгүй учир 
сумын газар нутгийг бүсчлэлд хуваах 
шаардлагатай байна. Энэ шийдвэрийг 
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хэрэгжүүлснээр газрын суурь үнийг 
ялгавартай болгох, мөн газрын төлбөрт 
өөрчлөлт орсноор цаашлаад эдийн 
засгийн эрэлтийг бий болгох юм”. 
Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 
оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 
117 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Ачаа ба үйлчлэл” БНбД 20-04-17 
барилгын норм, дүрмийн нөлөөллийн 
шинжилгээний тайланд “акт гаргах 
үндэслэл, шаардлага, зорилт”-ыг 
“Барилга байгууламжийн зураг төсөл 
боловсруулах байгууламжийг барих, 
ашиглах, барилгын бүтцийг үйлдвэрлэх, 
хадгалах, тээвэрлэх үед ачааллыг 
тооцох” гэж тодорхойлсоныг жишээлэн 
дурдаж болно.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 
дүгээр зүйлийн 61.4.2 дахь заалтад 
заасан “Тухайн актын ерөнхий бүтэц, 
зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ”-г 
тодорхойлохдоо актынхаа бүтцийг 
танилцуулсан хэлбэрээр хийдэг 
байна. Мөн зохицуулах харилцаа, 
хамрах хүрээг бүрэн гүйцэт бичдэггүй, 
зохицуулах харилцааг тодорхойлсон 
боловч хамрах хүрээ, бүтцийг 
тодорхойлоогүй, актын бүлэг, зүйлүүд 
ямар асуудлыг зохицуулсан талаар 
бичдэггүй болох нь түгээмэл байна. 
Тухайлбал, Татварын Ерөнхий газрын 
даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Татвар төлөгчийг бүртгэх 
журам”-ын нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд актын зохицуулах харилцааг 
тодорхойлсон боловч актын бүтцийн 
талаар тусгаагүй байна. Гадаадын 
иргэн, харъяатын газрын даргын 2017 
оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
А/111 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас 
гарахыг түдгэлзүүлэх, гарахыг 
түдгэлзүүлэхийг хүчингүй болгох тухай 
шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх 
журам”-ын нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд тухайн акт хэдэн бүлэг, хэдэн 
зүйлтэй болохыг тодорхойлсон боловч 

бүлэг, зүйл тус бүрээр ямар асуудлыг 
зохицуулж байгаа талаар тайланд 
дэлгэрэнгүй тусгаагүй зэрэг жишээг 
тухайлан нэрлэж болно. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 
дүгээр зүйлийн 61.4.3 дахь заалтад 
заасны дагуу “Акт гарсны дараа 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
аливаа байдлаар хөндөгдөх бүлгийг 
тодорхойлох”-доо уг актын улмаас эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх 
этгээд байсаар байхад            /ер нь 
хэм хэмжээний актын нэг үндсэн 
шинж нь гадагш чиглэсэн байдаг тул 
уг актын улмаас эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхол нь хөндөгдөх этгээд заавал 
байх нь зүй ёсны асуудал юм/ ийм 
бүлэг байхгүй гэх байдлаар нөлөөллийн 
шинжилгээний тайланд тусгасан 
тохиолдол цөөнгүй байна. Энэ нь 
нөлөөллийн шинжилгээ тайлан бэлтгэж 
буй тухайн захиргааны байгууллагын 
мэргэжилтний мэдлэг, ур чадвараас 
хамааралтай байхыг үгүйсгэхгүй. 
Тухайлбал, Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2017 оны 06 дугаар сарын 
28-ны өдрийн 117 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Ачаа ба үйлчлэл БНбД 
20-04-17 барилгын норм, дүрмийн 
нөлөөллийн шинжилгээний тайланд 
“акт батлагдсаны дараа эрх, хууль 
ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх 
бүлэг байхгүй”, мөн “Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 
12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/133 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойгоос 
мод бэлтгэх журам”-ын нөлөөллийн 
шинжилгээний тайланд “Байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн батална” гэсэн хуулийн 
заалтын дагуу боловсруулагдсан тул 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөх аливаа бүлэг байхгүй” гэж 
дурьджээ. Мөн Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 04 
дүгээр сарын 27-ны өдрийн 9/10 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт гадна сурталчилгаа 
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байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, 
“Гадна зар сурталчилгаа байгууламж 
байрлуулахыг хориглох гудамж, 
зам, талбай, зар сурталчилгааны 
байгууламжийн төлбөр, зар 
сурталчилгаанд тавигдах шаардлага”-
ын нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд “акт батлагдсаны дараа 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөх бүлэг”-ийг тодорхойлохдоо 
журмын төслийг боловсруулсан 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, санал 
авсан бусад захиргааны байгууллага 
/Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 
агентлаг, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар зэрэг/-уудын нэрийг 
бичжээ. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн 
сайдын хамтарсан 2017 оны 05 дугаар 
сарын 03-ны өдрийн А/115/А/176/142 
дугаар тушаалаар “Шүүх эмнэлгийн 
төлбөрт үйлчилгээний журам, шүүх 
эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн 
хэмжээ, эзэнгүй цогцос оршуулах 
зардлын жишиг хэмжээ”-г батлахдаа 
“акт гарсны дараа эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхол нь аливаа байдлаар 
хөндөгдөх бүлгийг тодорхойлох”- 
асуудалд хариулахдаа төслийг цахим 
хуудсанд байршуулсан талаар тусгасан 
хэмээх жишээг нэрлэж болно. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 
дүгээр зүйлийн 61.4.4 дэх заалтад 
заасан “Хүний эрх, эрх чөлөө, 
өрсөлдөөнийг хязгаарласан, эдийн 
засаг, нийгмийн болон бусад үйл 
ажиллагаанд саад хориг учруулсан, 
аливаа хүнд суртал, авлига гарах 
нөхцөл боломж бүрдүүлсэн байж 
болзошгүй зохицуулалт агуулж 
байгаа эсэх” гэх асуултад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийж буй этгээд нь 
бодитойгоор хариулдаггүй болох нь 
нөлөөллийн шинжилгээний тайлангаас 
тодорхой ажиглагдлаа. 

Захиргааны хэм хэмжээний актын 
төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 

шинжилгээ хийх аргачлалын 2.1.4-
т заасан “хүний эрх, эрх чөлөө, 
өрсөлдөөнийг хязгаарласан, эдийн 
засаг, нийгмийн болон бусад үйл 
ажиллагаанд саад хориг учруулсан, 
аливаа хүнд суртал, авлига гарах 
нөхцөл боломж бүрдүүлсэн байж 
болзошгүй зохицуулалт агуулж байгаа 
эсэх”-ийг дараах дэд асуудлуудын 
хүрээнд тодорхойлохоор заасан байна. 
Үүнд:

Хүний эрх, эрх чөлөө ялгаварлан 
гадуурхсан буюу аль нэг бүлэгт 
давуу байдал үүсгэх эсэх;

Зохицуулалт нь хүний эрхийг 
хязгаарласан бол энэ нь хууль 
ёсны зорилгод нийцсэн эсэх;

Жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангасан эсэх;

Дотоодын аж ахуйн нэгж болон 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
аж ахуйн нэгж хоорондын 
өрсөлдөөнд нөлөө үзүүлэх эсэх;

Хязгаарлагдмал өрсөлдөөний 
улмаас үнийн хөөрөгдлийг бий 
болгох эсэх;

Зах зээлд шинээр орж ирж буй аж 
ахуйн нэгжүүдийн хувьд бэрхшээл, 
хүндрэлийг бий болгох эсэх;

Төрийн байгууллага болон 
аж ахуйн нэгж байгууллагад 
захиргааны шинж чанартай 
нэмэлт ачаалал бий болгож 
байгаа эсэх;

Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг 
зогсооход хүргэх эсэх;

Бараа бүтээгдэхүүн, ажил 
үйлчилгээний борлуулалтад ямар 
нэг хязгаарлалт, эсхүл хориг тавих 
эсэх;

Хэрэглэгчдийн эрх ашигт 
нөлөөлөх эсэх.

Захиргааны хэм хэмжээний актын 
нөлөөллийн шинжил гээний тайланд 
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дээрхи асуултад ерөнхий, товч 
хариулах нь түгээмэл байна. Тухайлбал, 
улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй 
байгаа захиргааны хэм хэмжээний 
актуудын нөлөөллийн шинжилгээний 
тайлангаас үзэхэд дээрх асуудлуудад 
“Тийм”, “Үгүй” гэх байдлаар хариулж 
бичсэн нь нийтлэг байх бөгөөд яагаад 
“Тийм”, “Үгүй” гэж үзсэн үндэслэлээ 
тайлбарлаагүй байна. Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 06 
дугаар сарын 08-ны өдрийн А/159 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Тамга, 
тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх, 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 
лавлагаа олгох журам”-ын нөлөөллийн 
шинжилгээний тайланд уг асуудалд 
“Ийм асуудлыг хөндөөгүй болно” гэж 
хариулжээ.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 
дүгээр зүйлийн 61.4.5 дахь заалтад 
заасан “Тухайн асуудлыг зохицуулж 
байгаа хүчин төгөлдөр хууль, 
захиргааны хэм хэмжээний акт байгаа 
эсэх” гэсэн асуултад зөвхөн “байхгүй” 
гэж бичих, эсхүл байгаа тохиолдолд 
уг хууль, хэм хэмжээний актын нэрийг 
бичдэг нь нийтлэг байна. Харин энэхүү 
“байгаа” актад өөрчлөлт оруулах, 
давхардалгүй зохицуулах гэсэн 
агуулгаар тодорхой шинжилгээ хийж, 
тэмдэглэдэггүй ажээ. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 
дүгээр зүйлийн 61.4.6 дахь заалтад 
заасан “Актыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай хүний нөөц, техник, 
эдийн засгийн тооцоо” гэсэн хэсэгт 
ихэвчлэн захиргааны байгууллагад 
бүтцийн өөрчлөлт хийгдэхгүй, 
захиргааны шинэ чиг үүрэг бий 
болгохгүй, эдийн засгийн нэмэлт 
зардал үүсэхгүй гэх байдлаар хариулж 
бичсэн байна. Тухайлбал, Харилцаа 
холбоо, мэдээллийн технологийн 
газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр 
сарын 17-ны өдрийн А/42 дугаар 
тушаалаар Тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын 
үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох 
журам”-ыг баталжээ. Энэ тохиолдолд 
уг журмаар хэрэв өмнө нь тогтоосон 
хэмжээг ихэсгэж байгаа тохиолдолд 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад зардал 
үүсэх, өмнө нь тогтоосон хэмжээг 
бууруулж байгаа тохиолдолд зардал 
бууруулах асуудал байж болохоор 
байхад нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд энэ талаар тусгаагүй, зөвхөн 
“үгүй” гэж хариулжээ.

Захиргааны хэм хэмжээний 
актын нөлөөллийн шинжил гээний 
танилцуулгад хэлэлцүүлэг явуулсан 
талаар харилцан адилгүй тусгагдсан 
байна. Тухайлбал, зарим хэм хэмжээний 
актын нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд хэлэлцүүлэг хийсэн талаар 
огт тусгаагүй, заримд нь зөвхөн 
ажлын хэсгийн хүрээнд хэлэлцүүлсэн, 
бусад захиргааны байгууллагаас 
санал авсан талаар тусгасан, эсхүл 
тийм хэлэлцүүлэг явуулсан болно 
гэх байдлаар дурдсан, мөн цахим 
хуудсанд байршуулсан гэсэн боловч 
хэд хоногийн турш байршуулсан, 
санал ирсэн эсэх талаар дурдаагүй 
тохиолдлууд дийлэнх байна. Харин 
хэлэлцүүлэг явуулсан тэмдэглэл, 
зураг, холбогдох материалыг тайланд 
хавсаргаж ирүүлсэн нь харьцангүй 
цөөн тоогоор байна. Тухайлбал, 
Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2017 
оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 
17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улс 
төрийн нам, төрийн бус байгууллагаас 
ард нийтийн санал асуулгын талаар 
ухуулга сурталчилгаа хийх журам”-
ын нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд журмын төслийг цахим санд 
байршуулсан, хэлэлцүүлэг явуулсан 
талаар тусгаагүй байна. Барилга 
хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 
11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 180 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх 
журам”-ын нөлөөллийн шинжилгээний 
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тайланд “төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал авахаар яамны цахим хуудсанд 
нийтлүүлсэн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан” гэсэн боловч холбогдох баримтыг 
хавсаргаагүй байна. 

Захиргааны хэм хэмжээний акт батлах явцыг яамны хувьд авч үзэхэд тухайн 
асуудлыг хариуцсан нэгж нь хэм хэмжээний актын төслийг хариуцан боловсруулдаг 
бөгөөд хууль зүйн нэгж нь хянадаг байна. Ийнхүү хэм хэмжээний актын төсөлд 
нөлөөллийн шинжилгээний асуудлыг тодорхойлсон байдалд хууль зүйн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй, 
гол төлөв тухайн захиргааны байгууллагад уг хэм хэмжээний актыг батлан гаргах 
хэмжээ хуулиар олгогдсон эсэх, хуулиас давсан хэм хэмжээ тогтоосон эсэхийг 
хянан улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж байна. 

Захиргааны байгууллагаас баталсан нөлөөллийн шинжилгээний тайланг 
дараахь хоёр байгууллагын тухайд харьцуулан авч үзвэл:

Тодорхойлох асуудлууд

Захиргааны байгууллага
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн 
сумын ИТХ

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам

Хэм хэмжээний актын нэр
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн 
сумын ИТХ-ын 2017.02.01-
ний 09 дугаар тогтоол, Хог 
хаягдлын үйлчилгээний 
журам

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын 
2016.12.13-ны А/133 дугаар 
тушаал, Ойгоос мод бэлтгэх 
журам

Акт гаргах үндэслэл, 
шаардлага, зорилтыг 
тодорхойлох

Эрх олгосон хуулийн 
заалтыг тодорхойлж бичсэн. 
Акт гаргах шаардлага, 
зорилтыг дэлгэрэнгүйгээр 
тоон үзүүлэлттэйгээр 
тодорхойлж бичсэн. 

Эрх олгосон хуулийн 
заалтыг тодорхойлж бичиж, 
шаардлага, үндэслэлийг 
ерөнхий байдлаар 
тодорхойлж бичсэн. 

Тухайн актын ерөнхий бүтэц, 
зохицуулах харилцаа, хамрах 
хүрээ

Тодорхойлсон Тодорхойлсон

Акт батлагдсаны дараа эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхол 
нь хөндөгдөх бүлгийг 
тодорхойлох

Сумын нутаг дэвсгэрт 
амьдарч байгаа иргэн, үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
хуулийн этгээдүүд гэж 
тодорхойлсон. 

“Байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүн батална” хэмээх 
хуулийн заалтын дагуу 
боловсруулагдсан тул эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхол 
нь хөндөгдөх аливаа бүлэг 
байхгүй гэж тодорхойлсон

Хүний эрх, эрх чөлөө, 
өрсөлдөөнийг хязгаарласан, 
эдийн засаг, нийгмийн болон 
бусад үйл ажиллагаанд саад 
хориг учруулсан, аливаа 
хүнд суртал, авлига гарах 
нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 
байж болзошгүй зохицуулалт 
агуулж байгаа эсэх

Дэд асуултуудад нэг 
бүрчлэн Тийм, Үгүй гэх 
байдлаар хариулсан.

Дэд асуултуудад нэг 
бүрчлэн Тийм, Үгүй гэх 
байдлаар хариулсан.
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Тухайн асуудлыг зохицуулж 
байгаа хүчин төгөлдөр хууль, 
захиргааны хэм хэмжээний 
акт байгаа эсэх

Байхгүй гэж тодорхойлсон. 
Холбогдох хууль, хэм 
хэмжээнүүдийг тодорхойлж 
бичсэн.

Актыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай хүний нөөц, 
техник, эдийн засгийн тооцоо

Шинээр зардал үүсэхгүй, 
шинэ бүтэц бий болохгүй 
гэж тодорхойлсон

Шинээр зардал үүсэхгүй, 
шинэ бүтэц бий болохгүй 
гэж тодорхойлсон

Нөлөөллийн шинжилгээг 
хийсний үр дүнд тухайн 
шийдвэрийг гаргах зайлшгүй 
шаардлагатай нь нотлогдсон 
тохиолдолд хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулна

Хэлэлцүүлгийг 2 удаа 
зохион байгуулсан. 
Холбогдох материалыг 
хавсарган хүргүүлсэн.

Хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулсан талаар 
нөлөөллийн шинжилгээний 
тайланд тусгаагүй. 

Нөлөөллийн шинжилгээний 
танилцуулгыг шийдвэр 
гаргах эрх бүхий этгээд 
гарын үсэг зурж 
баталгаажуулна.

ИТХ-ын дарга болон ИТХ-ын 
нарийн бичгийн дарга нар 
гарын үсэг зурж, тамга дарж 
баталгаажуулсан.

Гарын үсэг зурагдаагүй. 
“Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам” гэж 
бичсэн.

Хуудсын тоо 9 2

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.5 дахь хэсэгт “...нөлөөллийн 
шинжилгээ гэж тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын эдийн засаг, нийгмийн 
амьдралд үзүүлэх нөлөөлөл, үр дагаварыг урьдчилан судалж, тооцоолох цогц 
үйл ажиллагааг ойлгоно” гэж заасан. Гэтэл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
энэхүү хэм хэмжээний актыг батлахдаа нөлөөллийн шинжилгээний тайланд гурван 
үндсэн асуудлыг орхигдуулсан байна. Үүнд:

Хэлэлцүүлэг хийгээгүй. Хуульд зааснаар хэрэв зайлшгүй батлах ёстой хэм 
хэмжээний акт бол заавал хэлэлцүүлэг хийхийг шаарддаг.

“Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална хэмээх 
хуулийн заалтын дагуу боловсруулагдсан тул эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол 
нь хөндөгдөх аливаа бүлэг байхгүй гэж тодорхойлсон” нь үндэслэлгүй. Учир 
нь ойгоос мод бэлтгэх нь тухайн яам өөрийнх нь, тухайн засаг захиргааны 
нэгжийн удирдлага, амьдарч буй иргэд, малчид, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн 
байгууллага гэсэн олон талын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөнддөг. 

Ойгоос мод бэлтгэх үйл ажиллагаа нь тухайлбал, сумын иргэд, малчдын 
амьжиргаанд томоохон нөлөө үзүүлдэг. Ойн сан бүхий сумдууд төсвийн 
хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалж ойн менежментийн төлөвлөгөөгөө шинэчлэн 
батлуулж чадаагүй байдаг. Тухайлбал, Завхан аймгийн Их-Уул сумын тухайд 
ойн менежментийн төлөвлөгөө нь 2014 онд дууссан. Үүнээс үүдэн сумын ойн 
аль хэсгээс мод бэлтгэх, аль хэсгийг цэвэрлэх, аль хэсгийг нөхөн сэргээх, 
агааржуулах гэх мэт асуудал тодорхойгүй байна. Энэ нь ойн анги, ойн 
нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллага, малчид, сумын удирдлагын хооронд 
ойлгомжгүй байдал бий болж улмаар сумын орлогын эх үүсвэр, иргэдийн 
амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Түүнчлэн УИХ-ын 2011 оны 02 дугаар 
тогтоолоор “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан 
бөгөөд энэ хөтөлбөрийн нийтлэг үндэслэлд Монгол Улсад уур амьсгалын 
өөрчлөлт дэлхийн дунджаас 2-3 дахин хурдацтай явагдаж байгаа, хэт халалт, 
хүлээмжийн хийн ялгарлын талаар нөхцөл байдлыг тооцоолон гаргаж 

1

2

3
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дүгнэсэн байдаг. Гэтэл энэ журмыг “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөр”, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын 
хүрээнд уялдаж байгаа эсэх, эдгээр зорилт, үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд 
ямар нөлөө үзүүлэх талаар нөлөөллийн шинжилгээнд дурдаагүй.Өөрөөр 
хэлбэл, нөлөөллийн шинжилгээг бүтээлчээр хийх эсэх нь тухайн асуудлыг 
хариуцаж буй мэргэжилтний санаачилга, ажилд хандах хандлага, ур чадвартай 
холбоотой байна. Иймээс нөлөөллийн шинжилгээнд тавигдах шаардлагыг илүү 
нарийвчлах шаардлагатай.

Ийнхүү Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 12 дугаар 
сарын 13-ны өдрийн А/133 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойгоос мод бэлтгэх” 
журмын нөлөөллийн шинжилгээний тайланд гол судлах шаардлагатай асуудлыг 
судлаагүй байхад хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
буцаалгүйгээр улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна. 

Түүнчлэн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 24-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаалаар “Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, 
тамирчин сонгон шалгаруулах” журмыг тус тус баталжээ. Захиргааны байгууллага 
энэхүү хэм хэмжээний актыг батлахдаа Хууль зүйн сайдын 2016 оны 07 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн А/222 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Захиргааны 
хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-
ын дагуу нөлөөллийн шинжилгээ хийх ёстой байтал хүчингүй болсон Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 99 дугаар тушаалын 
хавсралтаар батлагдсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл 
бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу нөлөөллийн 
шинжилгээ хийсэн, мөн уг хэм хэмжээний актыг батлахдаа Биеийн тамир спортын 
газрын цахим хуудсанд байршуулж, спортын холбоодтой хийдэг сар бүрийн 
уулзалтын үеэр санал авсан гэсэн боловч энэ талаарх баримтыг нөлөөллийн 
шинжилгээний тайланд хавсаргаж ирүүлээгүй байхад хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага буцаалгүйгээр улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна. 

Захиргааны хэм хэмжээний актын нөлөөллийн шинжилгээний тайланд дээрхи 
байдлаар дүн шинжилгээ хийхэд захиргааны байгууллага нь хэм хэмжээний акт 
батлахдаа нөлөөллийн шинжилгээг хийсэн байх ёстой хэдий ч зохих ёсоор бүрэн 
гүйцэд хийдэггүй, харин уг актыг батлах эрх хэмжээ хуулиар олгогдсон, хуулиар 
давсан хэм хэмжээ оруулаагүй, нөлөөллийн шинжилгээний тайлангаа ирүүлсэн 
л бол нөлөөллийн шинжилгээний дагуу холбогдох асуудлуудад хэрхэн хариулж 
бичсэн нь тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэхэд 
гол нөхцөл болдоггүй байна. Ийм учраас захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд 
нөлөөллийн шинжилгээ хийхийн зорилго, түүний үр дагавар хэрхэн гарч ирэх нь 
ойлгомжгүй, тодорхойгүй байна.

2.2. ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТАД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ

Аргачлалын дагуу түүвэрлэсэн 60 захиргааны хэм хэмжээний актаас Байгаль 
орчны сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/03 дугаар бүхий “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай журам”-
ыг сонгон шинжилгээ хийв. Энэхүү актыг Улсын бүртгэлд 2014 оны 2 дугаар сарын 
5-ны өдөр 3431 дугаарт бүртгэсэн байна.
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Тус акт нь энэ тайлангийн тав дахь хэсэгт заасан шинжилгээгээр иргэний 
оролцооны шинжийг агуулсан үзүүлэлтээр хамгийн өндөр үзүүлэлттэй буюу 16 
нэгжийн үнэлгээ авсан болно. Тухайн акт дараахь зохицуулалтыг агуулж байна. 

1.3.Аливаа төсөл, хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд аюул учруулж болзошгүй мэдээлэл нийтэд нээлттэй байх ба иргэд, олон 
нийт бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн талаарх мэдээлэл олж авах нөхцөлөөр 
хангагдсан байна. 

1.4.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн 
байгууллага нь олон нийтийн оролцоог хангахад шаардагдах бодлогын баримт бичиг, 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай холбогдох журам, заавар, 
аргачлалыг иргэд, олон нийтэд нээлттэй байлгана.

1.5.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
стратегийн үнэлгээ хийгдсэн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон байгаль 
орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн талаархи, аймаг, нийслэлийн 
байгаль орчны алба нь байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион 
байгуулна. Менежментийн төлөвлөгөөг олон нийтэд нээлттэй байлгана.

2.1.Байгаль орчны стратегийн үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог дараахь 
байдлаар хангана:
2.1.1.стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн баг нь үнэлгээний үйл ажиллагаанд 
олон нийтээс санал авах тухай мэдээллийг санал авч эхлэхээс өмнө олон нийтэд 
мэдээллэж, ажлын 21 хоногт багтаан санал авах; 
2.1.2.стратегийн үнэлгээ хийх явцад гарч байгаа урьдчилсан дүгнэлт, зөвлөмжийн 
талаарх олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөг санаачлан боловсруулагч салбарын яам нь стратеги үнэлгээ хийх 
мэргэжлийн багтай хамтран зохион байгуулах;
2.1.3.стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн баг нь олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулсан арга хэлбэр, гарсан санал, шүүмжийг хэрхэн тусгасан талаар 
тайланд тусгах.

2.2.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог дараахь 
байдлаар хангана:
2.2.1.хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхээр сонгогдсон баг нь хуримтлагдах 
нөлөөллийн үнэлгээнд тухайн орон нутгийн иргэд, байгууллагаас санал авч, нээлттэй 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хэлэлцэх;
2.2.2.хэлэлцүүлэгийн хүрээнд тухайн бүс нутаг, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль 
орчны суурь төлөв байдал түүний өөрчлөлтийг авч үзэх; 
2.2.3.хуримтлагдах нөлөөллөөс байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд үзүүлсэн 
болон үзүүлж буй гол сөрөг нөлөөлөл, түүний үр дагаврын тухай; төслүүдийн 
хуримтлагдсан нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ (цаг хугацаа, орон зай), тархалтыг 
тогтоох;
2.2.4.нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээний талаархи санал, зөвлөмжийг 
тусгах.

2.3.Нээлттэй хэлэлцүүлгийн үр дүнг хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайланд 
тусгана. 
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2.4. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог 
дараахь байдлаар хангана:
2.4.1.орон нутгийн захиргааны байгууллага нь тухайн орон нутагт хэрэгжих төслийн 
талаархи мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй байлгах;
2.4.2.байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн 
байгууллага нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний шийдвэр, тухайн 
төсөлд иргэд, олон нийтээс өгсөн саналыг байгаль орчны мэдээллийн санд оруулах.

2.5. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний явцад олон нийтийн 
оролцоог дараахь байдлаар хангана:
2.5.1.үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээний үе шатанд олон нийтийн оролцоог хангана;
2.5.2.үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээний судалгаагаар нөлөөллийг тогтоох, таамаглах, үнэлэх үе 
шатан дахь олон нийтийн оролцоог хангахдаа дараах асуудлыг тусгана;
2.5.3.нөлөөллийг таамаглах үе шатанд иргэдтэй уулзалт хийх, оролцооны аргаар 
үнэлэх аргачлалыг ашиглан иргэдийн саналыг бүрэн авах;
2.5.4.нөлөөллийн үнэлгээний үе шатанд олон нийтийн оролцоог зөвлөгөөн, 
хэлэлцүүлэг, санал асуулга явуулах замаар төслийн шууд болон шууд бус нөлөөллийг 
үнэлж, иргэдийн амжиргаа, нийгмийн асуудлыг тусгахад анхаарах.

2.6.Төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн талаарх ойлголт, эерэг, сөрөг нөлөөлөл, түүнийг 
бууруулах арга хэмжээний талаар нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдэд дэлгэрэнгүй 
танилцуулж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангахад шаардагдах баримт бичгийг 
бүрдүүлж өгч болно.

2.7.Үнэлгээний эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хамтран 
байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж дууссаны дараа үнэлгээний тайлан, олон 
нийтийн саналын нэгдсэн дүнг ажлын 15 өдрийн хугацаанд тухайн нутаг дэвсгэрийн 
баг, хорооны нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж санал авна.

2.8.Хэрэв тухайн төсөл нь хэд хэдэн баг, сумын нутаг дэвсгэрийг хамарч хэрэгжих 
бол тухайн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, багийн иргэдийн нийтийн хуралд 
тус тусад нь танилцуулж санал авна.

2.9.Үнэлгээний эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 
түүний хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах явцад олон нийтийн оролцоог 
хангах арга хэмжээг төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдийн саналын дагуу 
тусгаж, тэдний оролцоог хэрхэн хангах арга замыг тодорхой болгосон байна. 

2.10.Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэд нь байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээтэй 
холбогдсон саналаа тухайн баг, хорооны Иргэдийн нийтийн хуралд төслийн талаар 
эцсийн шийдвэр гаргахаас өмнө хүргүүлсэн байна.

2.11.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан тайланг олон 
нийтэд нээлттэй байлгах үүргийг төсөл хэрэгжүүлэгч, сум дүүргийн Засаг дарга, баг, 
хорооны Иргэдийн нийтийн хурал болон аймаг нийслэлийн байгаль орчны газар 
хариуцна.

2.12.Төсөл хэрэгжүүлэгч нь батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх явцад олон нийтийн оролцоог хангаж, хэрэгжилтийг жилд нэгээс доошгүй 
удаа тухайн төсөл хэрэгжиж буй нутгийн иргэд, олон нийтэд танилцуулж байна.
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3.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангахтай 
холбоотой арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг бодлого, хөтөлбөр 
санаачлагч, төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна.

3.2.Төсөл хэрэгжүүлэгч нь үнэлгээний эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагатай хийсэн 
гэрээнд орон нутгийн иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах үйл ажиллагаатай 
холбогдох зардлын асуудлыг тусгасан байна.

3.3.Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэгчээс төслийг танилцуулах хурал, 
мэргэжлийн байгууллагаас төслийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
талаар танилцуулах хурлын ирцийг бүрдүүлэх нэмэлт зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч, 
орон нутгийн удирдлага хамтран хариуцаж болно.

3.4.Төслийг хэлэлцэх, үнэлэх, батлах явцад олон нийтийн зүгээс тавигдах аливаа 
шаардлага нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд байна.

3.5.Байгаль орчны стратегийн болон нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 
тайлангийн талаарх гомдол, маргааныг иргэд, олон нийтийн зүгээс төсөл хэрэгжүүлэгч, 
тухайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийсэн эрх бүхий 
аж ахуйн нэгж, орон нутгийн удирдах байгууллагад эхлэн гаргана.

3.6.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланд тусгагдаагүй, эсвэл дутуу орсон, 
буруу хийсэн зэргээс үүдэлтэй гомдол маргааныг иргэд, олон нийтийн зүгээс төсөл, 
орон нутгийн удирдах байгууллага болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад шат дараалан тавина.

3.7.Шат дараалан тавьсан гомдол, маргааны шийдвэрийг байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
гаргах бөгөөд хянан шийдвэрлэсэн дүгнэлтийг иргэд, олон нийт хүлээн зөвшөөрөөгүй 
тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

Эдгээр зохицуулалтыг хууль зүйн хувьд дараахь байдлаар үнэлэв. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт Төслийг хэрэгжүүлэгч салбарын яам болон байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь стратегийн 
үнэлгээний дүгнэлтийн талаархи мэдээллийг нийтэд мэдээллэж, өөрийн 
цахим хуудсанд байрлуулах бөгөөд хэвлэмэл хувилбартай танилцах 
боломжийг бүрдүүлнэ. Тус хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт заасан 
“Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
стратегийн үнэлгээ хийгдэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон байгаль 
орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ” гэсэн бол журмын 1.5-
д “Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
стратегийн үнэлгээ хийгдсэн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон 
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн талаарх, аймаг, 
нийслэлийн байгаль орчны алба нь байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд 
хамрагдсан төслүүдийн талаархи мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан 

1
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олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна. Менежментийн төлөвлөгөөг 
олон нийтэд нээлттэй байлгана” гэсэн нь агуулгын хувьд давхардсан байна. 
Мөн нийслэлийн байгаль орчны алба нь нийслэлийн байгаль орчны газар 
болсон.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 18 дугаар 
зүйлийн 18.3 дахь хэсэгт Стратегийн үнэлгээнд олон нийтээс санал ирүүлэх 
хугацаа нь ажлын 30-аас дээшгүй өдөр байх бөгөөд амаар болон бичгээр 
санал авна гэсэн бол журмын 2.1.1-т стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн баг 
нь үнэлгээний үйл ажиллагаанд олон нийтээс санал авах тухай мэдээллийг 
санал авч эхлэхээс өмнө олон нийтэд мэдээллэж, ажлын 21 хоногт багтаан 
санал авах гэсэнтэй зөрчилдөж байна.

Журмын 1.3, 1.4, 1.5-т “Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв болон орон нутгийн байгууллага нь олон нийтийн оролцоог хангахад 
шаардагдах бодлогын баримт бичиг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай холбогдох журам, заавар, аргачлалыг иргэд, олон нийтэд 
нээлттэй байлгана” гэж заасан боловч нээлттэй болгох хэлбэрийг нь 
заагаагүй.

Журмын 1.5, 2.5-д олон нийтэд мэдээлэх талаар заасан боловч ямар 
журмаар, ямар хугацаанд, ямар мэдээллийн хэрэгсэл ашиглаж мэдээлэх нь 
тодорхойгүй байна.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хуульд байгаль орчны стратегийн 
үнэлгээ, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээ, хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ гэсэн 4 үнэлгээ байхаар заасан. 
Харин журамд байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийхэд иргэдийг хэрхэн 
оролцуулах талаар заагаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл бусад 3 төлөвлөгөөний 
үед иргэдийг хэрхэн оролцуулахыг заасан боловч Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын гол бүрдэл хэсэг болсон байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний 
зохицуулалтыг орхигдуулсан хийдэлтэй байна.

Журмын 2.5.3. нөлөөллийг таамаглах үе шатанд иргэдтэй уулзалт хийх, 
оролцооны аргаар үнэлэх аргачлалыг ашиглан иргэдийн саналыг бүрэн авах 
гэж заасан байна. Харин оролцооны аргаар үнэлэх аргачлал гэж юу болох 
түүнийг хэн батлах нь тодорхойгүй байна.

Журмын 2.2.1-т хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхээр сонгогдсон 
баг нь хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээнд тухайн орон нутгийн иргэд, 
байгууллагаас санал авч, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хэлэлцэх 
гэж заасан ч саналыг ямар хэлбэрээр, ямар хугацаанд авахыг заагаагүй 
байна.

Журмын 2.12-д Төсөл хэрэгжүүлэгч нь батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх явцад олон нийтийн оролцоог хангаж, 
хэрэгжилтийг жилд нэгээс доошгүй удаа тухайн төсөл хэрэгжиж буй нутгийн 
иргэд, олон нийтэд танилцуулж байна гэж заасан ч танилцуулах хэлбэрийг 
заагаагүй. 
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20163, 20174 онд хийгдсэн 
судалгаанаас үзэхэд хуульд “иргэдийн 
оролцоо бүхий” заалт байгаа хэдий 
ч хэрэгжүүлэх механизм тодорхой 
зохицуулагдаагүй байна гэсэн дүгнэлт 
хийж байжээ. Захиргааны ерөнхий 
хуулиар иргэдийн оролцоог хууль 
бусаар хязгаарласан тохиолдолд эрх 
зүйн шууд үр дагавартай байх тул энэ 
хуульд заасан механизм илүү үр дүнтэй 
байна гэж үзсэн болно. 

Иймээс Захиргааны хэм хэмжээний 
акт дахь иргэний оролцооны 
шалгуурыг гаргах үндэслэлийг дараахь 
байдлаар томъёолсон. Үүнд:

Захиргааны хэм хэмжээний актад 
зааснаар гаргах шийдвэр нь өөрөө 
захиргааны хэм хэмжээний акт байх 
боломжгүй. Учир нь Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 
59.1 дэх хэсэгт зааснаар зөвхөн 
“хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон” байх 
ёстой. 

Иймээс эдгээр шийдвэр нь гадагш 
чиглэсэн тохиолдолд Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 11, 12 дугаар 
зүйлд зааснаар “захиргааны акт”, 
“захиргааны гэрээ” байх магадлал 
өндөр юм. Зарим тохиолдолд 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 73 дугаар 
зүйлд заасан “төлөвлөлт” байхыг 
үгүйсгэхгүй. 

Захиргааны байгууллагын дотогш 
чиглэсэн шийдвэр, улс төрийн шийдвэр, 
гадагш чиглэсэн боловч зарим нэг 
онцлогтой шийдвэрийн (Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 3.3-т зааснаар) хувьд 

3 “Монгол Улсын хүчин төгөлдөр хууль, 
холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актад 
тусгасан төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагаас шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог 
хангах аливаа зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
байдалд хийсэн үнэлгээ” судалгааны тайлан, 
“Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ, 2016 
он

4 “Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний 
оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд 
хийсэн хяналт шинжилгээ” судалгааны тайлан, 
“Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв” ТББ, 2017 он

энд дурдсан шалгуурыг зайлшгүй 
хэмжүүр болгох шаардлагагүй гэдгийг 
шинжилгээ хийхдээ анхаарав. Харин 
бусад захиргааны байгууллагын 
шийдвэрийн хувьд энэ хуульд заасан 
шаардлагад нийцэх ёстой билээ.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 
дүгээр зүйлийн 4.2.6 дахь заалтад 
заасан шийдвэрийг гаргахдаа “хэрэв 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хөндсөн бол урьдчилан мэдэгдэх, 
оролцоог хангах” зарчим нийтлэг 
байдлаар үйлчлэхээр зааж, улмаар энэ 
хуулийн 3, 6, 7 дугаар бүлгийн зохих 
зүйл, заалтад “шийдвэрт иргэдийн 
оролцоог хэрхэн хангах” арга замыг 
хуульчилсан. Иймээс Захиргааны 
ерөнхий хуульд заасан шаардлагад 
иргэний орлцоог дараахь 5 хэлбэрийн 
тодорхойлолтыг үндэслэн Захиргааны 
хэм хэмжээний актын заалтыг 
түүвэрлэв. Үүнд:

Идэвхтэй оролцооны 
хэлбэр

Зөвлөлдөх оролцооны 
хэлбэр

Мэдээллээр хангах 
оролцооны хэлбэр

Хяналт тавих оролцооны 
хэлбэр

Оролцооны бусад хэлбэр
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Төлөвлөсөн ажлын хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны нэгдсэн санд 
бүртгэлтэй нийт 9035 захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалтыг авсан боловч 
эдгээрээс зарим нэг давхардсаныг нь илрүүлэн энэ талаар Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яаманд хандан хасуулах арга хэмжээ авсан. Улмаар шинээр нийт 818 актын 
жагсаалтыг эцсийн байдлаар гаргав. 

Ингэхдээ Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны нэгдсэн сангаас захиргааны 
хэм хэмжээний актыг цаасаар болон цахим хэлбэрээр авах боломжгүй нөхцөл 
байдал үүссэнээс шалтгаалан www.legalinfo.mn цахим хуудаснаас захиргааны хэм 
хэмжээний актыг татаж аван, судалж, дүн шинжилгээ хийсэн болно.

Нийт 818 захиргааны хэм хэмжээний актыг багийн гишүүдэд хуваарилан 
“иргэний оролцоо” бүхий заалтуудыг түүвэрлэв. Ингэхдээ судалгааны багийн 
гишүүд хуваарилан авсан актынхаа холбогдох зохицуулалтыг “Захиргааны хэм 
хэмжээний актад туссан “иргэний оролцоо” бүхийн заалтуудыг үнэлэх аргачлал 
(шалгуур)”-ын дагуу холбогдох зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актыг 
тухайн хэм хэмжээний акт нь иргэдийн оролцоо бүхий зохицуулалт агуулсан эсэх, уг 
актыг хүчингүй болгосон эсэх6 зэргээр дахин шүүлт хийж, нийт иргэдийн оролцоо 
бүхий зохицуулалттай 60 захиргааны хэм хэмжээ акт байна гэж үзэв. (Хавсралт 
4-ийг www.oroltsoo.mn-ээс үзнэ үү)

Захиргааны хэм хэмжээний актад иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалт тусгагдсан байдал 

93%

7%

Иргэдийн оролцоо бүхий зохицуулалтгүй 
захиргааны хэм хэмжээний акт

Иргэдийн оролцоо бүхий зохицуулалттай 
захиргааны хэм хэмжээний акт

№ Утга Тоо
1 Иргэний оролцоо бүхий зохицуулалтгүй захиргааны хэм хэмжээний акт 758
2 Иргэний оролцоо бүхий зохицуулалттай захиргааны хэм хэмжээний акт 60
Нийт 818

5 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны нэгдсэн санд 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар 
бүртгэлтэй нийт захиргааны хэм хэмжээний актын тоо

6 Судалгааны багаас гаргасан 192 хэм хэмжээний актаас Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000.12.11-ний 
115 дугаар, 2002.02.18-ны 42 дугаар тушаалыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 91 дүгээр тушаалаар, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2004.02.10-ны 49, 2004.06.11-ний 287 дугаар захирамжуудыг Нийслэлийн Засаг даргын 
2018.03.29-ний А/227 дугаар захирамжаар, Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001.05.15-ны 84 дүгээр 
тушаалаар баталсан хэм хэмжээний актыг Татварын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар 
хүчингүй болгосон байна. 
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Иргэний оролцоо бүхий зохицуулалттай захиргааны хэм хэмжээний актын 
дийлэнх буюу 87 хувийг Монгол Улсын сайдаас баталсан акт эзэлж байна. Энэ нь 
хууль тогтоогчоос хууль батлахдаа тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн буюу сайдад хэм хэмжээ тогтоох эрх хэмжээг түлхүү олгодогтой 
холбоотой байна. 

Иргэдийн оролцоо бүхий зохицуулалттай захиргааны хэм хэмжээний актыг 
баталсан захиргааны байгууллага

Монгол Улсын Сайдаас баталсан 
захиргааны хэм хэмжээний акт

Засгийн газрын агентлагаас баталсан 
захиргааны хэм хэмжээний акт

УИХ-аас байгуулагддаг байгууллагаас 
баталсан захиргааны хэм хэмжээний акт

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 
баталсан захиргааны хэм хэмжээний акт

87%

3%

7% 3%

№ Утга Тоо
1 Монгол Улсын Сайдаас баталсан захиргааны хэм хэмжээний акт 52

2 УИХ-аас байгуулагддаг байгууллагаас баталсан захиргааны хэм хэмжээний 
акт 2

3 Засгийн газрын агентлагаас баталсан захиргааны хэм хэмжээний акт 4
4 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан захиргааны хэмжээний акт 2

Нийт 60

Иргэний оролцоо бүхий зохицуулалттай 60 захиргааны хэм хэмжээний акт дахь 
101 иргэдийн оролцооны зохицуулалтыг дараахь 5 хэлбэрээр ангилан үзэхэд:

Захиргааны хэм хэмжээний актад иргэдийн оролцооны хэлбэрийг 
зохицуулсан байдал

оролцооны бусад /урамшуулах, дэмжих 
г.м/ хэлбэр

идэвхтэй оролцооны хэлбэр

мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр

зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр

хяналт тавих оролцооны хэлбэр

25%
37%

6%
9%

23%
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№ Утга Тоо
1 Идэвхтэй оролцооны хэлбэр 23
2 Зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр 25
3 Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр 37
4 Хяналт тавих оролцооны хэлбэр 6
5 Оролцооны бусад /урамшуулах, дэмжих г.м/ хэлбэр 9

Нийт 101

Дээрх 60 захиргааны хэм хэмжээний актыг үндэслэж гарсан хуулийн заалт 
тус бүрээр нь шүүж үзэхэд тухайн үндэслэж гарсан хуулийн заалт нь хүчингүй 
болсон, эсхүл хууль нь бүхэлдээ шинэчлэн батлагдсан байхад шинээр батлагдсан 
хуульд нийцүүлэн холбогдох хэм хэмжээний актыг өөрчлөөгүй, хүчингүй болгоогүй 
тохиолдлууд байна. 

№

Баталсан 
захиргааны 
байгууллага, 
огноо, дугаар

Актын нэр, үндэслэл 
болгосон хуулийн заалт Тайлбар

1
Дэд бүтцийн 
хөгжлийн сайд, 
2004.08.26, №163

Барилгын үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм
Барилгын тухай хуулийн 6.1.2 
дахь заалт

УИХ-аас 2008 болон 
2016.02.05-ны өдөр тус тус 
Барилгын тухай хуулийг 
шинэчлэн баталсан боловч 
1998 оны Барилгын тухай 
хуулийг үндэслэж гаргасан 
энэхүү дүрмийг хуульд 
нийцүүлээгүй.

2

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны 
сайд, 2003.03.25, 
№87

Профессор, дэд профессор 
цол олгох үлгэрчилсэн журам
Дээд боловсролын тухай 
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 4, 
5 дахь хэсэг

Дээд боловсролын тухай 
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 
4, 5 дахь хэсгийг Дээд 
боловсролын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай 2016.04.14-ний 
өдрийн хуулиар хүчингүй 
болсонд тооцсон ч уг 
журмыг хүчингүй болгоогүй.

3

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны 
сайд, 2012.03.26, 
№130

Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллагыг 
аттестатчилах 
журам”-ыг нэгдүгээр, 
“Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллагын 
аттестатчиллын шалгуур 
үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар 
хавсралтаар
Боловсролын тухай хуулийн 
28.1.21 дэх заалт

Боловсролын тухай 
хуулийн 28.1.21 дэх заалтыг 
Боловсролын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөт оруулах 
тухай 2016.04.14-ний 
өдрийн хуулиар хүчингүй 
болсонд тооцсон ч уг уг 
журмыг хүчингүй болгоогүй.
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4

Барилга, хот 
байгуулалтын 
сайд, 2007.01.12, 
№10

Барилгын зураг төсөл зохиох, 
хайгуул судалгааны ажилд 
мөрдөх барилгын дүрэм 
Барилга байгууламжийн 
инженер-экологийн судалгаа 
БД 11-102-07
Барилгын тухай хуулийн 6.1.2 
дахь заалт

УИХ-аас 2008 болон 
2016.02.05-ны өдөр тус тус 
Барилгын тухай хуулийг 
шинэчлэн баталсан боловч 
1998 оны Барилгын тухай 
хуулийг үндэслэж гаргасан 
энэхүү дүрмийг хуульд 
нийцүүлээгүй.

5

Зам, тээвэр, 
барилга хот 
байгуулалтын 
сайд, 2012.06.13, 
№181

Барилгын норм ба дүрэм 
батлах тухай
Барилгын тухай хуулийн 6.1.2 
дахь заалт

УИХ-аас 2008 болон 
2016.02.05-ны өдөр тус тус 
Барилгын тухай хуулийг 
шинэчлэн баталсан 
боловч энэхүү дүрмийг 
шинэ хуульд нийцүүлэн 
батлаагүй.

6

Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн сайд, 
сангийн сайд, 
2005.07.15, 
№101/189/194

Инженерийн хийцтэй худаг, 
уст цэгийг сэргээн засварлах, 
шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, 
эзэмших, ашиглах нийтлэг 
журам, 
Усны тухай хуулийн 10.1.3, 
11.1.3 дахь заалт

УИХ-аас 2012.05.17-ны 
өдөр Усны тухай хуулийг 
шинэчлэн баталсан боловч 
2004 оны Усны тухай 
хуульд үндэслэж гарсан 
энэхүү журмыг хуульд 
нийцүүлээгүй.

7

Байгаль орчин, 
ногоон хөгжлийн 
сайд, 2014.04.09, 
№А/115

Хог хаягдлын мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх, мэдээллээр 
үйлчлэх журам,
Хог хаягдлын тухай хуулийн 
10.4 дэх хэсэг

УИХ-аас 2017.05.12-ны өдөр 
Хог хаягдлын тухай хуулийг 
шинэчлэн баталсан журмыг 
шинэ хуульд нийцүүлж 
батлаагүй

8

Зам тээврийн 
сайд, Байгаль 
орчин, ногоон 
хөгжлийн сайд, 
2014.06.02, 
№138/А/208

Усан замын тээврийн 
хэрэгсэлд техникийн болон 
экологийн хяналтын үзлэг 
хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, 
улсын дугаар олгох журам
Усан замын тээврийн тухай 
хуулийн 14.3 дахь хэсэг

УИХ-аас 2017.05.25-ны өдөр 
Усан замын тээврийн тухай 
хуулийг шинэчлэн баталсан 
ч өмнөх хуулийн дагуу 
баталсан уг журмыг шинэ 
хуульд нийцүүлээгүй.

9

Нийгмийн 
даатгалын 
үндэсний зөвлөл, 
2009.10.22, №38

Даатгуулагчийг эрүүл 
мэндийн үзлэгт үнэ 
төлбөргүй үзүүлэх эрхээр 
урамшуулах журам 
Иргэний эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай хуулийн 7.8 
дахь хэсэг

УИХ-аас 2015.01.29-ний 
өдөр Эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай хуулийг 
шинэчлэн баталсантай 
холбогдуулан уг хуулийг 
хүчингүй болгосон.



ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ БОЛОН 
ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ 
АКТ ХООРОНДЫН ДАВХАРДАЛ, 
ЗӨРЧИЛ, ХИЙДЭЛ
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Энэхүү судалгааг Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны захиргааны 
хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн 
бүртгэлд бүртгэгдсэн актын хүрээнд 
хийхээр ажлын даалгаварт өгсөн тул 
Засгийн газрын тогтоолоор батласан 
захиргааны хэм хэмжээний актыг 
судалгаанд оруулаагүй болно. Учир 
нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 
дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт заасны 
дагуу Захиргааны хэм хэмжээний акт 
гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон 
захиргааны байгууллагаас нийтээр 
дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш 
чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах 
шинжтэй шийдвэрийг ойлгохоор 
заасан. Харин тус хуулийн 5 дугаар 
зүйлд захиргааны байгууллагад ямар 
этгээд хамаарахыг заасан. Харин 
энэхүү захиргааны байгууллагаас 
гаргаж байгаа хэм хэмжээний актыг 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага хянаж, 
бүртгэдэг. Мөн Захиргааны хэм 
хэмжээний акт зөвхөн улсын нэгдсэн 
бүртгэлд бүртгэгдэж, “Захиргааны 
хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д 
нийтэлсний дараа хүчин төгөлдөр 
болохоор нь Захиргааны ерөнхий 
хуульд заасан. Мөн Монгол Улсын 
Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар 
зүйлийн 30.9 дэх хэсэгт “Засгийн газрын 
баталсан захиргааны хэм хэмжээний 
акт Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 
дугаар зүйлийн 67.1, 67.2 дугаар зүйлд 
заасан журмын дагуу хүчин төгөлдөр 
болно” гэж заажээ.7 Тайлан бэлтгэх 
хугацаанд Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны улсын бүртгэлийн нэгдсэн санд 
Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан 
нэг ч захиргааны хэм хэмжээний акт 
бүртгэгдээгүй байна. 

Иргэний оролцооны зохицуулалт 
бүхий захиргааны хэм хэмжээний актын 
хийдэл, зөрчил, давхардлыг илрүүлэх 
ажлын хүрээнд дараах шийдвэрлэх 

7 /Энэ хэсгийг 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний 
өдрийн хуулиар нэмсэн/

шаардлагатай асуудал байна гэж 
үзлээ.Захиргааны хэм хэмжээний 
актуудыг давхардал, хийдэл, зөрчлийг 
шалгасан дүнгээс харахад иргэний 
оролцооны зохицуулалт бүхий нийт 60 
актаас ямар нэг асуудал /давхардал, 
зөрчил, хийдэл/ илрээгүй 10 акт байгаа 
нь нийт актуудын 16,6 хувь болж 
байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт гэж 
дүгнээд байгаа бөгөөд судалгааны үр 
дүнд, давхардсан8 тоогоор авч үзвэл 
дараахь үр дүн харагдаж байна. Өөрөөр 
хэлбэл нийт 14 давхардал байгаагаас 
агуулгын давхардал 10 байгаа нь нийт 
давхардлын 71,4 хувь болж байгаа бол 
нийт 24 зөрчил байгаас 37,6 хувийг 
тухайн захиргааны хэм хэмжээний 
актын тэмдэглэх хэсэгт үндэслэл 
болгож байгаа хуулийн заалт хүчингүй 
болсон зөрчил эзэлж байна. Хийдлийн 
хувьд нийт 13 байгаагаас хамгийн олон 
буюу 61,5 хувийг тухайн захиргааны 
хэм хэмжээний актын процедурын 
шинжтэй зохицуулалт нь ойлгомжтой, 
тасралтгүй үргэлжлэх боломжтой 
байдлаар томъёолсон хийдэл эзэлж 
байна (Хавсралт 5-ыг www.oroltsoo.mn-
ээс үзнэ үү).

8 Нэг актад давхардал, зөрчил, хийдэл байгаа 
бол тус бүр нэг гэж тоологдсон болно.
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Давхардал

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалт бусад хуулийн 
зохицуулалтыг бичвэрийн хуулбарлан хуульчилсан эсэх 3

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалт бусад хуулийн 
зохицуулалтыг агуулгын хувьд хуулбарлан хуульчилсан эсэх 10

Төрийн байгууллагын гүйцэтгэх чиг үүргийг хууль, захиргааны хэм хэмжээний 
актад давхардуулан хуульчилсан эсэх 1

Зөрчил

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалт нь Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, энэ хууль болон бусад хуульд нийцсэн эсэх 5

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалт нь тусгайлан эрх олгосон 
хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх 1

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын тэмдэглэх хэсэгт үндэслэл болгож 
байгаа хуулийн заалтыг заасан эсэх 2

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын тэмдэглэх хэсэгт үндэслэл болгож 
байгаа хуулийн заалт хүчинтэй эсэх 7

тухайн захиргааны хэм хэмжээний актад тодорхойлсон нэр томъёо болон 
зохицуулалт бусад хуулийн нэр томъёо болон зохицуулалттай зөрчилдөж байгаа 
эсэх

4

Тодорхой асуудлыг гагцхүү тухайн хуулиар зохицуулахаар заасан боловч уг 
асуудлыг захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулсан эсэх 1

Холбогдох хуулиас авсан эшлэл алдаатай, дугаар нь зөв эсэх 1
Хуульд тогтоомжид зааснаас бусдаар албан татвар, төлбөр, хураамж тогтоосон 
эсэх 1

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалт нь хуулиар хориглоогүй 
асуудлаар хориглосон зохицуулалт тогтоосон эсэх 1

Өмчлөх эрхийг хязгаарлахад чиглэгдсэн эрх зүйн акт гаргах эрхийг бусад 
этгээдэд хуулиар олгосон эсэх 0

Хийдэл

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын процедурын шинжтэй зохицуулалт нь 
ойлгомжтой, тасралтгүй үргэлжлэх боломжтой байдлаар томъёолсон эсэх 7

Тодорхой эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх субьект нь тодорхой эсэх 0
Төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас тодорхой асуудал шийдвэрлэхээр хуульд 
заасан бол уг асуудлыг шийдвэрлэх хугацааг тодорхой заасан эсэх 5

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалт нь хуулиар хориглоогүй 
асуудлаар хориглосон зохицуулалт тогтоохгүй байх 1

Тухайн захиргааны хэм хэмжээний актаар урьд нь гарсан шийдвэрийг хүчингүй 
болсонд тооцсон, эсхүл түүнд өөрчлөлт оруулж байгаа бол энэ тухай заалтыг 
тусгасан байх

0

Захиргааны хэм хэмжээний актын баталсан байгууллага, албан тушаалтны 
болон захиргааны хэм хэмжээний актын нэр, он, сар, өдөр, дугаарыг заасан эсэх 0
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Хүчингүй болсон захиргааны хэм 
хэмжээний 3 акт Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамны захиргааны хэм 
хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлээс 
хасагдаагүй байна. Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамны захиргааны хэм 
хэмжээний актын улсын бүртгэлд 
зарим нэг хүчингүй болсон захиргааны 
хэм хэмжээний акт байгааг 
судалгааны явцад тогтоон, холбогдох 
мэргэжилтэнд мэдэгдэх замаар 
алдааг залруулсан болно. Тухайлбал, 
“Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, 
түүнд мөрдөх журам”-ыг Байгаль орчин 
ногоон хөгжлийн сайд, Нийслэлийн 
засаг дарга хамтран 2014 оны 7 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн А-263/А-616, 2015 
оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 
А/434, А/989, 2017 оны 1-р сарын 10-
ны өдрийн А/04А/19 дугаар бүхий 
тушаалыг тус тус баталжээ. Эдгээрээс 
2014 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
А-263/А-616, 2017 оны 1-р сарын 10-ны 
өдрийн А/04А/19 дугаартай тушаал нь 
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн, 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
захиргааны хэм хэмжээний актын 
жагсаалтад орсон байна. Өөрөөр 
хэлбэл тушаалыг баталсан субьектээс 
бүртгэх байгууллагад эхний болон 
гурав дахь тушаалыг бүртгүүлсэн 
боловч гурав дахь тушаал нь өөрийн 
гаргасан хоёрдахь тушаалаа хүчингүй 
болгосон байсан бөгөөд эхний тушаал 
нь жагсаалт дээр хүчингүй болоогүй 
байна. Иймд бүртгэлийн байгууллага 
болох Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 
захиргааны хэм хэмжээний актыг 
бүртгэхдээ агуулгын болон техникийн 
талаас нь дахин сайтар хянах 
шаардлагатай байна. 

Нийт захиргааны хэм хэмжээний 
актын хүрээнд нийтлэг ажиглагдаж 
байгаа зөрчил нь тухайн захиргааны 
хэм хэмжээний актын үндэслэсэн 
заалт нь хүчингүй болсон, өөрчлөгдсөн 
ч тухайн захиргааны хэм хэмжээний 
актыг хүчингүй болгох эсхүл түүнд 

ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй 
байна. Тухайлбал, Байгаль орчны 
сайдын 2010 оны 03 дугаар сарын 
30-ны өдрийн А/79/99 “Рашааныг 
ашиглах, хамгаалах журам”-ыг 
нэгдүгээр, “Рашааныг ашиглуулах 
тухай гэрээ”-ний маягтыг хоёрдугаар, 
“Рашааны ордын паспорт”-ын загварыг 
гуравдугаар хавсралтаар” дугаартай 
тушаалд “Рашааны тухай хууль”-ийн 6 
дугаар зүйлийн 6.1.8 дахь заалт болон 
11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсгийг 
үндэслэсэн. Рашааны тухай хуулийг 
2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
хуулиар хүчингүй болгож, холбогдох 
харилцааг Усны тухай хуулиар 
зохицуулж байна.

Зарим нэг салбарын хууль 
тогтоомжийг бүхэлд нь шинэчилж 
журмаар зохицуулагдаж байсан 
харилцааг хуульчилсан ч одоо 
мөрдөгдөж байгаа захиргааны хэм 
хэмжээний актад ямар нэг хөдөлгөөн 
хийгээгүй байна. Тухайлбал, Цэргийн 
албаны тухай, Цэргийн алба хаагчийн 
эрх зүйн байдлын тухай зэрэг батлан 
хамгаалахын салбарын хуулиуд 2016 
оны 9 сарын 1-ний өдөр батлагдан одоо 
хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Иймд 
1998 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 
Батлан хамгаалахын сайдын 95 дугаар 
тушаалаар батлагдсан Гэрээт цэргийн 
албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах 
журам зэрэг Батлан хамгаалахын 
сайдын баталсан нийт дөрвөн 
журмаас гурвыг нь хүчингүй болгох 
шаардлагатай байна. 

Хуулиар тусгайлсан эрх олгоогүй 
байхад Захиргааны хэм хэмжээний 
акт гаргасан зөрчил цөөнгүй 
байна. Тухайлбал, Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 
1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 9 
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Дээд 
боловсролын сургалтын байгууллагыг 
аттестатчилах журам батлах” эрхийг 
хуулиар олгоогүй байна. 
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Зарим хуулийн эрх олгосон заалт нь 
хэт ерөнхий байгаатай холбоотойгоор 
зарим нэг харилцааг захиргааны 
хэм хэмжээний актаар бүхэлд нь 
зохицуулж байна. /хуулийн зорилт 
нь тухайн харилцааг зохицуулахаар 
заасан хэдий ч/ Тухайлбал, 
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний 
тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 
20.2.3 дахь заалтаар “Стандартчиллын 
Үндэсний зөвлөл нь стандартчилал, 
техникийн зохицуулалт, тохирлын 
үнэлгээтэй холбогдсон дүрэм, журам, 
зааврыг батлах эрхтэй” байхаар 
хуульчилжээ. Үүний дагуу “Тохирлын 
үнэлгээний байгууллагын тогтолцоо- 
үндсэн дүрэм” батлагдсан ч агуулгын 
хувьд хүний эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхол зөрчигдөх магадлалтай, 
хуулиар зохицуулах шаардлагатай 
асуудлууд хөндөгдсөн байна.

Процедурын шинжтэй зохицуулалт 
нь ойлгомжгүй, тасралтгүй үргэлжлэх 
боломжгүй байдлаар томъёологдсон 
зохицуулалтууд захиргааны хэм 
хэмжээний актад цөөнгүй ажиглагдаж 
байна. Тухайлбал, мэдэгдэх, мэдээлэх 
хугацаа, хэлбэрийг заагаагүй. Ямар 
этгээд тухайн асуудлыг хариуцаж 
шийдвэрлэх нь тодорхойгүй зэрэг 
хийдэл байна. Тухайлбал, 2013 оны 
11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Гадаад 
харилцааны сайдын “Хилийн чанадад 
хүн худалдаалах болон хүнд, онц 
хүнд гэмт хэргийн хохирогч болсон 
иргэнийг түр хугацаагаар орон байр, 
хоол хүнсээр хангах, гадаад паспорт, 
түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох, 
эх оронд нь буцаан авчрах, үйлчилгээ 
үзүүлэх тухай” А/91 дүгээр журамд 
“Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага 
буюу хууль сахиулах байгууллагын 
өгсөн мэдээллээр хилийн чанадад 
хүн худалдаалах гэмт хэргийн 
хохирогч болсон иргэнийг хамгаалах 
байранд хүлээн авч болно, Дипломат 
төлөөлөгчийн газар нь хохирогчид 
шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн 

эмч, сэтгэл зүйч, өмгөөлөгчийн 
тусламж үзүүлж болно” гэж заасан ч 
энэ заалт нь ойлгомжгүй, тодорхой бус 
зохицуулалттай байна. Өөрөөр хэлбэл 
хамгаалах байранд яг ямар тохиолдолд 
иргэнийг хамгаалах байранд оруулах, 
ямар тохиолдолд буудал оруулах, яг 
ямар тохиололд мэргэжлийн эмч, 
сэтгэл зүйчид хандах нь тодорхой 
бус байгаагаас гадна энэ үүргийг 
хэрэгжүүлэх этгээд дээрх асуудалд 
субьектив байдлаар хандах боломжийг 
бий болгосон байна.

Ихэнх захиргааны хэм хэмжээний 
актад хариуцлагын механизм заах эсэх 
нь эргэлзээ төрүүлж байна. Зөрчлийн 
тухай хуульд заахдаа хууль, захиргааны 
хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, энэ 
хуульд шийтгэл оногдуулахаар заасан 
үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчил гэнэ 
гэжээ. Эндээс харвал захиргааны хэм 
хэмжээний актыг зөрчсөн бол шийтгэл 
ногдуулж болохоор мэт харагдаж 
байгаа ч тус хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 
1.2 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад зөрчил, 
зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд 
оногдуулах шийтгэл, албадлагын 
арга хэмжээний төрөл, хэмжээг 
энэ хуулиар тогтооно гэж заасныг 
анхаарах шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл 
захиргааны хэм хэмжээний актыг 
зөрчсөнөөс шийтгэл хүлээлгэхгүй 
зөрчилтэй заалтуудыг томъёолжээ.
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Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа нийт 818 гаруй актаас 
“иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий” 60 актын түүвэрлэсэн. Эдгээр 60 актыг 
Захиргааны ерөнхий хуульд заасан шаардлагад тулгуурлан дараах шалгуураар 
“хяналт шинжилгээ” хийж үзвэл (Хавсралт 6-г www.oroltsoo.mn-ээс үзнэ үү) ТУН 
ХАНГАЛТГҮЙ гэсэн үнэлгээ гарч байна. Шийдвэрийг мэдэгдэх хэлбэрийг хангасан 
заалт 35.4 хувь, үндэслэлийг мэдэгдэх заалт 32.3 хувь, шийдвэрийг мэдэгдэх 
субьектийг дурдсан байдал 21.9 хувь, гомдол гаргах хэлбэрийг дурьдсан заалт 18.2 
хувьд байгаа зэргээс бусад шалгуурууд “муу” гэсэн үнэлгээ авлаа.9

Хэлбэр Нарийвчлал Үнэлгээ9 Хувь

Үндэслэлийг 
урьдчилан 
мэдэгдэх

Мэдэгдэх хэлбэр заасан эсэх 62 32.3%

Хугацааг тодорхой заасан эсэх 29 15.1%

Субьектыг дурдсан эсэх 30 15.6%

Оролцогчийг 
сонсох хэлбэр

Сонсгол зохион байгуулах; 2 1.0%

Саналыг бичгээр авах; 15 7.8%

Биечлэн уулзах; 23 12.0%

Утсаар санал авах; 2 1.0%

Цахим хэлбэрээр санал авах; 8 4.2%

Төлөөлөгчөөр дамжуулан санал авах; 2 1.0%

Бусад. 8 4.2%

Оролцогчийг 
сонсох үйл 
ажиллагаа

Тайлбар хийх тухай заасан эсэх 11 5.7%

Санал хэлэх тухай заасан эсэх 23 12.0%

Хэлэлцүүлэг хийх тухай заасан эсэх 5 2.6%

Тэмдэглэл үйлдэх талаар заасан эсэх 8 4.2%

Санал шийдвэрт туссан эсэх талаарх  
шалтгааныг тайлбарлах заалт бий эсэх 2 1.0%

Хугацааг тодорхой заасан эсэх 4 2.1%

Зөвлөгөө өгөх
Хэлбэр 17 8.9%

Хугацаа 2 1.0%

Баримт бичигтэй 
танилцуулах

Хангасан 20 10.4%

Хангаагүй 1 0.5%

Шийдвэрээ 
мэдэгдэх

Хэлбэр 68 35.4%

Хугацаа 35 18.2%

Субьект 42 21.9%

9 Хавсралтад 60 акт бүрээр үнэлсэн нь байгаа болно.
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Гомдол гаргах 
журам

Хэлбэр 35 18.2%

Гомдол гаргах субьект 33 17.2%

Хугацаа 14 7.3%

Хяналт
Хэлбэр 13 6.8%

Субьект 9 4.7%

Бусад (оролцооны өвөрмөц онцлог бүхий хэлбэр 
байвал) 54 28.1%

 Нийт оноо 577 10.4%

График №1. Үндэслэлийг урьдчилан мэдэгдэх 

Мэдэгдэх хэлбэр 
заасан эсэх

32.3%

Хугацааг тодорхой
заасан эсэх

15.1%

Субьектыг дурдсан 
эсэх

15.6%
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Иргэдийн оролцоо бүхий гэж үзсэн 60 актад хяналт шинжилгээ хийж үзвэл 
үндэслэлийг урьдчилан мэдэгдэх хэсэгт мэдэгдэх хэлбэрийг заасан байдал 32.3 
хувь хангаж байгаа бол хугацааг тодорхой заасан эсэх нь 15.1 хувь, субьектыг 
дурьдсан байдал нь 15.6 хувь байна. 

График №2. Оролцогчийг сонсох хэлбэр

Төлөөлөгчөөр
дамжуулан 
санал авах

БусадЦахим 
хэлбэрээр 
санал авах

Утсаар санал 
авах

Биечлэн 
уулзах

Саналыг 
бичгээр авах

Сонсгол 
зохион 

байгуулах

1.0% 1.0% 1.0%

4.2%4.2%

7.0%

12%
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Оролцогчийг сонсох хэлбэрийн хувьд ерөнхийдөө сонсох хэлбэр хангалтгүй 
байгаа бөгөөд үүнээс биечлэн уулзах хэлбэрийг хамгийн өндөр буюу нийт иргэдийн 
оролцоо бүхий гэж үзсэн актуудын 12 хувь хангаж байна.
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График №3. Оролцогчийг сонсох үйл ажиллагаа

Хугацааг 
тодорхой 

заасан эсэх

Санал шийдвэрт 
туссан эсэх 

талаарх 
шалтгааныг 
тайлбарлах 

заалт бий эсэх

Тэмдэглэл 
үйлдэх талаар 

заасан эсэх

Хэлэлцүүлэг 
хийх тухай 
заасан эсэх

Санал хэлэх 
тухай заасан 

эсэх

Тайлбар хийх 
тухай заасан 

эсэх

5.7%
4.2%

2.1%
1.0%

12%

2.6%
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Оролцогчийг сонсох үйл ажиллагааны хувьд мөн хангалтгүй байгаа бөгөөд 
үүнээс санал хэлэх тухай заасан байдал нь хамгийн өндөр буюу 12 хувь нь хангасан 
байна.

График №4. Шийдвэрээ мэдэгдэх 

Хэлбэр

35.4%
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График №5. Гомдол гаргах журам

Хэлбэр

18.2%

Гомдол гаргах 
субьект
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Нийтэд нь графикаар үзүүлбэл: 

Мэдэгдэх хэлбэр заасан эсэх

Саналыг бичгээр авах

Бусад

Санал шийдвэрт туссан эсэх талаарх...

Баримт бичигтэй танилцуулах - Хангасан

Шийдвэр мэдэгдэх - Субьект

Хугацааг тодорхой заасан эсэх

Биечлэн уулзах

Тайлбар хийх тухай заасан эсэх

Хугацааг тодорхой заасан эсэх

Баримт бичигтэй танилцуулах - Хангаагүй

Гомдол гаргах - Хэлбэр

Субьектыг дурдсан эсэх

Утсаар санал авах

Санал хэлэх тухай заасан эсэх

Зөвлөгөө - Хэлбэр

Шийдвэр мэдэгдэх - Хэлбэр

Гомдол гаргах - Субьект

Хяналт - Хэлбэр

Сонсгол зохион байгуулах

Төлөөлөгчөөр дамжуулах санал авах

Тэмдэглэл үйлдэх талаар заасан эсэх

Цахим хэлбэрээр санал авах

Хэлэлцүүлэг хийх тухай заасан эсэх

Зөвлөгөө - Хугацаа

Шийдвэр мэдэгдэх - Хугацаа

Гомдол гаргах - Хугацаа

Хяналт - Субьект

(оролцооны өвөрмөч онцлог бүхий хэлбэр байвал)

32.3%

15.1%

15.6%

1.0%

7.8%

12.0%

1.0%

1.0%

2.6%

1.0%

5.7%

4.2%

4.2%

4.2%

2.1%

8.9%

1.0%

10.4%

35.4%

0.5%

18.2%

21.9%

18.2%

17.2%

7.3%

6.8%

4.7%

28.1%

12.0%
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АКТЫН ТАЛААРХИ ИРГЭД, ТӨРИЙН 
АЛБАН ХААГЧДЫН ОЙЛГОЛТ 
(СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА)
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6.1. ИРГЭДИЙН ОЙЛГОЛТ

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан иргэд, хуулийн этгээдтэй холбоотой 
аливаа шийдвэр гаргахдаа тэдгээрийг оролцуулж буй эсэх талаарх мэдлэг 
мэдээлэл, хэрэгжилтийн талаарх санал асуулгын судалгааг дүүрэг, нэг цэгийн 
үйлчилгээ, яам, агентлагуудаас нийт 16 байгууллагыг сонгож (иргэдийн оролцоо 
бүхий актыг бусдаасаа их гаргадаг байгууллагууд) гүйцэтгэсэн. (Хавсралт 7-г www.
oroltsoo.mn-ээс үзнэ үү)

Судалгаанд нийт төрийн байгууллагуудаар үйлчлүүлсэн 808 хүн хамрагдсан. 
Үүнээс:

47.1%
ЭРЭГТЭЙ

52.9%
ЭМЭГТЭЙ

18-25

17.4% 32.5% 23.5% 18.9% 7.7%

26-35 36-45 46-55 56+
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Бага боловсролтой

Дээд боловсролтой

Бүрэн дунд боловсролтой

Тусгай дунд боловсролтой

Бүрэн бус дунд боловсролтой
60.8%7.1%

26.2%

5.8% 0.1%

Ажилгүй

Төрийн болон төсвийн 
байгууллагад

Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг

Хувийн байгууллагад

Тэтгэвэрт

33%
24.6%

7.1%

8.6%
21.6%

График №1. Үйлчлүүлэгч иргэд төрийн байгууллагад хандаж буй хэлбэр

Бусад

Үйлчилгээ авахаар

Санал гаргахаар

Мэдээлэл авахаар

Гомдол гаргахаар
69%

16%

3%

2%
10%
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Иргэд олон нийт төрийн болон төрийн үйлчилгээний байгууллага руу хандахдаа 
ихэвчлэн (69%+16%) үйлчилгээ авахаар болон мэдээлэл авахаар очдог бол санал 
(3%) болон гомдол (2%) гаргахаар 5 хүрэхгүй хувь нь хандаж байна. 

Хүснэгт №3. Үйлчлүүлэгч иргэд төрийн байгууллагад хандаж буй хэлбэр 
(Байгууллагаар харьцуулав)

№ Байгууллага Үйлчилгээ 
авахаар

Мэдээлэл 
авахаар

Санал 
гаргахаар

Гомдол 
гаргахаар Бусад

1 Баянгол дүүрэг 70.8% 14.6%   14.6%

2 Сүхбаатар дүүрэг 74.0% 10.0%  2.0% 14.0%

3 Чингэлтэй дүүрэг 72.0% 24.0% 2.0%  2.0%

4 Нийслэлийн ЗДТГ 66.1% 19.6% 1.8% 3.6% 8.9%

5 Дүнжингарав НЦҮТ 96.6% 1.7%   1.7%

6 Драгон НЦҮТ 88.3% 8.3% 1.7%  1.7%

7 Мишээл экспо НЦҮТ 80.0% 8.3% 3.3% 1.7% 6.7%

8 Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам 62.5% 25.0%   12.5%

9 Зам тээврийн яам 26.3% 28.9% 2.6%  42.1%

10 Боловсрол соёл, 
шинжлэх ухааны яам 40.5% 28.6% 11.9% 7.1% 11.9%

11 Барилга хот 
байгуулалтын яам 62.5% 22.5% 2.5% 2.5% 10.0%

12 Татварын ерөнхий 
газар 47.9% 25.0% 22.9% 4.2%  

13 Гаалийн ерөнхий газар 92.0% 8.0%    

14 Гадаадын иргэн 
харъяатын газар 80.0% 4.4%  2.2% 13.3%

15 Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар 40.0% 24.0% 2.0%  34.0%

16 Оюуны өмч, улсын 
бүртгэлийн газар 83.3% 9.3%  5.6% 1.9%

 Нийт 69.5% 15.6% 3.0% 1.8% 10.1%

Иргэд аль байгууллагаар, ямар төрлийн үйлчилгээ авах гэж ханддаг талаар 
харьцуулж үзвэл Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам, Оюуны өмч, улсын 
бүртгэлийн газар, Татварын ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудад гомдол гаргах 
байдал нь бусад байгууллагуудаас илүү байгаа бол мөн Боловсрол соёл, шинжлэх 
ухааны яам, Татварын ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудад санал гаргахаар иргэд 
хандсан байна. 
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Хүснэгт №4. Төрийн байгууллага шийдвэр гаргахдаа иргэдийг хэрхэн оролцуулсан 
талаарх үнэлгээ

№ Утга Тийм Үгүй

1 Шийдвэр гаргах ажиллагаанд Та саналаа өгч байсан уу? 40.9% 59.1%

2 Таны гаргасан саналыг шийдвэртээ тусгаж байсан уу? 28.9% 71.1%

3 Шийдвэр гаргахдаа Танд зөвлөгөө өгч байсан уу? 38.0% 62.0%

4 Шийдвэрийн талаар аливаа баримт бичигтэй танилцуулсан уу? 42.2% 57.8%

5 Тухайн байгууллага гомдол гаргаж болох талаар Танд хэлж 
өгсөн үү? 35.7% 64.3%

6 Гомдол гаргахаар бол аль байгууллага, албан тушаалтанд 
хандах талаар хэлж өгсөн үү? 26.7% 73.3%

7 Гомдол гаргах хугацааг нарийн хэлж өгсөн үү? 20.7% 79.3%

8 Та гомдол гаргаж байсан уу? 22.4% 77.6%

Судалгаанд оролцсон 5 хүн тутмын 2 нь төрийн байгууллагын шийдвэр гаргах 
ажиллагаанд саналаа өгч байсан гэжээ. Харин тэдний санал төдийлөн албан 
ёсны шийдвэрт нь тусдаггүй байна. Иргэд, үйлчлүүлэгчид төрийн байгууллагын 
зүгээр шийдвэрийн талаар алив нэг бичиг баримттай танилцуулдаг гэж 42.2 хувь 
нь хариулсан бол гомдол гаргаж болох талаар 35.7 хувь хэлж өгсөн гэжээ. Харин 
гомдол гаргах субьект, хугацааны талаар нарийвчлан сайн мэдээлэл өгдөггүй 
байна. Судалгаанд оролцогчдын 22.4 хувь нь гомдол гаргаж байсан байна. 

График №2. Шийдвэр гаргах ажиллагаанд хэрэв оролцож байсан бол төрийн 
байгууллага ямар байдлаар санал авч (сонсох ажиллагаа) байсан бэ?

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад нь оролцсон

Төрийн байгууллагын цахим хуудсанд зочилж саналаа өгсөн

Саналыг маань бичгээр авсан

Төлөөлөгчөөр дамжуулж авсан

Төрийн байгууллагын ажилтан биечлэн уулзаж авсан

Бусад

Утсаар саналыг маань авсан

10.4%

25.5%

16.5%

9.4%

6.6%

5.7%

25.8%

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 40 гаруй хувь ямар нэг байдлаар төрийн 
байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцсон бол тэд саналаа дээрх 
байдлаар өгсөн гэж хариулжээ. Тэдний 25.5 хувь нь бичгээр, 16.5 хувь нь төрийн 
байгууллагын ажилтантай биечлэн уулзаж, 10.4 хувь нь хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулахад нь, 9.4 хувь нь утсаар, 6.6 хувь нь төрийн байгууллагын цахим хуудсанд 
зочилж, 5.7 хувь нь төлөөлөгчөөр дамжуулж тус тус өгсөн гэжээ. 
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Хүснэгт №5. Шийдвэр гаргах ажиллагаанд хэрэв оролцож байсан бол төрийн 
байгууллага ямар байдлаар санал авч (сонсох ажиллагаа) байсан бэ? 

(Байгууллагаар харьцуулав)
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1 Баянгол дүүрэг 9.50% 28.60% 9.50% 9.50% 7.10% 11.90% 23.80%

2 Сүхбаатар дүүрэг 6.50% 12.90% 22.60% 19.40% 3.20% 3.20% 32.30%

3 Чингэлтэй дүүрэг 22.60% 12.90% 25.80% 9.70% 6.50%  22.60%

4 Нийслэлийн ЗДТГ 16.70% 26.20% 19.00% 7.10% 14.30% 4.80% 11.90%

5 Дүнжингарав НЦҮТ 5.00% 40.00% 30.00% 10.00% 1.70% 3.30% 10.00%

6 Драгон НЦҮТ  23.30% 5.00% 1.70% 3.30%  66.70%

7 Мишээл экспо НЦҮТ 5.40% 21.60% 16.20% 5.40% 5.40% 16.20% 29.70%

8 Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам 35.30% 29.40% 8.80% 11.80% 5.90% 2.90% 5.90%

9 Зам тээврийн яам 11.40% 31.40% 22.90%  25.70% 2.90% 5.70%

10 Боловсрол соёл, шинжлэх 
ухааны яам 9.50% 35.70% 14.30% 9.50% 7.10% 7.10% 16.70%

11 Барилга хот байгуулалтын 
яам 20.00% 16.70% 23.30% 3.30%  10.00% 26.70%

12 Татварын ерөнхий газар 6.00% 24.00% 26.00% 14.00% 16.00% 4.00% 10.00%

13 Гаалийн ерөнхий газар 9.30% 9.30% 14.00% 14.00% 4.70% 2.30% 46.50%

14 Гадаадын иргэн харъяатын 
газар 6.50% 25.80% 19.40% 12.90%  12.90% 22.60%

15 Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар 11.60% 27.90% 7.00% 16.30% 2.30% 14.00% 20.90%

16 Оюуны өмч, улсын 
бүртгэлийн газар 7.80% 29.40% 5.90% 7.80% 3.90% 2.00% 43.10%

 Нийт 10.40% 25.50% 16.50% 9.40% 6.60% 5.70% 25.80%
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График №3. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан иргэдтэй холбоотой шийдвэрийг 
хэрхэн мэдэгдэж байсан талаар 

Өөрт маань гардуулж өгсөн

Утас болон факсаар явуулсан

Шуудангаар явуулсан

Бусад

Цахимаар явуулсан

Мэдэхгүй

Мэдэгддэггүй

Хэвлэл мэдээллээр зарласан

13.7%

7.5%

9.3%

19.0%

18.1%

5.4%

13.8%

13.2%

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан иргэдтэй холбоотой шийдвэрийг 
тухайн иргэн болон олон нийтэд хэрхэн, ямар байдлаар мэдэгдэж байсан талаар 
судалгаанд оролцогчдын 13.7 хувь нь өөрт маань гардуулж өгсөн, 7.5 хувь нь 
шуудангаар явуулсан, 9.3 хувь нь цахим хаягаар явуулсан, 19 хувь нь хэвлэл 
мэдээллээр зарласан, 18.1 хувь нь утсаар болон факсаар мэдэгдсэн гэсэн бол 13.2 
хувь нь огт мэдэгддэггүй гэж хариулжээ. 

График №4. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр гаргахдаа “иргэдийн 
оролцоо”-г хангаж буй байдлын үнэлгээ 

Сайн

Муу

Дунд

Мэдэхгүй

43%
36%

8% 13%

Нийт судалгаанд оролцсон иргэд төрийн байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр 
гаргах ажиллагаандаа иргэдийн оролцоог хэр хангадаг байдлын талаар 13 хувь нь 
сайн, 43 хувь нь дунд, 36 хувь нь муу гэж тус тус үнэлсэн бол 8 хувь нь хараахан 
үнэлж мэдэхгүй байна гэжээ. 
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Хүснэгт №5. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр гаргахдаа “иргэдийн 
оролцоо”-г хангаж буй байдлын үнэлгээ 

(Байгууллагаар харьцуулав)

№ Байгууллага Сайн Дунд Муу Мэдэхгүй
1 Баянгол дүүрэг 11.80% 52.90% 23.50% 11.80%
2 Сүхбаатар дүүрэг 16.30% 32.70% 46.90% 4.10%
3 Чингэлтэй дүүрэг 6.10% 55.10% 32.70% 6.10%
4 Нийслэлийн ЗД-ын ТГ 25.40% 37.30% 28.80% 8.50%
5 Дүнжингарав НЦҮТ 6.70% 55.00% 36.70% 1.70%
6 Драгон НЦҮТ 5.10% 42.40% 49.20% 3.40%
7 Мишээл экспо НЦҮТ 8.60% 44.80% 36.20% 10.30%
8 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 7.50% 42.50% 42.50% 7.50%
9 Зам тээврийн яам 7.50% 52.50% 37.50% 2.50%

10 Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам 16.70% 45.20% 28.60% 9.50%
11 Барилга хот байгуулалтын яам 14.60% 41.50% 36.60% 7.30%
12 Татварын ерөнхий газар 12.00% 30.00% 34.00% 24.00%
13 Гаалийн ерөнхий газар 8.20% 28.60% 59.20% 4.10%
14 Гадаадын иргэн харъяатын газар 19.60% 47.10% 25.00% 8.30%
15 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 16.00% 50.00% 16.00% 18.00%
16 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар 3.70% 46.30% 50.00%  
 Нийт 12.80% 42.80% 36.50% 7.90%

Иргэд төрийн байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр гаргах ажиллагаандаа 
иргэдийн оролцоог хэр хангадаг байдлын талаар үнэлсэн байдлыг 
байгууллагуудаар харьцуулж харвал, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, 
Гадаадын иргэн харъяатын газар, Сүхбаатар дүүргийн тамгын газар, Боловсрол 
соёл, шинжлэх ухааны яам зэрэг байгууллагууд бусад байгууллагаас илүү иргэдийн 
оролцоог хангадаг бол Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар, Чингэлтэй дүүргийн 
тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Зам тээврийн яам зэрэг 
байгууллагууд бусад байгууллагаас доогуур иргэдийн оролцоог хангаж байгаа нь 
үнэлгээнээс харагдаж байна. 

Тэд төрийн байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог 
хангах байдалд дараах сэтгэгдэлтэй явдаг байна. Үүнд:

 - Иргэдийн оролцоог маш муу хангадаг, төрийн байгууллага хүнд сурталтай, 
шийдвэр гаргах процесс удаан, сунжирдаг, иргэдийг залхаадаг.

 - Иргэд өөрсдийн идэвхи санаачилга муу, мэдээлэл дутмаг байдаг.
 - Төрийн албан хаагчид хүнд сурталтай, харилцаа хандлага тааруу байдаг.
 - Иргэдийн оролцоог хялбар, олон нийтэд хүндрэлгүй, амар хялбар байдлаар 

шийдвэрлэх хэрэгтэй. 
 - Оролцуулах хэлбэрийг хангадаг боловч шийдвэрт санал тусдаггүй, хэлбэр 

төдий л биелүүлдэг. 
 - Түргэн шуурхай, амар хялбар байдлаар иргэдийн оролцоог хангадаг баймаар 

байна.
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Иргэд ихэвчлэн (85%) төрийн байгууллагатай мэдээлэл авах гэж болон 
үйлчилгээ авах байдлаар холбогдож байна. Иргэдийн оролцооны хэлбэр болох 
санал болон гомдол мэдүүлэхээр 5 хүрэхгүй хувь нь ханддаг байна. Иргэдийн 
төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцох 
мэдлэг, мэдээлэл, хүсэл сонирхол бага байна. 

Судалгаанд хамрагдсан төрийн байгууллагуудын яамдаас “Боловсрол 
соёл, шинжлэх ухааны яам” болон агентлагаас “Татварын ерөнхий газар” зэрэг 
байгууллагуудад иргэд санал, сэтгэгдэл гаргах байдал нь илүү байна. 

Төрийн байгууллага албан тушаалтан өөрсдийн шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэд, олон нийтийг “нэр төдий” оролцуулах хэлбэр хангаад өнгөрдөг гэж иргэд 
үзэж байна. Нарийвчилбал: 

№ Нарийвчлал Үнэлгээ

1 Шийдвэр гаргах ажиллагаанд санал авах Дунд

2 Иргэдийн гаргасан саналыг шийдвэртээ тусгасан байдал Хангалтгүй

3 Шийдвэр гаргахдаа зөвлөгөө өгдөг байдал Хангалтгүй

4 Шийдвэрийн талаар аливаа баримт бичигтэй танилцуулах байдал Хангалтгүй

5 Гомдол хангах байдал Хангалтгүй

6 Гомдол (субьект) Хангалтгүй

7 Гомдол (хугацаа) Хангалтгүй

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан иргэдийг сонсох ажиллагааг зохион 
байгуулахдаа голчлон саналыг бичгээр (25.5%), биечлэн уулзаж (16.5%), хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж (10.4%), утсаар (9.4%) авдаг байна. Төрийн байгууллагын төрлөөр 
харьцуулбал яамдууд нь хэлэлцүүлгээр, агентлагууд нь цахим хуудсаар болон 
бичгээр, нийслэл, дүүргийн засаг даргын тамгын газрууд нь бичгээр саналыг 
ихэвчлэн авдаг байна. 

Иргэд төрийн байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр гаргах ажиллагаандаа 
“Иргэдийн оролцоо”-г хангаж буй байдлыг сайн гэж 13 хувь нь, үлдсэн хувь нь 
дунд болон дундаас доогуур үнэлсэн нь тун хангалтгүй гэж үзэж болохоор байна. 
Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудаар харьцуулбал Нийслэлийн засаг даргын 
тамгын газар, Гадаадын иргэн харъяатын газар, Сүхбаатар дүүргийн тамгын газар, 
Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам зэрэг байгууллагууд бусад байгууллагуудаас 
илүү иргэдийн оролцоог хангадаг бол Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар, 
Чингэлтэй дүүргийн тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Зам 
тээврийн яам зэрэг байгууллагууд бусад байгууллагуудаас доогуур иргэдийн 
оролцоог хангаж байна гэж үнэлжээ. 
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6.2. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ ХИЙСЭН ЯРИЛЦЛАГЫН 
ҮР ДҮН

Нийт 10 төрийн байгууллагын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй, доорх чиглэлээр 
ярилцсан бөгөөд хариултыг тоймлон (Хавсралт 8-ыг www.oroltsoo.mn-ээс үзнэ үү) 
хүргэвэл:

№ Асуулт Хариулт Хариулт

1

Иргэд 
ихэнхдээ танай 
байгууллагаар 
үйлчлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр 
хандаж байна 
вэ?

Тухайн байгууллагын чиг үүрэг, үйл 
ажиллагаанаас хамаараад гомдол 
харилцан адилгүй байна. Тухайлбал 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яам бол илүү Нийгмийн даатгалын 
хувь хэмжээтэй холбоотой, нийгмийн 
хамгааллын бодлогын хэрэгжилттэй 
холбоотой бол Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газар илүү ял 
эдлүүлэх болон шүүхийн шийдвэртэй 
холбоотой өргөдөл их, Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар байцаагчийн 
акттай холбоотой гэх мэт.

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээнд чиглэсэн хандлагууд 
байгаа боловч хамгийн ихдээ 
нэг цэгийн үйлчилгээний үйл 
ажиллагаанууд байна.

2

Сүүлийн жил 
(2017 он)-д танай 
байгууллагаас 
ямар төрлийн 
захиргааны акт 
гаргасан бэ? 
(Цаасаар авах)

Ерөнхийдөө олон захирамж, тушаал, 
журмууд гарсан. Эдгээр нь ч мөн 
бүрэн биш ч гэсэн багагүй иргэдийн 
санал, гомдол дээр тулгуурладаг. 
Өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарах 
актуудыг гаргадаг.

Тухайн байгууллагын онцлогоос 
хамааран гаргах актын тоо хэмжээ 
ялгаатай болон иргэдэд хүрэх хэлбэр 
нь өөр байна. Жишээлбэл Гадаад 
хэргийн яам, Зам тээврийн яам 
дотогш чиглэсэн захирамжилсан 
шинжтэй актууд гаргадаг тул 
иргэдийн санал бодлыг сонсох 
шаардлагагүй байхад Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам иргэдийн дуу 
хоолой, санал бодлыг тогтмол хүлээн 
авч шийдвэр гаргалтанд анхаарч 
үздэг байна.

3

Танай 
байгууллагаас 
захиргааны 
акт гаргахдаа 
иргэдийг 
оролцуулдаг 
уу? санал авдаг 
уу? хэрэв авдаг 
бол яаж, ямар 
төрлөөр авдаг 
вэ? 

Ер нь аль болох оролцуулахыг 
эрмэлздэг. Хэлбэр нь янз бүр 
байдаг. Тухайн хүний гаргах гомдол, 
саналаас хамаараад ямар хэлбэрээр 
гаргах нь тухайн хүний сонголт. 
Гэхдээ санал хүсэлтийн цахим 
шуудан тогтмол ажиллаж байдаг. 
Бүгд сайт дээрээ байршуулсан.

Иргэдийн саналыг цахим хэлбэрээр, 
бичгээр авах илүүтэй байгаа нь 
санхүүгийн зардлыг бууруулахтай 
холбоотой байна. Мөн иргэдийн 
санал бодлыг сонсох, хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх нь илүү үр дүнтэй боловч 
иргэдийн оролцооноос хамааран 
төдийлөн үр дүн багатай байна. Яам 
тамгын газрын харъяа байгууллагууд 
иргэдээс санал авах бус дээшээ санал 
хүргүүлдэг байна. 

4

Захиргааны 
акттай 
холбоотой 
баримт бичиг, 
зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч 
байсан уу? 

Мэдээлэл цахимаар нээлттэй 
байдаг. Мөн зарим тохиолдолд 
харилцагч буюу салбар 
байгууллагуудаараа дамжуулан 
гаргасан шийдвэрээ таниулах, 
мэдээллэх ажил хийгддэг.

Холбогдох газрын мэргэжилтэн, 
нэг цэгийн үйлчилгээгээр иргэдэд 
зөвлөгөө өгдөг.
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5

Захиргааны 
актын талаар 
гомдол танай 
байгууллагад 
хэр их гардаг вэ? 
хэрэв гаргадаг 
бол нэрлэнэ үү?

Багагүй гардаг. Үйл ажиллагаа 
идэвхтэй явагдах үед (Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар байцаагчийн 
шалгалт явагдах үеэр) гомдлууд их 
гардаг. Ер нь дийлэнх тохиолдолд 
саналаас илүү өргөдөл, гомдол ихэнх 
хувийг эзэлдэг. Мөн иргэд зөвхөн 
өөрт холбоотой тулгамдаж буй 
асуудлаар гомдол гаргах нь элбэг.

Ихэнх санал гомдлууд тухайн 
байгууллагуудын харъяаллын бус 
шинжтэй байдаг ба тэр бүрт хариу 
өгөн, зөвлөгөө туслалцааг хүргэдэг 
байна. Харъяаллын шинжтэй санал 
гомдол нь тухайн байгууллагын 
үйлчилгээтэй холбоотой, мөн 
захирамж, захиргааны акттай 
холбоотой санал гомдол байна.

6

Таны бодлоор 
төрийн 
байгууллагууд 
акт гаргахдаа 
иргэдийн 
оролцоог хэр 
зэрэг хангадаг 
вэ?

Харилцан адилгүй. Гэхдээ сайн 
хангаж ажиллахыг бүгд эрмэлзэж 
байгаа. Ялангуяа цахим болон 
байгууллагын санал хүсэлтийг 
шуудан тогтмол ажиллаж байгаа нь 
сайшаалтай. Үүгээр нэлээд санал 
татдаг.

Тухайн байгууллагын хэлбэрээс 
хамааран иргэдийн оролцоог хангах 
байдал ялгаатай байна. Захирамжийн 
шинжтэй акт гаргадаг байгууллага 
санал асуулга авдаггүй байхад 
бусад үйлчилгээний байгууллага нь 
иргэдийн санал гомдолд тулгуурлан 
дүрэм журмыг шинэчлэн, өөрчлөн, 
нэмэн, хасах гэх мэтчилэн үйлчилгээг 
үзүүлдэг байна. 

7

Ер нь төрийн 
байгууллага 
шийдвэр гаргах 
ажиллагаанд 
иргэдийн 
ороцоог яаж 
хангах, яаж 
оролцуулах нь 
илүү үр дүнтэй 
вэ?

Нийгмийн болоод технологийн 
хөгжилтэй уялдуулсан цахим санал 
асуулгыг улам боловсронгуй болгож 
хөгжүүлэх. Гэхдээ хамгийн гол нь 
иргэдийн өөрсдийн идэвхи, оролцоо 
маш чухал. Сэдэлжүүлэх тал дээр 
анхаарах.

Хуулиараа эрх нь нээлттэй. Иргэд 
санал гомдлоо бичгээр хүргүүлэх нь 
илүү үр дүнтэй. Мөн цахим хэлбэрээр 
санал авах.

8

Оролцооны үр 
дүнд ирүүлсэн 
болон авсан 
саналыг тусгах 
нь хэр бодитой 
байдаг вэ? 
(боломжтой) 

Энэ бол хамгийн оновчтой гэж 
бүгд хариулсан. Мэдээж иргэдийн 
оролцоон дээр тулгуурлаж гаргасан 
шийдвэр илүү оновчтой, тогтвортой 
урт хугацаанд үргэлжлэх байдлаа 
удаан хадгална. Зарим нь ч тусгаад 
эхэлсэн, зарим нь тогтмол тусгадаг.

Тухайн санал гомдол нь тулгарсан 
асуудлыг шийдэхэд тохиромжтой, 
тоо баримтанд тулгуурласан бол 
боломжтой. 

9

Саналд тодорхой 
шаардлага байх 
ёстой юу? Тийм 
бол ямар?

Дийлэнх нь шаардлагагүй гэж үзсэн. 
Энэ нь хүний үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхийг зөрчих, нөгөө 
талаар санаагаа гүйцэд илэрхийлэх 
боломж алдагдана. Харин 
шаардлагатай гэсний гол тайлал бол 
санаагаа товч тодорхой, тодорхой 
хаяглах байгууллагын үйл ажиллагаа, 
чиг үүрэгт нь багтааж оновчтой 
бичих шаардлагатай гэж хариулсан. 
Мөн чиглэл чиглэлээр тусгайлж авах, 
хязгаарлах.

Үндэслэлтэй тоо баримтанд 
тусгагдсан, судалгаанд суурилсан, 
бодитой байх ёстой. Мөн гадны орны 
туршлага, бүтэц болон иргэдийн 
өөрсдийн хувийн эрх ашиг, сонирхол, 
ойлголтонд тулгуурлаагүй байх ёстой.
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№ Чиглэл Нөхцөл байдал

1

Төрийн байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг байдал, 
санал авдаг хэлбэр, төрөл

Ер нь аль болох оролцуулахыг эрмэлздэг байна. 
Иргэдээс санал асуулга авах, биечлэн уулзах 
байдлаар болон санал хүсэлтийг авах цахим шуудан 
тогтмол ажиллаж байдаг байна. 

2
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд байдал

Цахимаар нээлттэй байдаг. Зарим тохиолдолд 
харилцагч буюу салбар байгууллагуудаараа 
дамжуулан гаргасан шийдвэрээ таниулах, мэдээллэх 
ажил хийгддэг.

3 Захиргааны актын талаар 
гомдол шийдвэрлэлт

Багагүй гардаг. Үйл ажиллагаа идэвхитэй явагдах 
үед гомдлууд их гардаг. Ер нь дийлэнх тохиолдолд 
саналаас илүү өргөдөл, гомдол ихэнх хувийг эзэлдэг. 
Мөн иргэд зөвхөн өөрт холбоотой тулгамдаж буй 
асуудлаар гомдол гаргах нь элбэг байдаг байна.

4
Төрийн байгууллагууд акт 
гаргахдаа иргэдийн оролцоог 
хангах байдал

Тухайн байгууллагын хэлбэрээс хамааран 
иргэдийн оролцоог хангах байдал ялгаатай байна. 
Захирамжийн шинжтэй акт гаргадаг байгууллага 
санал асуулга авдаггүй байхад бусад үйлчилгээний 
байгууллага нь иргэдийн санал гомдолд тулгуурлан 
дүрэм журмыг шинэчлэх, өөрчлөх, нэмэх, хасах гэх 
мэтчилэн үйлчилгээг үзүүлдэг байна.

5

Төрийн байгууллага шийдвэр 
гаргах ажиллагаанд иргэдийн 
ороцоог яаж хангах, яаж 
оролцуулах талаар

Нийгмийн болоод технологийн хөгжилтэй уялдуулсан 
цахим санал асуулгыг улам боловсронгуй болгож 
хөгжүүлэх. Гэхдээ хамгийн гол нь иргэдийн өөрсдийн 
идэвхи, оролцоо маш чухал. Сэдэлжүүлэх тал дээр 
анхаарах.

6

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг 
тусгах нь хэр бодитой эсэх 
(боломжтой) 

Ихэнх санал, гомдлууд шийдвэрлэх тусгах боломжгүй 
байдаг байна. Тухайн санал гомдол нь тулгарсан 
асуудлыг шийдэхэд тохиромжтой, тоо баримтанд 
тулгуурласан бол боложмтой. 

7 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой эсэх

Үндэслэлтэй тоо баримтанд тусгагдсан, судалгаанд 
суурилсан, бодитой байх ёстой. Мөн гадны орны 
туршлага, бүтэц болон иргэдийн өөрсдийн хувийн 
эрх ашиг, сонирхол, ойлголтонд тулгуурлаагүй байх 
ёстой
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6.3. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМ ХУУДСАНД ХИЙСЭН 
ВЕБ МОНИТОРИНГИЙН ҮР ДҮН

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан иргэд, хуулийн этгээдтэй холбоотой 
аливаа шийдвэр гаргахдаа иргэдийн оролцоог хэр зэрэг хангаж байгаа талаар 
Монгол Улсын яамд, Монгол Улсын засгийн газрын агентлагууд болон Улаанбаатар 
хотын Засаг даргын Тамгын газар, Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төв 
(11-11 төв) гэсэн нийт 43 байгууллагын цахим хуудсанд хандаж “веб мониторинг” 
хийв. 

Ингэхдээ захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ 
хийхэд ашигласан, захиргааны ерөнхий хуульд заасан шаардлагуудад мөн 
тулгуурлаж дараахь шалгууруудыг гаргасан. Үүнд:

 - Урьдчилан мэдэгдэх, зар болон мэдээлэл дунд шалгах 1 оноо
 - Санал авах 5 оноо

Хэлэлцүүлэг 2 оноо

• Хэлэлцүүлгийн талаар мэдээлэл, зар тавьсан эсэх 1 оноо
• Цахим хэлбэрээр шууд хэлэлцүүлсэн байдал 1 оноо

Шийдвэрийн төсөл тавьсан байдал 1 оноо

Бичгээр санал авах талаар дурьдсан (хаяг, и-мэйл) 1 оноо

Утсаар санал авах талаар дурьдсан (шууд болон тусгай) 1 оноо

 - Зөвлөгөө, иргэдэд зориулсан булан байгаа эсэх 1 оноо
 - Баримт бичигтэй танилцах, шийдвэр гаргах процесстой холбоотой 1 оноо
 - Шийдвэр мэдэгдэх 1 оноо
 - Гомдол 3 оноо

Хэлбэрийг заасан эсэх 1 оноо

Субьектийг тодорхойлсон эсэх 1 оноо

Хугацааг дурьдсан эсэх 1 оноо
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Хүснэгт №1. Төрийн байгууллагуудын “Иргэдийн оролцоог”-г хангаж буй үнэлгээ

№ Төрийн байгууллагууд 12 оноо Хангаж буй хувь

Монгол Улсын яамдууд

1 Эрүүл мэндийн яам 10 83.3%

2 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 9 75.0%

3 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 9 75.0%

4 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 8 66.7%

5 Улсын бүртгэл, оюуны өмчийн ерөнхий газар 8 66.7%

6 Сангийн яам 7 58.3%

7 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 7 58.3%

8 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 7 58.3%

9 Үндэсний хөгжлийн газар 7 58.3%

10 Архивын ерөнхий газар 7 58.3%

11 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 6 50.0%

12 Барилга, хот байгуулалтын яам 6 50.0%

13 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 6 50.0%

14 Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 6 50.0%

15 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 6 50.0%

16 Улаанбаатар хот 6 50.0%

17 Эрчим хүчний яам 5 41.7%

18 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 5 41.7%

19 Гаалийн ерөнхий газар 5 41.7%

20 Цагдаагийн ерөнхий газар 5 41.7%

21 Хил хамгаалах ерөнхий газар 5 41.7%

22 Ашигт малтмал, газрын тосны газар 5 41.7%

23 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 5 41.7%

24 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар 5 41.7%

25 Батлан хамгаалах яам 4 33.3%

26 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 4 33.3%

27 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам 4 33.3%

28 Стандарт, хэмжил зүйн газар 4 33.3%

29 Татварын ерөнхий газар 4 33.3%

30 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 4 33.3%

31 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 4 33.3%
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32 Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэн 4 33.3%

33 Засгийн газрын иргэдэд үйлчлэх 11-11 төв 4 33.3%

34 Тагнуулын ерөнхий газар 3 25.0%

35 Онцгой байдлын ерөнхий газар 3 25.0%

36 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 3 25.0%

37 Зэвсэгт хүчний жанжин штаб 3 25.0%

38 Соёл урлагийн газар 3 25.0%

39 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 3 25.0%

40 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 2 16.7%

41 Гадаад харилцааны яам 1 8.3%

42 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 1 8.3%

43 Мал эмнэлэг, үржлийн газар 0 0.0%

Дээрх байдлаар 6 шалгуур бүхий 12 оноо өгөх байдлаар 14 яамд, 27 агентлаг, 2 
бусад байгууллага нийт 43 байгууллагын цахим хуудсанд “веб мониторинг” хийв. 

Хүснэгтээс харвал захиргааны ерөнхий хуульд тулгуурлаж тогтсон бидний 
шалгуураар 4 яам, 1 агентлагаас (нийт 5) бусад буюу дийлэнх яам, тамгын газар, 
агентлагууд “Хангалтгүй” буюу 60 хувийн шаардлага биелүүлж чадаагүй байна. 
Шалгуурын ¼ давуулж чадаагүй, жагсаалтын сүүлд орсон 10 байгууллага байна. 
Эдгээр байгууллагууд цаашид иргэдийн оролцоог хангах захиргааны хуулийн 
биелэл, хэрэгжилтэд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. 

Харин ямар хэлбэр, хэр зэрэг хэрэгжиж байгаа талаар үзвэл:

Хүснэгт №2. Төрийн байгууллагуудын “Иргэдийн оролцоо”-г хангаж буй хэлбэр
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43 оноо 13 16 2 15 12 3 22 33 37 32 19 9

Хангаж 
буй хувь 30.2% 37.2% 4.7% 34.9% 27.9% 7.0% 51.2% 76.7% 86.0% 74.4% 44.2% 20.9%
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Төрийн байгууллагууд цахим хуудсандаа захиргааны ерөнхий хуулийн заалтад 
тулгуурлан гаргасан 6 төрлийн шалгуурын дагуу үнэлэхэд “Баримт бичигтэй 
танилцах”, “Шийдвэр мэдэгдэх” зэрэг үйл ажиллагааг биелүүлээд үлдсэн иргэдийн 
оролцоо бүхий үйл ажиллагааг тун хойрго биелүүлж байна. Тодруулбал санал авах 
ажиллагааг төдийлэн сайн хэрэгжүүлэхгүй байна. 

Хавсралт №1. Үнэлгээг гүйцэтгэсэн шалгуур бүхий хүснэгт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Монгол Улсын яамдууд  

1 Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам  1 1 1    1 1 1   6 50.0%

2 Гадаад харилцааны 
яам          1   1 8.3%

3 Сангийн яам  1  1 1  1 1 1 1   7 58.3%

4 Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яам 1 1  1    1  1 1 1 7 58.3%

5 Барилга, хот 
байгуулалтын яам  1  1 1 1  1  1   6 50.0%

6 Батлан хамгаалах яам 1       1 1 1   4 33.3%

7
Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, 

спортын яам
 1  1 1  1 1 1 1 1 1 9 75.0%

8  Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам  1  1 1   1 1 1   6 50.0%

9
Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн 

яам
 1  1 1 1   1 1 1 1 8 66.7%

10 Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам       1 1 1 1   4 33.3%

11
Хүн амын хөгжил, 

нийгмийн хамгааллын 
яам

      1 1 1 1   4 33.3%

12 Эрчим хүчний яам 1       1 1 1 1 0 5 41.7%
13 Эрүүл мэндийн яам 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 10 83.3%

14 Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яам 1 1  1 1 1  1 1 1 1  9 75.0%

Монгол Улсын засгийн газрын Агентлагууд 50.0%
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1 Тагнуулын ерөнхий 
газар       1 1 1    3 25.0%

2
Харилцаа холбоо, 

мэдээллийн 
технологийн газар

        1 1   2 16.7%

3
Мэргэжлийн 

хяналтын ерөнхий 
газар

      1 1 1 1 1  5 41.7%

4
Төрийн өмчийн 

бодлого, 
зохицуулалтын газар

 1  1 1   1 1 1 1  7 58.3%

5 Үндэсний хөгжлийн 
газар  1  1 1  1 1 1 1   7 58.3%

6 Онцгой байдлын 
ерөнхий газар 1        1 1   3 25.0%

7
Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө 

газар
          1  1 8.3%

8 Стандарт, хэмжил 
зүйн газар       1 1 1 1   4 33.3%

9 Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газар 1      1 1 1 1 1  6 50.0%

10 Гаалийн ерөнхий 
газар  1  1 1  1  1    5 41.7%

11 Татварын ерөнхий 
газар       1 1 1 1   4 33.3%

12 Цагдаагийн ерөнхий 
газар 1 1  1   1  1    5 41.7%

13 Хил хамгаалах 
ерөнхий газар       1 1 1 1 1  5 41.7%

14 Улсын бүртгэл, оюуны 
өмчийн ерөнхий газар  1  1 1  1 1 1 1 1  8 66.7%

15 Архивын ерөнхий 
газар 1 1  1 1   1 1  1  7 58.3%

16
Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий 

газар
      1 1 1 1   4 33.3%

17 Гадаадын иргэн, 
харьяатын газар 1      1 1 1 1  1 6 50.0%

18
Газар зохион 

байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газар

       1 1 1   3 25.0%

19 Зэвсэгт хүчний 
жанжин штаб 1        1  1  3 25.0%

20 Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газар        1 1  1 1 4 33.3%

21 Соёл урлагийн газар        1 1  1  3 25.0%

22 Ашигт малтмал, 
газрын тосны газар       1 1 1 1 1  5 41.7%

23 Мал эмнэлэг, үржлийн 
газар             0 0.0%

24
Эрүүл мэнд, нийгмийн 

даатгалын ерөнхий 
газар

      1 1 1 1  1 5 41.7%

25
Нийгмийн халамж, 

үйлчилгээний ерөнхий 
газар

      1 1 1  1 1 5 41.7%

26
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 
хөгжлийн газар

1      1  1    3 25.0%

27
Шүүхийн 

Шинжилгээний 
Үндэсний Хүрээлэн

      1 1 1 1   4 33.3%

Бусад 0.0%
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1 Улаанбаатар хот 1 1     1 1 1 1   6 50.0%

2
Засгийн газрын 
иргэдэд үйлчлэх 11-11 
төв

       1 1 1 1 4 33.3%

Нийт 43 оноо авах ёстой 13 16 2 15 12 3 22 33 37 32 19 9   

Хангаж буй хувь
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Захиргааны ерөнхий хуульд тулгуурлаж тогтсон 6 төрлийн шалгуураар нийт 
43 байгууллага (бүх яам, агентлаг болон НЗДТГ)-ын цахим хуудсанд иргэдийн 
оролцоог хангаж буй байдлын талаар үнэлгээ хийхэд 4 яам, 1 агентлагаас (нийт 5) 
бусад буюу дийлэнх яам, тамгын газар, агентлагууд “Хангалтгүй” буюу 60 хувийн 
шаардлага биелүүлж чадаагүй байна. Шалгуурын ¼ давуулж чадаагүй, жагсаалтын 
сүүлд орсон 10 байгууллага байна. Шалгууруудаас “Баримт бичигтэй танилцах”, 
“Шийдвэр мэдэгдэх” зэрэг үйл ажиллагааг биелүүлэлтийг хангаад үлдсэн иргэдийн 
оролцоо бүхий үйл ажиллагааг тун хойрго биелүүлж байна. Тодруулбал санал авах 
ажиллагааг төдийлөн сайн хэрэгжүүлэхгүй байна. 

Эндээс үзэхэд “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн 
оролцоог хангах тухай журам” бичвэрийн хувьд иргэний оролцоог хамгийн сайн 
хангасан захиргааны хэм хэмжээний акт буюу байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ хийхэд иргэдийг хэрхэн оролцуулах талаар дэлгэрэнгүй зохицуулсан нь 
маш том дэвшилттэй байна. Гэвч хууль зүйн хувьд авч үзвэл, Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль нь Ашигт малтмалын болон бусад 
холбогдох хуультай, мөн өөрөө дотроо зөрчилтэй, тодорхой бус, ойлгомжгүй 
зохицуулалттай. Тиймээс эхлээд хуулийн зөрчлийг арилгахгүйгээр энэ журмыг 
сайн хэрэгжинэ гэж дүгнэх боломжгүй юм. Социологийн судалгаагаар иргэд 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд “нэр төдий” оролцуулах хэлбэр хангаад өнгөрдөг гэж 
үзсэн байна. Харин захиргааны байгууллага иргэдийн ихэнхи санал, гомдлууд нь 
шийдвэрт тусгах боломжгүй байдаг гэж хариулжээ. 

Иймд бичвэрийн хувьд сайн зохицуулалтыг агуулж байгаа явдал нь тухайн 
захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэл болж чадахгүй 
байна. 

Захиргааны хэм хэмжээний актын хүрээнд иргэдийн оролцоог 2 ангилж үзэж 
болохоор байна:

1. Хэм хэмжээний актыг батлахад иргэдийн оролцоог хэрхэн хангаж байгаа
2. Хэм хэмжээний актыг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог хангах зохицуулалт 

бүхий заалтын хэрэгжилт ямар түвшинд байгаа.

Хэм хэмжээний актыг батлахад иргэдийн оролцоог хэрхэн хангаж байгаа 
талаар судлахын тулд иргэдээс санал асуулга асуухын зэрэгцээ хэм хэмжээний 
актыг боловсруулах, батлан гаргах эрх бүхий этгээдүүдээс асуулга асуух нь 
зүйтэй гэж үзэн Гаалийн ерөнхий газар, Ашигт малтмал гарын тосны газрын 
хуулийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийв. Уулзалтаас дүгнэхэд, хууль тогтоомжид 
заасны дагуу хэм хэмжээний актын төслийг өөрийн байгууллагын цахим сайтад 
байршуулдаг бөгөөд Гаалийн ерөнхий газраас 10 орчим хэм хэмжээний актыг 
байршуулахад нэг ч иргэн, байгууллага санал өгөөгүй байна. Үүний шалтгааныг 
тайлбарлахдаа иргэд санал авах талаар тодорхой ойлголт, мэдээлэл дутмаг 
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байгаатай холбон тайлбарлаж байна. Нөгөө талаар цахим сайтад хэм хэмжээний 
актын төслийг байршуулсан, санал авч буй талаараа өөр бусад эх сурвалжаар 
нийтэд мэдээллэж, сурталчилдаггүй, байршуулснаараа нийтэд мэдээлсэн гэж үздэг 
байна.

Тухайлбал, Завхан аймгийн Их-Уул сумын Засаг дарга, ИТХ-ын даргаас асуулга 
асуухад хэм хэмжээний актын төслийг мэдээллийн самбарт 30-аас доошгүй хоног 
байршуулдаг хэмээн хариулсан. Гэвч иргэдээс хэрхэн санал авах тухай мэдээлэл 
дутмаг байгаа нь ажиглагдаж байлаа. Түүнчлэн уулзалтын явцад ажиглахад 
иргэдээс санал авах, хэлэлцүүлэг хийх нь гарах хэм хэмжээний актад шууд 
нөлөөлөхгүй, өөрөөр хэлбэл тэдний саналыг заавал тусгах үүрэггүй тул ямартаа ч 
санал авах талаар нийтэд мэдээлсэн болохоо нотлоход гол анхаарлаа хандуулсан 
байна.

Захиргааны хэм хэмжээний актад иргэдийн оролцоог хангахад чиглэсэн, 
тэднийг урамшуулах, оролцуулах, мэдээллээр хангах зэрэг агуулга бүхий заалтууд 
байдаг. Тухайлбал, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн 
сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А-140/63 дугаар тушаалын 
1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Ойг хамгаалах, тарьц, суулгац ургуулах ажлыг 
урамшуулах журам”-д иргэд, байгууллагыг тарьсан мод, ойн түймрийг багасгасан 
байдлаар урамшуулахаар заасан байдаг. Тус яамнаас энэ журам хийгээд иргэдийн 
оролцоог хангах зохицуулалт бүхий бусад журмын хэрэгжилт, иргэдийг хэрхэн 
оролцуулж байгаа, иргэдэд олгосон урамшууллын талаар хуульчаас тодруулахад 
нэгдсэн мэдээлэл байхгүй гэсэн хариулт өгөв. Харин тус яамны шилэн дансны 
мэдээллээс зарим гүйлгээг үзэхэд иргэдэд олгосон урамшууллын талаар мэдээлэл 
олдоогүй харин хортон шавьж устгал гэсэн компаниудад гарсан зардлын мэдээлэл 
байна. Гэхдээ иргэдэд олгосон урамшууллын мэдээлэл огт байхгүй гэж үзэх 
үндэсгүй ба учир нь мэдээлэл системчлээгүй тавигдсан тул жил жилээр өдөр 
бүрийн гүйлгээг шалгах боломжгүй байгаатай холбоотой.



ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. 
ДҮГНЭЛТ
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1) Судалгааны ажлын сэдэвт хамаарах өмнө хийгдсэн нийт 32 судалгаа 
байна гэж түүвэрлэсэн билээ. Үүнээс 28 нь бодлого шийдвэр гаргахад иргэдийн 
оролцооны тухай ойлголт, иргэдийн оролцооны төрөл, хэлбэр, түүнчлэн тулгарч 
буй бэрхшээл, шийдвэрлэх зохистой арга, хэлбэрийн талаархи асуудлыг хөнджээ. 
Эдгээр асуудлын дийлэнх нь тухайн үедээ үйлчилж байсан эрх зүйн орчинтой 
холбоотой тул дурдагдсан зарим бэрхшээлтэй асуудлууд шийдвэрлэгдсэн байна. 
тухайлбал, Иргэний танхим байгуулагдсан, Хууль тогтоомжийн тухай хууль, 
Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль болон шинээр батлагдсан бусад 
хуулиудаар зохицуулагджээ. 2015 оноос хойш өнөөдрийн хүчин төгөлдөр хуульд 
байгаа иргэдийн оролцоог тусгасан зохицуулалтуудын хэрэгжилтийн байдлыг 
үнэлсэн дорвитой судалгаа хийгджээ. Харин захиргааны хэм хэмжээний актад 
иргэний оролцоог тусгасан байдал болон хэрэгжилтийн талаар дагнасан судалгаа 
хийгдээгүй байна. Иймд өмнө хийгдсэн холбогдох судалгааны тоймыг нэгтгэн 
дүгнэхэд иргэдийн оролцооны эрх зүйн зохицуулалтыг ерөнхий байдлаар, бусад 
орны эрх зүйн зохицуулалтыг харьцуулан судалсан судалгаанууд зонхилсон байна. 
Иймд энэхүү судалгааны тайлан нь Захиргааны ерөнхий хууль батлагдсаны дараа 
тухайн хуулийг шалгуур болгон хийсэн захиргааны хэм хэмжээний актанд дүн 
шинжилгээ хийсэн анхдагч судалгааны нэгж болох юм. 

2) Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны нэгдсэн санд бүртгэлтэй нийт 818 актаас 
иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий 60 захиргааны хэм хэмжээний акт байна. 
Эдгээр 60 актын 87 хувь буюу 52 актыг Монгол Улсын сайдаас баталсан бол 
УИХ-аас байгуулагддаг байгууллагаас баталсан 2, Засгийн газрын агентлагаас 
баталсан 4, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан 2 акт тус тус байна. Дээрхи 
60 захиргааны хэм хэмжээний акт дахь зохицуулалтыг иргэний оролцооны 
5 хэлбэрээр ангилан үзэхэд, идэвхтэй оролцооны хэлбэрийн 23, зөвлөлдөх 
оролцооны хэлбэрийн 25, мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэрийн 37, хяналт 
тавих оролцооны хэлбэрийн 6, оролцооны бусад хэлбэр буюу урамшуулах, дэмжих 
хэлбэрийн 9 акт  тус тус эзэлж байна.

3) Захиргааны хэм хэмжээний акт батлан гаргах ажиллагаа нь 2010 оны 
Засгийн газрын 119 дүгээр тогтоолоор батласан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэр гаргах журам”-аар зохицуулагдаж байсан бөгөөд 2016 оны 07 дугаар сарын 
01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэсэн Захиргааны ерөнхий хуулийн 6 
дугаар бүлэгт захиргааны бүх байгууллагаас захиргааны хэм хэмжээний актын 
төслийг бэлтгэх, санал авах, хянан бүртгэх, хүчин төгөлдөр болох, сан бүрдүүлэх 
ажиллагааг нэгдсэн журмаар зохицуулахаар заасан билээ. Захиргааны ерөнхий 
хуульд заасны дагуу Хууль зүйн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
А/222 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Захиргааны хэм хэмжээний актын 
төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал” батлан, мөрдүүлж 
байгаа бөгөөд Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4 дэх хэсэгт 
заасан асуултад хариулах замаар нөлөөллийн шинжилгээг хийхээр зохицуулжээ. 
Захиргааны хэм хэмжээний актад нөлөөллийн шинжилгээ урьдчилан хийхийн 
ач холбогдол нь тухайн зохицуулах харилцаанаас үүсэх эерэг ба сөрөг үр дагавар, 
нөлөөллийг урьдчилан тооцож, оролцогчдод үүсэх сөрөг нөлөөнөөс зайлсхийхэд 
оршино. Захиргааны ерөнхий хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэснээс хойш 
1.6 жилийн практик хэрэглээнээс үзэхэд захиргааны хэм хэмжээний актын 
нөлөөллийн шинжилгээг хийхдээ захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах эрх бүхий 
этгээд болох захиргааны байгууллага нь зарим асуултыг орхих, ерөнхий байдлаар 
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хариулах, эсхүл томъёолол тодорхой бус хариулах, ямар арга хэмжээ авсан тухайгаа 
зөвхөн дурдах, эсхүл тухайн актын зохицуулалтыг хуулбарлан буулгасан байдлаар 
нөлөөллийн шинжилгээг хангалтгүй гүйцэтгэж байгаа нийтлэг дутагдал түгээмэл 
байна. 

4) Захиргааны хэм хэмжээний акт ба холбогдох хууль хоорондын давхардал, 
хийдэл, зөрчилд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд иргэний оролцооны зохицуулалт 
бүхий нийт 60 захиргааны хэм хэмжээний актаас ямар нэг асуудал /давхардал, 
зөрчил, хийдэл/ илрээгүй 10 акт байгаа нь нийт актуудын 16,6 хувь болж байгаа 
нь хангалтгүй үзүүлэлт бөгөөд судалгааны үр дүнд, давхардсан  тоогоор авч үзвэл 
дараахь үр дүн харагдаж байна. Нийт 14 давхардал байгаагаас агуулгын давхардал 
10 байгаа нь нийт давхардлын 71,4 хувь болж байгаа бол нийт 24 зөрчил байгаас 
37,6 хувийг тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын тэмдэглэх хэсэгт үндэслэл 
болгож байгаа хуулийн заалт хүчингүй болсон зөрчил эзэлж байна. Холбогдох хууль 
ба захиргааны хэм хэмжээний хийдэл нийт 13 байгаагаас хамгийн олон буюу 61,5 
хувийг тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын процедурын шинжтэй зохицуулалт 
нь тасралтгүй үргэлжлэх боломжтой байдлаар томъёолсон хийдэл эзэлж байна.

5) Хууль зүйн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/222 дугаар 
тушаалын хавсралтаар баталсан “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл 
бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.1, 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 
60.1.2 дахь заалтын дагуу хэм хэмжээний акт батлан гаргахдаа хуулиар тусгайлан 
эрх олгогдсон байхыг шаарддаг билээ. Энэхүү хуулиар эрх олгогдсон байх тусгай 
шаардлагыг практикт дараахь хэлбэрээр ойлгож, хэрэглэж байна. 

А. Хуульд тухайн харилцааг тухайлан зохицуулахаар эрх олгосон. Тухайлбал, 
Агаарын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8-д “агаарын бохирдлын томоохон 
суурин эх үүсвэрийг ашиглах зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, цуцлах, хүчингүй 
болгох, суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах зөвшөөрөгдөх хаягдлын хэмжээг тогтоох, 
түүнчлэн мэргэжлийн албаны дүгнэлт гаргуулах үйлчилгээний тарифыг тогтоох; 
тарифыг” гэж заасны дагуу Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас “Агаарын 
чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ 
тогтоох тухай” журмыг баталсан.

Б. Хуульд тухайн байгууллагыг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тухайлсан асуудал 
заалгүйгээр хэм хэмжээний акт гаргах эрхийг олгосон. Тухайлбал, Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т 
“эрхийнхээ хүрээнд дүрэм, журам, заавар баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, 
санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг дэмжих зорилгоор шаардлагатай 
шалгуур үзүүлэлт, бусад хэм хэмжээ тогтоох” гэж заасны дагуу энэ заалтыг 
үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
05 дугаартай “Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах 
зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам”-ыг батлан гаргасан.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 4 дэх 
хэсэг, 15 дугаар зүйлийг үндэслэн Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт чонын 
тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журмыг 1995 оны 02 дугаар сарын 15-
ны өдрийн 18 дугаартай тушаалаар баталсан. Энэхүү хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 
4/-т ан амьтны тооллого, тэдгээрийн тоо, нас, хүйс, сүргийн бүтцийг зохицуулах 
үйл ажиллагааг батлагдсан хөтөлбөр, аргачлалын дагуу явуулах, 15 дугаар зүйлд 
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“Онцгой бүсэд байгалийн унаган төрхийг нь хадгалах шаардлагад нийцүүлэн 
хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ байгальд сөрөг нөлөөгүй 
арга, хэлбэрээр судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах, ургамал, амьтны өсч үржих 
нөхцөлийг хангах, хөрсийг нөхөн сэргээх, гамшгийн хор уршгийг арилгах арга 
хэмжээ авна” гэж заасан. Үүнээс үзэхэд хуульд шууд чонын тоо толгойг зохицуулах 
журмыг батлан гаргана гэж заагаагүй ч ерөнхий чиг үүргийн хүрээнд журмыг батлан 
гаргасан. Энэ журмыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 1997 оны 03 дугаар сарын 
26-ны өдөр 965 дугаартай бүртгэсэн, өнөөг хүртэл энэ бүртгэлийг өөрчлөөгүйгээс 
үзэхэд хуульд заасан ерөнхий чиг үүргийн хүрээнд тусгайлан журам баталж 
болохыг зөвшөөрч байгаа гэж үзэхээр байна.

Дээр дурдсан Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын хуульд ерөнхий 
байдлаар эрх олгосон байх ба түүний хүрээнд олон тооны журам батлан гаргасан 
байх бөгөөд хуулиар эрх олгосон гэж үзэх боломжтой байна. Ийм тохиолдолд  
Захиргааны ерөнхий хууль болон журамд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг 
ХЗДХЯ-наас сайтар шалгах шаардлагатай юм.

6) Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг бэлтгэсэн захиргааны байгууллага 
нөлөөллийн шинжилгээ хийхдээ тухайн актаар зохицуулах харилцаанд гол 
ач холбогдолтой асуудлыг судлаагүй, зөвхөн тийм, үгүй хэмээн товчхон үгээр 
хариулдаг, эсхүл уг захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулах харилцааны 
улмаас үр нөлөө үүсэх этгээд байхгүй гэж буруу тодорхойлдог, санал авсан гэх 
боловч түүнийгээ хавсаргаж ирүүлдэггүй, зохих ёсоор бүрэн гүйцэд хийгээгүй 
нийтлэг дутагдал байсаар атал ХЗДХЯ-наас захиргааны хэм хэмжээний актыг хянан 
бүртгэхэд уг актыг батлах эрх хэмжээ хуулиар олгогдсон эсэх, хуулиар давсан хэм 
хэмжээ оруулаагүй эсэх, нөлөөллийн шинжилгээний тайлангаа ирүүлсэн эсэхийг л 
хянаж байгаа бөгөөд нөлөөллийн шинжилгээний дагуу холбогдох асуултанд хэрхэн 
хариулж бичсэн, харилцаанд оролцогчоо зөв тодорхойлсон эсэх, нотлох баримтаа 
хавсаргаж ирүүлсэн эсэх нь тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг бүртгэх 
эсэхийг шийдвэрлэхэд гол нөхцөл болдоггүй байна. ХЗДХЯ-ны хянан бүртгэхдээ 
нэгдмэлээр нөлөөллийн шинжилгээг хууль, журмын дагуу хийхийг шаардахгүй 
байгаа нь захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд нөлөөллийн шинжилгээ 
хийхийн үндсэн зорилгыг хангахгүй байгаа бөгөөд захиргааны хэм хэмжээний 
актын улмаас иргэд, хуулийн этгээдэд үүсэх үр дагаврыг хэрхэн тооцох, хэн 
хариуцах асуудал тодорхойгүй үлдэж байна.

7) Захиргааны хэм хэмжээний акттай холбоотой хууль зүйн техникийн асуудал, 
тодруулбал захиргааны хэм хэмжээний актыг холбогдох хуулийн шинэчилсэн 
найруулга, нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулж шинэчлээгүй тохиолдол байна. Тухайлбал, 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 
баталсан, А/342 дугаартай, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 3297 дугаарын 
бүртгэлтэй, “Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, 
хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай” эрх олгох заалтыг Агаарын тухай хуулийн 
5 дугаар зүйлийн 5.1.8 гэж заажээ. Гэтэл энэхүү 5.1.8 дахь заалт нь 2010 оны 
06 дугаар сарын 24-ний өдрийн Агаарын тухай хуулийн заалт бөгөөд энэ хууль 
2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болж эдүгээ хуулийн 
шинэчилсэн найруулга хэрэгжиж байгаа. Өмнөх хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.8 дахь 
заалт нь 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дахь заалт буюу “агаарын бохирдлын томоохон 
суурин эх үүсвэрийг ашиглах зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, цуцлах, хүчингүй 
болгох, суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах зөвшөөрөгдөх хаягдлын хэмжээг тогтоох, 
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түүнчлэн мэргэжлийн албаны дүгнэлт гаргуулах үйлчилгээний тарифыг тогтоох; 
тарифыг” гэсэн заалт юм. Түүнчлэн энэхүү шинэчлэн найруулсан 7 дугаар зүйлийн 
7.1.8 дахь заалт нь текстийн хувьд тарифыг гэсэн үгээр дуусч байгаа нь агуулга 
бүрэн илэрхийлэгдээгүй, хууль тогтоогчийн техникийн том алдаа гаргасан гэж 
үзэхээр байна. Үүнээс үзэхэд, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй журмыг хуулийн 
шинэчилсэн найруулгад нийцүүлж өөрчлөөгүй байна.

8) Захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн сангийн бүрдүүлэлтийн тухайд 
анхаарах асуудал байна. Тухайлбал, Сайд нарын хамтарсан тушаалын дагуу 
батлагдсан журмыг нэгдсэн сангаас хайхад бэрхшээлтэй байна. Жишээ нь, 
Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлсэн буюу зөрчлийн талаар 
бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журмыг Байгаль орчны сайд, 
Сангийн сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 342/366 дугаар 
хамтарсан тушаалаар баталж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2652 дугаартайгаар 
бүртгүүлсэн ажээ. Гэтэл энэ журмыг  эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн цахим санд 
зөвхөн Сангийн сайдын гаргасан тушаалын ангилалд оруулж байршуулсан бол 
Байгаль орчны сайдын тушаалын ангилалд энэ журам байхгүй байна. Үүний 
үр дагавар нь хэрэглэгч хайсан журмаа саадгүй олоход бэрхшээл үүсгэж, илүү 
төвөгтэй байдлыг бий болгож байна. Түүнчлэн, эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 
цахим сангийн захиргааны хэм хэмжээний актын ангилалд сум, дүүргийн Засаг 
дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хэм хэмжээний актын ангилал байхгүй, 
бүртгэлийн асуудал орхигдсон байна. Тиймээс сум, дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын баталсан захиргааны хэм хэмжээний актыг хаанаас олж, 
танилцах асуудал бэрхшээлтэй ажээ. Дээр дурдсанаас үзэхэд, Сум, дүүргийн 
Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас батласан хэм хэмжээний актын 
шинэчилсэн бүртгэлийн асуудал орхигдсон байна. 

9) Захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн санд бүртгүүлээгүй атлаа 
хэрэгжүүлж буй зөрчилтэй асуудал байна. Захиргааны ерөнхий хуулийн 65 дугаар 
зүйлийн 65.1 дэх хэсэгт захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн санд 
бүртгэх талаар зохицуулсан бөгөөд ийнхүү бүртгүүлээгүй бол тэрхүү захиргааны хэм 
хэмжээний актыг хүчин төгөлдөр гэж тооцохгүй тул тус актыг иргэд дагаж мөрдөх 
үүрэг хүлээхгүй юм. Гэвч амьдралд ХЗДХЯ-нд бүртгүүлээгүй боловч хэрэгжүүлж 
буй захиргааны хэм хэмжээний актууд байна. Энэ нь хууль тогтоомжийн 
нэгдсэн сангаас хайлт хийхэд илрээгүй бөгөөд бүртгүүлсэн боловч нэгдсэн санд 
байршуулаагүй байхыг үгүйсгэхгүй. Тухайлбал,

 - Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 сарын 09-ний А/17 дугаартай 
“Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай” захирамж;

 - Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
435 тоот “Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт 
цаасыг мэдэгдэх тухай журам”;

 - Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05 
дугаартай “Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны 
зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам” гэх мэт.

Эдгээр захиргааны хэм хэмжээний акт нь тухайн байгууллагын өөрийн 
цахим мэдээллийн санд болон хайлт хийсний үр дүнд илрэх боловч эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн цахим сангаас /legalinfo.mn/ илрэхгүй байна. Тиймээс ХЗДХЯ-
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нд бүртгүүлээгүй боловч хэрэгжиж буй захиргааны хэм хэмжээний акт олон байх 
магадлалтай байна. 

10) Захиргааны ерөнхий хууль болон нөлөөллийн шинжилгээ хийх журмын 
дагуу захиргааны хэм хэмжээний акт нь хуульд нийцсэн, хуулиар олгосон эрх 
хэмжээг хэтрүүлэх эрхгүй боловч энэ заалтыг зөрчсөн зөрчлүүд байна. Тухайлбал, 
Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолоор “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох” журмыг батлан гаргасан. Энэ журмаар бичил уурхайн зориулалтаар 
газрыг тусгай хэрэгцээнд авах эрхийг аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралд олгосон байдаг. Харин Газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь 
хэсэгт аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг аль аль нь бичил уурхайн зориулалтаар газрыг 
тусгай хэрэгцээнд авч болохоор заасан. Үүнээс үзэхэд, Засгийн газраас хууль эрх 
зүйн ямар үндэслэлээр газрын тухай хуульд заасан зохицуулалтаас сум, дүүргийг 
орхигдуулсан нь ойлгомжгүй байгаа юм. Гэсэн хэдий боловч Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яам журмыг бүртгэснээс үзэхэд энэ журам Газрын тухай хуульд нийцсэн 
гэж дүгнэсэн байна. 

11) Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, бүх шатны Засаг даргаас баталсан хэм 
хэмжээний актын бүртгэлд анхаарах дараахь асуудал байна. Тодруулбал, Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, сум, дүүргийн Засаг дарга нь 2010 онд батлагдсан журмын 
дагуу хэм хэмжээний актыг заавал бүртгүүлэх үүрэггүй байсан. Харин Захиргааны 
ерөнхий хуулийн дагуу өмнө батлагдсан болоод цаашид батлагдах захиргааны хэм 
хэмжээний актыг шинээр бүртгүүлэх үүрэг хүлээсэн. Гэвч сум, дүүргийн Засаг дарга, 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүнчлэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын зарим 
хэм хэмжээний актууд Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн бүртгэгдсэн эсэх, 
хууль тогтоомжид нийцэж буй байдал зэрэг нь тодорхойгүй хэвээр байна. Батлагдан 
гарсан боловч хуульд нийцүүлэн бүртгүүлээгүй атлаа дагаж мөрдүүлж байсан 
дүүргийн баталсан захиргааны хэм хэмжээний актыг шүүхээс шийдвэрлэсэн ба 
шүүхээс тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг хуульд нийцүүлэхийг хариуцагч 
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд даалгасан тохиолдол гарсан. Тухайлбал, 
Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 07 
сарын 09-ний өдрийн “Газрын төлбөрийн итгэлцүүрийг хэрэглэх газрын зааг, 
хязгаар газрын тоон утгыг тогтоох тухай” тогтоол батлан гаргасан бөгөөд аж ахуйн 
нэгжүүд Захиргааны ерөнхий хууль батлагдан гарсны дараа хэм хэмжээний актыг 
эсэргүүцэж маргасан байна. Улсын Дээд Шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 527 дугаар тогтоолоор Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг захиргааны хэм 
хэмжээний актыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх 6 сарын хугацаа олгосон 
байх ба энэ хугацаанд хэм хэмжээний актыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлж 
бүртгүүлээгүй бол хүчингүй болгохоор шийдсэн байна. 

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас захиргааны хэм хэмжээний 
актын төслийг нийт хорооны иргэдээр хэлэлцүүлэх зорилгоор 2018 оны 05 дугаар 
сарын 07-08-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар нийт 5 газарт товлосоноос үзэхэд 
дүүргийн ИТХ-аас захиргааны хэм хэмжээний актыг цөөнгүй батладаг ажээ.  

Иймд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан Захиргааны ерөнхий хуульд 
нийцүүлж бүртгүүлээгүй боловч хэрэгжиж буй захиргааны хэм хэмжээний актууд 
олон байж болзошгүй. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан хэм хэмжээний 
актуудад иргэдийн оролцоог хангах зохицуулалт нилээд их байх боломжтой. 
Жишээ нь, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
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Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хог хаягдлын 
хураамж төвлөрүүлэх тухай 65 тоот тогтоолоор хогны хураамжийг цахилгааны 
хураамжтай хамтатган төвлөрүүлэх талаар зохицуулсан. Энэ мэт тухайн засаг 
захиргааны нэгжид амьдарч буй иргэдтэй шууд холбоотой хэм хэмжээний акт олон 
байх магадлалтай юм. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2018 онд гаргасан хэм 
хэмжээний актын жагсаалтаас үзэхэд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 
баталсан 3 акт бүртгэгдсэн байна. Үүнд: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сумын нэг акт, 
Дорноговь аймаг Их хэт сумын хоёр акт байна. Харин Засаг даргын баталсан хэм 
хэмжээний актын бүртгэл байхгүй байна.



НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. 
САНАЛ
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Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу захиргааны хэм хэмжээний актын 
нөлөөллийн шинжилгээний тайланг бичих нэгдсэн нэг загвар, маягтыг 
батлаагүйн улмаас хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон этгээд нь нөлөөллийн 
шинжилгээний тайланг хэлбэр, формат, заримдаа агуулгын хувьд янз бүрээр 
бичиж ирүүлж байна. Иймд нөлөөллийн шинжилгээний тайланг бичих загвар 
маягтыг батлах нь цаашид уг асуудалд судалгаа шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
нөгөө талаас хэм хэмжээний актыг бүртгэх байгууллагын ажилд ч тустай, 
ойлгомжтой болно гэж үзэж байна.

“Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх” аргачлалын 2.1.3-т заасан “акт батлагдсаны дараа эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийг тодорхойлох” Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу ажиллагаа явуулна, 
уг аргачлалын 2.4-т “Нөлөөллийн шинжилгээг хийсний үр дүнд тухайн 
шийдвэрийг гаргах зайлшгүй шаардлагатай нь нотлогдсон тохиолдолд 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 
санал авах ба мөн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2, 62.3 дахь хэсэгт тус тус 
заасны дагуу хэлэлцүүлэг зохион байгуулна” гэсэн заалтууд нь ойлгомжгүй 
зөрчилтэй байна. Учир нь аргачлалын 2.1.3-т эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол 
нь хөндөгдөх бүлгийг тодорхойлохдоо хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар 
заасан мөртлөө 2.4-т нөлөөллийн шинжилгээ хийсний дараа дахин 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах талаар заасан нь ойлгомжгүй байна. Иймд 
аргачлалын 2.1.3-т буй “Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан 
журмын дагуу ажиллагаа явуулна” гэснийг хасах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлалын 2.1.5-д “тухайн асуудлыг зохицуулж байгаа 
хүчин төгөлдөр хууль, захиргааны хэм хэмжээний акт байгаа эсэх” гэснийг 
“тухайн асуудлыг зохицуулж байгаа хүчин төгөлдөр хуулийн зүйл, заалт, хэм 
хэмжээний акт байгаа эсэх” гэж өөрчлөх. Ийм байдлаар өөрчлөхгүй бол 
нөлөөллийн шинжилгээний тайланд тухайн хуулийн болон хэм хэмжээний 
актын нэрийг дурдах төдий уг асуудлыг тодорхойлж байгаа нь өрөөсгөл юм.

Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлалын 2.4-т “Нөлөөллийн шинжилгээг хийсний үр 
дүнд тухайн шийдвэрийг гаргах зайлшгүй шаардлагатай нь нотлогдсон 
тохиолдолд” гэсэн нөхцөл заасан нь ойлгомжгүй бөгөөд учир нь нэгэнт 
захиргааны байгууллагад хэм хэмжээний акт батлан гаргах эрх хуулиар 
олгогдсон бол уг захиргааны байгууллага тухайн хэм хэмжээний актыг батлах 
үүрэгтэй болно. Иймд аргачлалын 2.4-ийг “Нөлөөллийн шинжилгээг хийсний 
дараа хэм хэмжээний актын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар 
зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт заасны дагуу санал авах ба мөн хуулийн 62 дугаар 
зүйлийн 62.2, 62.3 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу акт батлагдсаны дараа 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийн хүрээнд хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулна” гэж өөрчлөх саналтай. Ийм байдлаар өөрчлөхгүй бол 
хэм хэмжээний актын төслийг ажлын хэсгээр хэлэлцүүлсэн, эсхүл бусад 
захиргааны байгууллагаас санал авснаа Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 
дугаар зүйлийн 62.2, 62.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулсан гэж ойлгон нөлөөллийн шинжилгээний тайланд тусгаж байгаа 
тохиолдол цөөнгүй байна.
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Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн 
санд бүртгэсэн актыг хууль болон аргачлалд нийцсэн эсэх асуудлыг дахин 
нягтлах шаардлагатай. Үүнд:

a. Нөлөөллийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

b. Нөлөөллийн шинжилгээ бүрэн хийгдсэн эсэх

c. Нөлөөллийн шинжилгээ үнэн зөв хийгдсэн эсэх

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн болохын 
хувьд бусад яам, агентлагаас улсын төсөв бүрдүүлэх, яаралтай, Засгийн 
газраас баталсан гэх мэт болон бусад шалтгаанаар хэм хэмжээний актын 
нөлөөллийн шинжилгээний тайлан, бүрдлийг дутуу шалгаж бүртгэдэг байж 
болох талтай тул дүгнэлт хийх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Захиргааны ерөнхий хуульд зааснаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь 
захиргааны хэм хэмжээний актын бүртгэлийг хийхдээ хуульд заасан 
шалгуур үзүүлэлтээр шалгах үүрэгтэй. Харин нөлөөллийн шинжилгээ хийх 
аргачлалд зааснаар журмыг баталж буй этгээд нөлөөллийн шинжилгээнээс 
үүдэлтэй хариуцлагыг хүлээхээр заасан. Энэ нь хариуцлагыг хоёрдмол 
шинжтэй болгож байгаа тул Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон баталж буй 
байгууллагыг бүртгэлд хариуцлагатай хандах хандлагыг сулруулж байгаа тул 
өөрчилж, нэгдмэл байдлаар тодорхой зохицуулах саналтай.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйл, Хууль зүйн сайдын 2016 оны 07 
дугаар сарын 01-ний өдрийн А/222 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан 
“Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлал”-д хэм хэмжээний актын төслийг мэдээллийн 
самбар болон цахим хуудаст 30-аас доошгүй хоногийн хугацаанд байршуулах, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж иргэдийн ялангуяа уг актын улмаас эрх, хууль 
ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөх этгээдүүдийн оролцоог хангах талаар заасан 
боловч нөлөөллийн шинжилгээний тайлангуудаас харахад энэ заалтыг 
хэрэгжүүлээгүй, хэрэгжүүлсэн гэсэн мөртлөө хэрхэн яаж хэрэгжүүлсэн 
талаараа тодорхой баримтыг ирүүлээгүй байхад хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага үүнийг хянаж үзэлгүйгээр бүртгэж 
байгааг цаашид анхаарч хэм хэмжээний актыг бүртгэх байгууллага хууль, 
журмынхаа биелэлтийг хангуулж ажиллах зүй ёсны шаардлага байна.

Захиргааны хэм хэмжээний актаар иргэдийн оролцоог хангана гэж заасан 
боловч түүний хэрэгжилт үр дүнгийн талаар мэдээлэл, судалгаа дутмаг 
байна. Иргэдийн оролцоог хангасан тухай мэдээ тайланг нийтэд хүргэж, 
иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхэд анхаарвал зохистой. Захиргааны хэм 
хэмжээний актын батлах үйл явц, батлагдан гарсны дараа иргэдийн оролцоог 
хэрхэн хангах талаар иргэдэд илүү мэдлэг, мэдээлэл хүргэх шаардлагатай 
байна. Иргэдийн мэдээлэл нэмэгдсэнээр шүүхийн болон шүүхийн бус 
журмаар иргэдийн санаачилгаар хэм хэмжээний актыг батлах явц, бүртгэл, 
хяналт сайжрах боломжтой билээ.

Иргэдийн оролцоог хамгийн ихээр агуулж болох сум, дүүргийн Засаг дарга, 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан хэм хэмжээний акт нэгдсэн санд 
бүрэн бүртгэгдээгүй тохиолдол цөөнгүй байна. Бүртгэлийг бүрэн хийх, энэ 
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талаар холбогдох этгээдэд шаардлага тавьж, хуулийг биелүүлэх арга хэмжээ 
авах шаардлагатай.

Захиргааны хэм хэмжээний актыг үндэслэж гарсан хуулийн заалт нь 
хүчингүй болсон, эсхүл хууль нь бүхэлдээ шинэчлэн батлагдсан тохиолдолд 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас хуулиар 
тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагуудад мэдэгдэж, шаардагдах 
өөрчлөлтийг оруулж уг хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх 
талаар мэдэгдэж хэвшүүлэх шаардлагатай. 

Бүртгүүлээгүй боловч хэрэгжиж буй захиргааны хэм хэмжээний акт нь эрх 
зүйн эх сурвалж биш болохыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас захиргааны 
хэм хэмжээний акт гаргах эрх бүхий этгээдэд тайлбарлан танилцуулах, 
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай. 
Түүнчлэн иргэд, байгууллагад хуулийг сайн сурталчилж өгснөөр бүртгүүлээгүй 
боловч хэрэгжиж буй хэм хэмжээний актыг хүчингүй болгуулахаар шүүхэд 
хандах, тэрхүү актыг заавал хэрэгжүүлэх үүрэггүй болохыг таниулах 
шаардлагатай байна.

Бүх шатны иргэдийн хурал нь зөвхөн хуульд зааснаар хязгаарлагдахгүйгээр 
тухайн орон нутгийн аж амьдралыг хэвийн үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай 
аливаа асуудлаар хэм хэмжээний акт батлах эрхтэй. Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлд “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх 
хэмжээний асуудлыг дээд шатны байгууллага нь шийдвэрлэж үл болно. 
Хэрэв нутаг дэвсгэрийн амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх талаар 
хууль, төрийн зохих дээд байгууллагын шийдвэрт тухайлан заагаагүй бол 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага Үндсэн хуульд нийцүүлэн бие даан 
шийдвэрлэж болно” гэж заасан.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тухайд тухайн орон нутгийн өдөр тутмын 
амьдралыг хуулиар зохицуулах боломжгүй тул Үндсэн хуульд заасан 
эрхийнхээ хүрээнд аливаа асуудлаар хэм хэмжээний акт гаргах эрхтэй 
байна. Үүнийг хуулиар эрх олгоогүй байхад хэм хэмжээний акт гаргалаа 
гэж буруутгах боломжгүй. Харин хэм хэмжээний акт нь хуульд нийцсэн, 
Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу гарсан эсэхэд хяналт тавих 
нь зүйтэй.

Захиргааны хэм хэмжээний акт батлан гаргах эрх бүхий этгээдүүдээс 
Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд ирүүлсэн нөлөөллийн шинжилгээтэй 
танилцахад Захиргааны ерөнхий хуулийн зорилгод бүрэн нийцүүлээгүй, 
тодорхой бүрдлийг хангуулаад хэм хэмжээний актаа бүртгүүлэх зорилго 
илүү давамгайлсан гэж үзэхээр байна. Нөлөөллийн шинжилгээг Захиргааны 
ерөнхий хуулийн зорилгод нийцүүлэхийн тулд “Нөлөөллийн шинжилгээ 
хийх аргачлал” журмыг одоо байгаагаас боловсронгуй болгох байдлаар 
шийдвэрлэж болох талтай. “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх 
явцад нөлөөллийн шинжилгээг хийх аргачлал” нь Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор 
баталсан аргачлалын арга зүйн хүрээнд байх нь зүйтэй гэж үзнэ. Учир нь 
хууль, хэм хэмжээний акт нь Монгол Улсын эрх зүйн тогтолцоон дахь эрх 
зүйн эх сурвалжийн эрэмбийн хувьд өөр хэдий боловч хэм хэмжээний акт 
нь хуулийн нэгэн адил хориглосон, зөвшөөрсөн, эрх олгосон, зохицуулалтын 
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шинжтэй, заавал дагаж мөрдөх, албадлагын, хуулиар эрх олгосон этгээдээс 
батлан гаргадаг, нийтээр дагаж мөрдөх гол шинжүүдээрээ адил юм. 
Хэдийгээр Хууль зүйн сайдын 2016 оны 222 дугаар тушаалын хавсралт нь 
Захиргааны ерөнхий хуулийн хэм хэмжээний акттай холбогдох зүйл заалт, 
59 дүгээр тогтоолын хавсралтын агуулга, арга зүйгээс эх авч боловсруулсан 
байгаа хэдий ч 59 дүгээр тогтоолын арга зүйд илүү нийцүүлэх нь үр дүнтэй 
байна. Ийнхүү 59 дүгээр тогтоолын арга зүйтэй нийцүүлсэн нь Захиргааны 
ерөнхий хуулиас давсан зохицуулалтын шинжийг агуулахгүй юм. Учир нь 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.5 дахь заалтад “Энэ 
хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4 дэх заалтад заасан нөлөөллийн шинжилгээ 
гэж тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын эдийн засаг, нийгмийн 
амьдралд үзүүлэх нөлөөлөл, үр дагаварыг урьдчилан судалж, тооцоолох цогц 
үйл ажиллагааг ойлгоно” гэж заасан. Иймээс нөлөөллийн шинжилгээний 
аргачлал нь хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.5 дахь заалтад заасан зорилгод 
чиглэсэн зохицуулалтын бус харин аргачлал, арга зүйн шинжтэй юм.

Хууль зүйн сайдын 2016 оны 222 дугаар тушаалын хавсралт нь дараахь 
үндсэн бүтэцтэй. Үүнд:

2.1.1.“акт гаргах үндэслэл, шаардлага, зорилтыг тодорхойлох”
2.1.2.“тухайн актын ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ”
2.1.3.“акт батлагдсаны дараа эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх 
бүлгийг тодорхойлох”
2.1.4.“хүний эрх, эрх чөлөө, өрсөлдөөнийг хязгаарласан, эдийн засаг, 
нийгмийн болон бусад үйл ажиллагаанд саад хориг учруулсан, аливаа 
хүнд суртал, авлига гарах нөхцөл боломж бүрдүүлсэн байж болзошгүй 
зохицуулалт агуулж байгаа эсэх”
2.1.5.“тухайн асуудлыг зохицуулж байгаа хүчин төгөлдөр хууль, 
захиргааны хэм хэмжээний акт байгаа эсэх”
2.1.6. “актыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөц, техник, эдийн 
засгийн тооцоо”.

Дээрх бүтэц, агуулга нь Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 
хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тантан судлах аргачлал 
хавсралт 1, хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал хавсралт 
3-ын шинжийг агуулж байна. Иймд Засгийн газрын 59 дүгээр тогтоолын 1, 
3 дугаар хавсралтыг Хууль зүйн сайдын 2016 оны 222 дугаартай тушаалтай 
уялдуулан “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад 
нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал” гэсэн найруулгыг санал болгож 
байна. (Хавсралт 9-ийг үзнэ үү)

Захиргааны хэм хэмжээний актын цахим бүртгэл, хайлт, хайлтын үр дүн гэх 
мэт техникийн асуудал зөрчилтэй байгааг шийдвэрлэх нь зүйтэй байна.

Захиргааны хэм хэмжээний актад нөлөөллийн шинжилгээ хийж 
буйн зорилго, түүний үр дагавар, хэм хэмжээний акт нь нөлөөллийн 
шинжилгээний асуултанд хэрхэн хариулж бичих нь ямар үр дагавартай 
болохыг тодорхой болгож, энэ талаар захиргааны байгууллагуудад байнгын 
сургалт, мэдээлэл өгөх нь ач холбогдолтой байна.
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Хавсралт 9

Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ 
хийх аргачлал

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу эрх бүхий этгээдээс захиргааны 
хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийхэд энэхүү 
аргачлалыг баримтална.

1.2. Нөлөөллийн шинжилгээний зорилго нь шийдвэр гаргахад олон нийтийн 
оролцоог хангах, шийдвэрийн чанар, ил тод байдлыг дээшлүүлж, эерэг болон сөрөг 
талуудыг харьцуулан судалж, үр дагаврыг урьдчилан тооцсоны үндсэн дээр уг 
асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй зохицуулалтыг бий болгоход оршино.

1.3. “Нөлөөллийн шинжилгээ” гэж Захиргааны ерөнхий хуулийн 61.5 дахь хэсэгт 
заасныг хэлнэ.

1.4. Нөлөөллийн шинжилгээ хийхэд дараахь зарчмыг баримтална. Үүнд:

1.4.1.хууль дээдлэх;
1.4.2.акт нь зөв тодорхойлогдож, зорилгодоо нийцсэн байх;
1.4.3.акт нь үр нөлөөтэй, үр ашигтай байх;
1.4.4.актын төсөл бэлтгэх үе шат нь төрийн бусад байгууллага, иргэний 
нийгмийн байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжид нээлттэй, ил тод байх.

1.5. Шийдвэрийн төсөлд нөлөөллийн шинжилгээ хийх ажлыг шийдвэр гаргах 
эрх бүхий этгээд удирдан зохион байгуулах бөгөөд нөлөөллийн шинжилгээний үнэн 
зөвийг хариуцна.

Хоёр. Нөлөөллийн шинжилгээ хийх ажлын үе шат

2.1. Нөлөөллийн шинжилгээг дараах үе шаттай зохион байгуулна.

2.1.1.асуудалд дүн шинжилгээ хийх;
2.1.2.асуудлыг шийдвэрлэх зорилгыг томьёолох;
2.1.3.тухайн асуудлыг зохицуулах хувилбаруудыг тогтоож, тэдгээрийн эерэг 
болон сөрөг талыг харьцуулан судлах;
2.1.4.зохицуулалтын хувилбаруудын үр нөлөөг тандан судлах;
2.1.5.зохицуулалтын хувилбаруудыг харьцуулж дүгнэлт хийх;
2.1.6.Хуулийн нийцэл, уялдаа холбоо

Гурав. Асуудалд дүн шинжилгээ хийх

3.1. Асуудалд дүн шинжилгээ хийх ажил дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

3.1.1.асуудлыг тодорхойлж шийдвэрлэх гэж байгаа тухайн асуудлын мөн 
чанар, цар хүрээг тогтоох;
3.1.2.тухайн асуудлаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж 
байгаа нийгмийн бүлэг, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад этгээдийг 
тодорхойлох;
3.1.3.тухайн асуудал үүссэн шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлох.



71

ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ БҮХИЙ ЗАХИРГААНЫ 
ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ИРГЭДИЙН 

ОРОЛЦОО II ТӨСӨЛ

3.2. Асуудлыг тодорхойлж, түүнд дүн шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд салбарын 
мэргэжилтнүүдтэй уулзаж ярилцах, тухайн асуудалд хамаарах этгээдийн дунд санал 
асуулга явуулах, судалгаа авах, холбогдох байгууллагаас статистик мэдээ авах, 
өмнө нь хийгдсэн судалгааны материалыг үзэх, хэлэлцүүлэг хийх зэргээр судалгаа 
хийнэ.

3.3. Тулгамдаж байгаа асуудлын цар хүрээг тогтооход түүнд хамрах хүн ам, 
нийгмийн бүлэг, салбар, нутаг дэвсгэр зэргийг тодорхойлж шаардлагатай бүх 
мэдээллийг цуглуулна. Мэдээллийг цуглуулах явцад сүүлийн жилүүдэд өссөн, 
буурсан зэрэг өөрчлөлт хөдөлгөөнийг анхаарч авч үзнэ.

3.4. Актын төсөлд зорилгод хүрэхэд чиглэсэн хэд хэдэн зохицуулалт, арга 
хэмжээг тусгасан бол арга хэмжээ, зохицуулалт бүрт дүн шинжилгээ хийж, 
тэдгээрийн зорилгод хүрэх боломжийг харьцуулна.

Дөрөв. Асуудлыг шийдвэрлэх зорилгыг томьёолох

4.1. Зорилгыг аль болох тодорхой, хэмжих боломжтой, хүрэхүйц, бодитой 
байхаар томьёолно.

4.2. Зорилгыг тухайн шийдвэрлэх гэж байгаа асуудлаас хамааруулан ерөнхий 
болон тодорхой гэсэн хоёр хэлбэрээр томьёолж болно.

4.3. Зорилгыг томьёолохдоо түүнд хүрснээр асуудал шийдвэрлэгдэх эсэх, 
зорилгыг ерөнхий байдлаар томьёолох тохиолдолд түүнийг хэрэгжүүлэх зорилт 
байгаа эсэхийг харгалзан үзнэ.

Тав. Асуудлыг зохицуулах хувилбарыг тогтоож, эерэг болон сөрөг талыг 
харьцуулах

5.1. Асуудал зохицуулах хувилбаруудыг тогтоож, эерэг болон сөрөг талыг 
харьцуулан үзэх ажлын хүрээнд энэхүү аргачлалын Дөрөв дэх хэсэгт заасан 
зорилгыг биелүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалтын хувилбаруудыг тогтооно. 
Зохицуулалтын дараах хувилбарууд байна. Үүнд: 

5.1.1.“тэг” хувилбар буюу шинээр зохицуулалт хийхээс татгалзах;
5.1.2.хэвлэл мэдээлэл болон бусад арга хэрэгслээр дамжуулан олон нийтийг 
соён гэгээрүүлэх;
5.1.3.төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлээр тодорхой чиг үүргийг 
гүйцэтгүүлэх;
5.1.4.захиргааны шийдвэр гаргах;
5.1.5.захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл боловсруулах.

5.2. Зохицуулалтын хувилбаруудын зорилгод хүрэх байдал болон тэдгээрийн 
эерэг, сөрөг тал, тухайн асуудлыг шийдвэрлэсэн бусад захиргааны байгууллагын 
сайн туршлага зэргийг харьцуулан судалсны үндсэн дээр зохицуулалтын 
хувилбарыг сонгоно.

5.3. Энэхүү аргачлалын 5-д дурдсан зохицуулалтын хувилбарыг хэрэглэж 
зорилгод хүрэх боломжтой нь тогтоогдвол үр нөлөөг тандан судлах ажлыг цааш 
үргэлжлүүлэх шаардлагагүй бөгөөд энэ тухай дүгнэлт бичсэнээр ажиллагаа 
дуусгавар болно.
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5.4. Асуудалд дүн шинжилгээ хийж, зохицуулалтын хувилбаруудыг сонгож 
тандан судлах явцад тухайн асуудлыг зөвхөн хэм хэмжээний акт гаргах замаар 
шийдвэрлэнэ гэсэн дүгнэлт гарсан тохиолдолд хэм хэмжээний актын бүтэц, 
агуулга, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулах шаардлагатай хэм 
хэмжээний актыг ерөнхий байдлаар томьёолж бичнэ.

5.5. Зохицуулалтын хувилбаруудын эерэг болон сөрөг талыг дараах шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрээнд харьцуулан судална:

5.5.1.зорилгод хүрэх байдал;
5.5.2.зардал, үр өгөөжийн харьцаа.

5.6. “Зорилгод хүрэх байдал” гэсэн шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн 
зохицуулалтын хувилбарыг хэрэгжүүлснээр анх тавьсан (энэхүү аргачлалын 
Дөрөв дэх хэсэгт заасны дагуу томьёолсон) зорилгод хүрч чадах эсэхийг тогтооно. 
Ингэхдээ тухайн зохицуулалтын хувилбарыг өөр салбарт хэрэглэсэн адилтгах 
туршлага байгаа эсэхийг судлах, уг асуудлаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөж байгаа этгээд болон салбарын мэргэжилтнүүдийн саналыг сонсох, өмнө 
хийсэн судалгааны материал ашиглах зэрэг ажиллагаа хийнэ.

5.7. “Зардал, үр өгөөжийн харьцаа” гэсэн шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн 
зохицуулалтын хувилбарыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон улсын төсвөөс зардал гарах 
эсэх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд захиргааны ачаалал, нэмэлт зардал 
үүсэх эсэхийг ерөнхий байдлаар тандан судалж, зардал их/бага гарна, эсхүл зардал 
гарахгүй гэж дүгнэнэ. Үүнд:

5.7.1.зохицуулалтын хувилбаруудын нийгэмд үзүүлэх үр өгөөжийг ерөнхий 
байдлаар тодорхойлно. Зардал нэмэгдэх тохиолдолд тухайн хувилбарыг 
хэрэгжүүлснээр нийгэмд үзүүлэх үр өгөөж нь гарсан зардлаас илүү байхаар 
бол үр ашигтай гэж үзэн энэ тухай тайлбарлаж дүгнэлтэд оруулна;
5.7.2.зардал нэмэгдэх бөгөөд үр өгөөж бага байх төсөөлөл гарсан 
тохиолдолд уг хувилбар үр ашиг муутай гэсэн дүгнэлт хийнэ;
5.7.3.шаардлагатай бол судалж байгаа асуудал, зохицуулалтын хувилбарын 
онцлогоос хамааруулан зардлыг нарийвчлан тооцож болно.

5.8.Энэхүү аргачлалын 5-д заасан шалгуурын дагуу өргөн хүрээнд сонгосон 
зохицуулалтын хувилбаруудыг ерөнхий байдлаар тандан судлах явцад зарим хувилбар 
үр дүнгүй болох нь тодорхой болж болно. Салбарын мэргэжилтэн, шинжээчид, тухайн 
зохицуулалтаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээдтэй хийсэн 
уулзалт, ярилцлагын явцад уг зохицуулалт үр дүнгүй гэдэг нь тогтоогдож болно.

5.9.Энэхүү аргачлалын 5-д заасны дагуу үр дүнгүй болох нь тогтоогдсон 
хувилбаруудаас татгалзаж, үр дүнтэй буюу цаашид үр нөлөөг нь тооцох 
шаардлагатай хувилбаруудыг сонгож нарийвчлан томьёолно.

5.10.Энэхүү аргачлалд заасан зохицуулалтын хувилбаруудыг хооронд нь 
харьцуулсны үндсэн дээр бага зардлаар өндөр үр дүнд хүрэх хувилбарыг сонгоно.

Зургаа. Зохицуулалтын хувилбаруудын үр нөлөөг тандан судлах

Энэхүү аргачлалын Тав дахь хэсэгт заасан үе шатанд сонгож авсан 
зохицуулалтын хувилбар бүрийн үр нөлөөг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
тандан судална:
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6.1.1.хүний эрх, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө;
6.1.2.Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, бусад 
хууль тогтоомжид нийцсэн байдал.

6.2.Хүний эрх, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөөг тандан 
судлахдаа дор дурдсан суурь асуултуудыг ашиглана. (Хүснэгт 1, 2, 3, 4-т харуулав)

Хүснэгт 1. Хүний эрхэд үзүүлэх үр нөлөө

Үзүүлэх үр 
нөлөө Холбогдох асуулт Хариулт Тайлбар

1.Хүний 
эрхийн суурь 
зарчмуудад 
нийцэж байгаа 
эсэх

1.1.Ялгаварлан гадуурхахгүй ба тэгш байх
1.1.1.Ялгаварлан гадуурхахыг хориглох 
эсэх Тийм Үгүй

1.1.2.Ялгаварлан гадуурхсан буюу аль 
нэг бүлэгт давуу байдал үүсгэх эсэх Тийм Үгүй

1.1.3.Тодорхой эмзэг бүлгийн нөхцөл 
байдлыг сайжруулах зорилгоор авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бол олон 
улсын болон үндэсний хууль тогтоомжид 
заасан хүний эрхийн хэм хэмжээтэй 
нийцэж байгаа эсэх

Тийм Үгүй

1.2.Оролцоог хангах
1.2.1.Зохицуулалтын хувилбарыг 
сонгохдоо оролцоог хангасан эсэх, 
ялангуяа эмзэг бүлэг, цөөнхийн оролцох 
боломжийг бүрдүүлсэн эсэх

Тийм Үгүй

1.2.2.Зохицуулалтыг бий болгосноор эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж 
байгаа, эсхүл хөндөгдөж болзошгүй 
иргэдийг тодорхойлсон эсэх

Тийм Үгүй

1.3.Хууль дээдлэх зарчим ба сайн засаглал, хариуцлага
1.3.1.Зохицуулалтыг бий болгосноор 
хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, хангах, 
хамгаалах явцад ахиц дэвшил гарах эсэх

Тийм Үгүй

1.3.2.Зохицуулалтын хувилбар нь хүний 
эрхийн Монгол Улсын олон улсын гэрээ, 
хүний эрхийг хамгаалах механизмийн 
талаар НҮБ-аас өгсөн зөвлөмжид 
нийцэж байгаа эсэх

Тийм Үгүй

1.3.3.Хүний эрхийг зөрчигчдөд хүлээлгэх 
хариуцлагыг тусгах эсэх Тийм Үгүй

2.Хүний эрхийг 
хязгаарласан 
зохицуулалт 
агуулсан эсэх

2.1.Зохицуулалт нь хүний эрхийг 
хязгаарлах тохиолдолд энэ нь хууль 
ёсны ашиг сонирхолд нийцсэн эсэх

Тийм Үгүй

2.2.Хязгаарлалт тогтоох нь зайлшгүй 
эсэх Тийм Үгүй
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3.Эрх агуулагч

3.1.Зохицуулалтын хувилбарт хамаарах 
бүлгүүд буюу эрх агуулагчдыг 
тодорхойлсон эсэх

Тийм Үгүй

3.2.Эрх агуулагчдыг эмзэг байдлаар нь 
ялгаж тодорхойлсон эсэх Тийм Үгүй

3.3.Зохицуулалтын хувилбар нь 
энэхүү эмзэг бүлгийн нөхцөл байдлыг 
харгалзан үзэж, тэдний эмзэг байдлыг 
дээрдүүлэхэд чиглэсэн эсэх

Тийм Үгүй

3.4.Эрх агуулагчдын, ялангуяа эмзэг 
бүлгийн ялгаатай хэрэгцээг тооцсон 
мэдрэмжтэй зохицуулалтыг тусгах эсэх 
(хөгжлийн бэрхшээлтэй, үндэстний 
цөөнх, хэлний цөөнх, гагцхүү эдгээрээр 
хязгаарлахгүй)

Тийм Үгүй

4.Үүрэг хүлээгч 4.1.Үүрэг хүлээгчдийг тодорхойлсон эсэх Тийм Үгүй
5.Жендэрийн

эрх тэгш 
байдлыг хангах 
тухай хуульд 
нийцүүлсэн эсэх

5.1.Жендэрийн үзэл баримтлалыг 
тусгасан эсэх Тийм Үгүй

5.2.Эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, 
тэгш боломж, тэгш хандлагын баталгааг 
бүрдүүлэх эсэх

Тийм Үгүй

Хүснэгт 2. Эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө

Үзүүлэх үр 
нөлөө Холбогдох асуулт Хариулт Тайлбар

1.Дотоодын 
зах зээлийн 
өрсөлдөх 
чадвар болон 
тогтвортой 
байдал

1.1.Хэрэглэгчдийн шийдвэр гаргах 
боломжийг бууруулах эсэх Тийм Үгүй

1.2.Хязгаарлагдмал өрсөлдөөний улмаас 
үнийн хөөрөгдлийг бий болгох эсэх Тийм Үгүй

1.3.Зах зээлд шинээр орж ирж байгаа 
аж ахуйн нэгжид бэрхшээл, хүндрэл бий 
болгох эсэх

Тийм Үгүй

1.4.Зах зээлд шинээр монополийг бий 
болгох эсэх Тийм Үгүй

2.Аж ахуйн 
нэгжийн 
үйлдвэрлэлийн 
болон 
захиргааны 
зардал

2.1.Зохицуулалтын хувилбарыг хэрэг-
жүүлснээр аж ахуйн нэгжид шинээр 
зардал үүсэх эсэх

Тийм Үгүй

2.2.Санхүүжилтийн эх үүсвэр олж авахад 
нөлөө үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

2.3.Зах зээлээс тодорхой бараа 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад хүргэх 
эсэх

Тийм Үгүй

2.4.Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад 
ямар нэг хязгаарлалт, эсхүл хориг тавих 
эсэх

Тийм Үгүй

2.5.Аж ахуйн нэгжийг үйл ажиллагаагаа 
зогсооход хүргэх эсэх Тийм Үгүй
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3.Мэдээлэх 
үүргийн улмаас 
үүсч байгаа 
захиргааны 
зардлын 
ачаалал

3.1.Хуулийн этгээдэд захиргааны шинж 
чанартай нэмэлт зардал (Тухайлбал, 
мэдээлэх, тайлан гаргах г.м) бий болгох 
эсэх

Тийм Үгүй

4.Өмчлөх эрх

4.1.Өмчлөх эрхийг (үл хөдлөх, хөдлөх 
эд хөрөнгө, эдийн бус баялаг зэргийг) 
хөндсөн зохицуулалт бий болох эсэх

Тийм Үгүй

4.2.Өмчлөх эрх олж авах, шилжүүлэх 
болон хэрэгжүүлэхэд хязгаарлалт бий 
болгох эсэх

Тийм Үгүй

4.3.Оюуны өмчийн (патент, барааны 
тэмдэг, зохиогчийн эрх зэрэг) эрхийг 
хөндсөн зохицуулалт бий болгох эсэх

Тийм Үгүй

5.Инноваци 
болон судалгаа 
шинжилгээ

5.1.Судалгаа шинжилгээ, нээлт хийх, 
шинэ бүтээл гаргах асуудлыг дэмжих 
эсэх

Тийм Үгүй

5.2.Үйлдвэрлэлийн шинэ технологи 
болон шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, 
дэлгэрүүлэхийг илүү хялбар болгох эсэх

Тийм Үгүй

6.Хэрэглэгч 
болон гэр 
бүлийн төсөв

6.1.Хэрэглээний үнийн түвшинд нөлөө 
үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

6.2.Хэрэглэгчдийн хувьд дотоодын зах 
зээлийг ашиглах боломж олгох эсэх Тийм Үгүй

6.3.Хэрэглэгчдийн эрх ашигт нөлөөлөх 
эсэх Тийм Үгүй

6.4.Хувь хүний/гэр бүлийн санхүүгийн 
байдалд (шууд буюу урт хугацааны 
туршид) нөлөө үзүүлэх эсэх

Тийм Үгүй

7.Тодорхой бүс 
нутаг, салбарууд

7.1.Тодорхой бүс нутагт буюу тодорхой 
нэг чиглэлд ажлын байрыг шинээр бий 
болгох эсэх

Тийм Үгүй

7.2.Тодорхой бүс нутагт буюу тодорхой 
нэг чиглэлд ажлын байр багасгах 
чиглэлээр нөлөө үзүүлэх эсэх

Тийм Үгүй

7.3.Жижиг, дунд үйлдвэр, эсхүл аль нэг 
салбарт нөлөө үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

8.Төрийн 
захиргааны 
байгууллага

8.1.Улсын төсөвт нөлөө үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй
8.2.Шинээр төрийн байгууллага 
байгуулах, эсхүл төрийн байгууллагад 
бүтцийн өөрчлөлт хийх шаардлага 
тавигдах эсэх

Тийм Үгүй

8.3.Төрийн байгууллагад захиргааны 
шинэ чиг үүрэг бий болгох эсэх Тийм Үгүй

9.Макро эдийн 
засгийн хүрээнд

9.1.Эдийн засгийн өсөлт болон ажил 
эрхлэлтийн байдалд нөлөө үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

9.2.Хөрөнгө оруулалтын нөхцөлийг 
сайжруулах, зах зээлийн тогтвортой 
хөгжлийг дэмжих эсэх

Тийм Үгүй

9.3.Инфляци нэмэгдэх эсэх Тийм Үгүй
10.Олон улсын 
харилцаа

11.1.Монгол Улсын олон улсын гэрээтэй 
нийцэж байгаа эсэх Тийм Үгүй
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Хүснэгт 3. Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө

Үзүүлэх үр 
нөлөө Холбогдох асуулт Хариулт Тайлбар

1.Ажил 
эрхлэлтийн 
байдал, 
хөдөлмөрийн 
зах зээл

1.1.Шинээр ажлын байр бий болох эсэх Тийм Үгүй
1.2.Шууд болон шууд бусаар ажлын 
байрны цомхотгол бий болгох эсэх Тийм Үгүй

1.3.Тодорхой ажил мэргэжлийн хүмүүс 
болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд 
нөлөө үзүүлэх эсэх

Тийм Үгүй

1.4.Тодорхой насны хүмүүсийн ажил 
эрхлэлтийн байдалд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

2.Ажлын 
стандарт, 
хөдөлмөрлөх 
эрх

2.1.Ажлын чанар, стандартад нөлөөлөх 
эсэх Тийм Үгүй

2.2.Ажилчдын эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдалд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

2.3.Ажилчдын эрх, үүрэгт шууд болон 
шууд бусаар нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

2.4.Шинээр ажлын стандарт гаргах эсэх Тийм Үгүй
2.5.Ажлын байранд технологийн 
шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон өөрчлөлт бий болгох эсэх

Тийм Үгүй

3.Нийгмийн 
тодорхой 
бүлгийг 
хамгаалах 
асуудал

3.1.Шууд болон шууд бусаар тэгш бус 
байдал үүсгэх эсэх Тийм Үгүй

3.2.Тодорхой бүлэг болон хүмүүст сөрөг 
нөлөө үзүүлэх эсэх. Тухайлбал, эмзэг 
бүлэг, хөгжлийн бэршээлтэй иргэд, 
ажилгүй иргэд, үндэстний цөөнхөд гэх 
мэт

Тийм Үгүй

3.3.Гадаадын иргэдэд илэрхий нөлөөлөх 
эсэх Тийм Үгүй

4.Төрийн 
удирдлага, 
сайн засаглал, 
шүүх эрх 
мэдэл, хэвлэл 
мэдээлэл, ёс 
суртахуун

4.1.Засаглалын харилцаанд оролцогчдод 
нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

4.2.Төрийн байгууллагуудын үүрэг, үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

4.3.Төрийн захиргааны албан хаагчдын 
эрх, үүрэг, харилцаанд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

4.4.Иргэдийн шүүхэд хандах, асуудлаа 
шийдвэрлүүлэх эрхэд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

4.5.Улс төрийн нам, төрийн бус 
байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх 
эсэх

Тийм Үгүй

5.Нийтийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй 
байдал

5.1.Хувь хүн/нийт хүн амын дундаж 
наслалт, өвчлөлт, нас баралтын байдалд 
нөлөөлөх эсэх

Тийм Үгүй

5.2.Зохицуулалтын хувилбарын улмаас 
үүсэх дуу чимээ, агаар, хөрсний чанарын 
өөрчлөлт хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх эсэх

Тийм Үгүй

5.3.Хүмүүсийн амьдралын хэв маяг 
(хооллолт, хөдөлгөөн, архи, тамхины 
хэрэглээ)-т нөлөөлөх эсэх

Тийм Үгүй
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6.Нийгмийн 
хамгаалал, 
эрүүл мэнд, 
боловсролын 
систем

6.1.Нийгмийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжид нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

6.2.Ажилчдын боловсрол, шилжилт 
хөдөлгөөнд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

6.3.Иргэдийн боловсрол (төрийн болон 
хувийн хэвшлийн боловсрролын 
байгууллага) олох, мэргэжил эзэмших, 
давтан сургалтад хамрагдахад сөрөг 
нөлөө үзүүлэх эсэх

Тийм Үгүй

6.4.Нийгмийн болон эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авахад сөрөг нөлөө үзүүлэх 
эсэх

Тийм Үгүй

6.5.Их, дээд сургуулиудын үйл ажиллагаа, 
өөрийн удирдлагад нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

7.Гэмт хэрэг, 
нийгмийн 
аюулгүй байдал

7.1.Нийгмийн аюулгүй байдал, гэмт 
хэргийн нөхцөл байдалд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

7.2.Хуулийг албадан хэрэгжүүлэхэд 
нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

7.3.Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд нөлөө 
үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

7.4.Гэмт хэргийн хохирогчид, гэрчийн 
эрхэд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

8.Соёл

8.1.Соёлын өвийг хамгаалахад нөлөө 
үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

8.2.Хэл, соёлын ялгаатай байдал бий 
болгох эсэх, эсхүл уг ялгаатай байдалд 
нөлөөлөх эсэх

Тийм Үгүй

8.3.Иргэдийн түүх, соёлоо хамгаалах 
оролцоонд нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

 

Хүснэгт 4. Байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө

Үзүүлэх үр 
нөлөө Холбогдох асуулт Хариулт Тайлбар

1.Агаар 1.1.Зохицуулалтын хувилбарын үр дүнд 
агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлэх эсэх Тийм Үгүй

2.Зам тээвэр, 
түлш, эрчим хүч

2.1.Тээврийн хэрэгслийн түлшний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх/бууруулах эсэх Тийм Үгүй

2.2.Эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
эсэх Тийм Үгүй

2.3.Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нөлөө 
үзүүлэх эсэх Тийм Үгүй

2.4.Тээврийн хэрэгслийн агаарын 
бохирдлыг нэмэгдүүлэх эсэх Тийм Үгүй
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3.Ан амьтан, 
ургамлыг 
хамгаалах

3.1.Ан амьтны тоо хэмжээг бууруулах 
эсэх Тийм Үгүй

3.2.Ховордсон болон нэн ховор амьтан, 
ургамалд сөргөөр нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

3.3.Ан амьтдын нүүдэл, суурьшилд 
сөргөөр нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

3.4.Тусгай хамгаалалттай газар нутагт 
сөргөөр нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

4.Усны нөөц

4.1.Газрын дээрх ус болон гүний ус, цэвэр 
усны нөөцөд сөргөөр нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

4.2.Усны бохирдлыг нэмэгдүүлэх эсэх Тийм Үгүй
4.3.Ундны усны чанарт нөлөөлөх эсэх Тийм Үгүй

5.Хөрсний 
бохирдол

5.1.Хөрсний бохирдолтод нөлөө үзүүлэх 
эсэх Тийм Үгүй

5.2.Хөрсийг эвдэх, ашиглагдсан талбайн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх эсэх Тийм Үгүй

6.Газрын 
ашиглалт

6.1.Ашиглагдаагүй байсан газрыг 
ашиглах эсэх Тийм Үгүй

6.2.Газрын зориулалтыг өөрчлөх эсэх Тийм Үгүй
6.3.Экологийн зориулалтаар 
хамгаалагдсан газрын зориулалтыг 
өөрчлөх эсэх

Тийм Үгүй

7.Нөхөн 
сэргээгдэх/
нөхөн 
сэргээгдэхгүй 
байгалийн 
баялаг

7.1.Нөхөн сэргээгдэх байгалийн баялгийг 
өөрөө нөхөн сэргээгдэх чадавхийг нь 
алдагдуулахгүйгээр зохистой ашиглах 
эсэх

Тийм Үгүй

7.2.Нөхөн сэргээгдэхгүй байгалийн 
баялгийн ашиглалт нэмэгдэх эсэх Тийм Үгүй

6.3. Энэхүү аргачлалд заасан асуултуудаар хязгаарлахгүйгээр судалж байгаа 
асуудлын онцлогоос хамааран нэмэлт асуулт гаргаж болно. Асуултуудад аль болох 
ерөнхий байдлаар “Тийм”, “Үгүй” гэж хариулна.

6.4. Энэхүү аргачлалд заасан асуултуудад сөрөг байдлаар хариулах буюу сөрөг 
үр нөлөө үзүүлэх бол “Тайлбар” хэсэгт энэ талаарх үндэслэл, шалтгааныг тодорхой 
бичнэ.

6.5. Энэ аргачлалд заасан асуултуудад “Тийм”, “Үгүй” гэсэн байдлаар хариулах 
боломжгүй тохиолдолд тухайн асуултын “Тайлбар” хэсэгт холбогдох зохицуулалтын 
хувилбарын үр нөлөөг тайлбарлах, үндэслэл, шалтгаанаа тодорхойлох байдлаар 
хариулна.

6.6. Тухайн зохицуулалтын хувилбарыг хэрэгжүүлэх явцад урьдчилан тооцох 
боломжгүй сөрөг үр дагавар гарах эсэхийг тогтооно. Асуултуудад хариулах 
явцад ноцтой сөрөг үр нөлөө гарахаар байвал түүнийг гүнзгийрүүлэн шалгах 
шаардлагатай.

6.7. Тухайн зохицуулалтын хувилбараар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь 
аливаа байдлаар хөндөгдөх этгээд тус бүрт үзүүлэх үр нөлөөг тогтооно.
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6.8. Тухайн актын ерөнхий бүтэц” гэсэн агуулгын хүрээнд акт нь бүтцийн хувьд 
гарчиг, тэмдэглэх хэсэг, тогтоох хэсэг, шаардлагатай бол урьд гаргасан шийдвэрийг 
хүчингүй болгох тухай хэсэг болон акт хүчин төгөлдөр болох хугацааг тус тус заана.

Долоо. Хуулийн нийцэл, уялдаа холбоо

7.1. “Хуулийн нийцэл, уялдаа холбоог шалгах” шалгах хэрэгслийн хүрээнд дараах 
асуултад хариулах замаар хуулийн төслийн уялдаа холбоог тогтооно:

7.1.1.актын төслийн зохицуулалт тухайн хуулийн зорилттой нийцэж байгаа 
эсэх;
7.1.2.актын төслийн эрх олгосон хуулийн нэр тухайн харилцаанд хамаарах 
хууль мөн эсэх;
7.1.3.актын төсөлд тодорхойлсон нэр томьёо тухайн актын төслийн болон 
бусад хуулийн нэр томьёотой нийцэж байгаа эсэх;
7.1.4.актын төслийн зүйл, заалт тухайн хуулийн төсөл болон бусад хууль, 
актын заалттай нийцэж байгаа эсэх;
7.1.5.актын төслийн зүйл, заалт тухайн актын төслийн болон бусад актын 
заалттай давхардсан эсэх;
7.1.6.актын төслийг хэрэгжүүлэх этгээдийг тодорхой тусгасан эсэх;
7.1.7.актын төсөлд шаардлагатай зохицуулалтыг орхигдуулсан эсэх;
7.1.8.актын төсөлд төрийн байгууллагын гүйцэтгэх чиг үүргийг давхардуулан 
тусгасан эсэх;
7.1.9.төрийн байгууллагын чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 
холбоодоор гүйцэтгүүлэх боломжтой эсэх;
7.1.10.татварын хуулиас гадуур төлбөр, хураамж тогтоосон эсэх;
7.1.11.тухайн актын төсөлд тусгасан тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой 
зохицуулалтыг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд 
тусгасан эсэх;
7.1.12.Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээнд 
заасан хүний эрхийг хязгаарласан зохицуулалт тусгасан эсэх;

Найм. Зохицуулалтын хувилбаруудыг харьцуулж дүгнэлт хийх

8.1. Зохицуулалтын хувилбарын үр нөлөөг урьдчилан тандаж судалсны үр дүнд 
илрүүлсэн зохицуулалтын хувилбар тус бүрийн эерэг болон сөрөг үр нөлөөг хооронд 
нь харьцуулж дүгнэлт хийнэ.

Ес. Нөлөөллийн шинжилгээний танилцуулга

9.1. Танилцуулга, зөвлөмж өгөх үе шат дараах дарааллаар явагдана. Үүнд:

9.1.1.үр дүнг баримтжуулах;
9.1.2.үнэлэх;
9.1.3.зөвлөмж өгөх.

9.2. Үр дүнг баримтжуулах гэдэг нь нөлөөллийн шинжилгээ хийх явцад 
ашигласан мэдээлэл тоо баримт, дүгнэлт, оролцогчид, мэргэжлийн холбоодын 
санал зэрэг холбогдох бүх материалыг цуглуулах ажиллагаа бөгөөд нөлөөллийн 
шинжилгээний үе шат бүрийг баримтжуулна. Энэ нь актын төслийн үр нөлөөг 
үнэлэх ажиллагааны үр дүнг дүгнэж, зөвлөмж өгөх үндэслэл болох бөгөөд 
цуглуулсан бүх баримт, мэдээлэл зөвлөмжийн хавсралт болно.



80

ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ БҮХИЙ ЗАХИРГААНЫ 
ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭИРГЭДИЙН 

ОРОЛЦОО II ТӨСӨЛ

9.3. Нөлөөллийн шинжилгээ хийх явцад актын төсөл, эсхүл түүний тодорхой 
зохицуулалтын улмаас ямар үр дүн гарсныг үнэлж, дүгнэлт бичнэ. Өөрөөр хэлбэл, 
баримтжуулах шатанд цуглуулсан баримт, мэдээлэл, үр нөлөөг үнэлэх ажиллагааны 
явц, тэдгээрийн үр дүнг үнэлсний үндсэн дээр тухайн актын төсөл батлагдсан 
тохиолдолд гарах үр нөлөө, үр дагаврын талаарх дүгнэлт бичнэ. Үнэлгээ өгөхдөө үр 
нөлөө үнэлэх ажиллагааны үр дүнг тоон үзүүлэлтээр үнэлж болно.

9.4. Актын төслийн үр нөлөөг үнэлэх ажиллагааны үр дүнд гарсан дүгнэлтэд 
тулгуурлан тухайн хуулийн төсөл, эсхүл түүний тодорхой зохицуулалтыг өөрчлөх, 
нэмэлт оруулах, эсхүл хэвээр үлдээх талаар зөвлөмж бичнэ. Хэрвээ актын төсөл, 
түүний зохицуулалтыг өөрчлөх, эсхүл нэмэлт оруулах шаардлагатай тохиолдолд 
үр дүнг үнэлэх шатанд гарсан дүгнэлтийг үндэслэн актын төслийг өөрчлөх, нэмэлт 
оруулах талаар зөвлөмжид тодорхой тусгана. Тухайлбал, үр нөлөөг үнэлэх явцад 
холбогдох байгууллага, этгээдээс ирүүлсэн санал, хэлэлцүүлэгт оролцсон этгээдээс 
гарсан санаа, туршилтын ажиллагааны тэмдэглэл зэргийг үндэслэн актын төслийг 
дагаж мөрдөх болон хэрэгжүүлэх боломжтой, бага зардал, ачаалал үүсгэх, илүү 
ойлгомжтой болгох саналыг томьёолон зөвлөмжид тусгана.

9.5. Нөлөөллийн шинжилгээний танилцуулгыг шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд 
гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
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