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“Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэнд хяналт 
шинжилгээ хийх боловсронгуй болгох санал боловсруулах” судалгааны ажлыг “Хохирогчийн эрхийн 
судалгааны төв” төрийн бус байгууллага “Иргэдийн оролцоо II” төслийн захиалгаар гүйцэтгэлээ. 

“Иргэдийн оролцоо II” төслөөс дараах ажил, судалгааг гүйцэтгүүлэхээр ажлын даалгаварт заасны дагуу 
тайланг боловсруулав. 
Үүнд: 

• Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий Монгол Улсын хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомжийн
жагсаалтыг 2017 оны УИХ-ын хаврын чуулган дуусталх хугацаанд батлагдсан хуулийг хамруулан
шинэчлэх;

• Монгол Улсын хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомж дахь төрөөс болон нутгийн өөрийн удирдлагын
байгууллагаас бүх түвшинд шийдвэр гаргахдаа иргэдийг оролцуулах зохицуулалт бүхий заалтыг
түүвэрлэх;

• Түүвэрлэсэн хууль тогтоомжийн заалтын хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын
5 дугаар хавсралтад заасан аргачлалын дагуу хуулийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ хийх;

• Хяналт шинжилгээний үр дүнд үндэслэн хуулийн зохицуулалтын сайн хэрэгжиж буй заалт болон
хэрэв хэрэгжихгүй эсхүл хангалтгүй хэрэгжиж буй хуулийн заалт байгаа бол түүний шалтгаан,
үндэслэлийг тодорхой нотолгоотойгоор тайлбарлах;

• Хууль тогтоомж хоорондын давхардал, зөрчил, хийдлийг хянаж, цаашид боловсронгуй болгох,
нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль тогтоомжийн заалтын санал боловсруулах;

• Нэгдсэн байдлаар тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зөвлөмж, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн
заалтын өөрчлөлтийн саналыг боловсруулах.

1.1 СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ
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Энэхүү захиалгын хүрээнд судалгааны багийн зүгээс 
судалгааг дараахь арга зүй, аргачлал, зөвлөмжийг 
баримтлан хийсэн юм.

1. Хуулийн жагсаалт, иргэний оролцооны
зохицуулалтыг түүвэрлэх аргачлал

Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий Монгол Улсын 
хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомжийн жагсаалтыг 
шинэчилж, төрөөс болон нутгийн өөрийн удирдлагын 
байгууллагаас бүх түвшинд шийдвэр гаргахдаа иргэдийг 
оролцуулах зохицуулалт бүхий заалтыг түүвэрлэсэн. Үүнд:

• Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа
хууль тогтоомжийг 2017 оны 7 дугаар сарын 10-
ны өдөр /УИХ-ын 2017 оны Хаврын чуулган
хаасан өдөр/-ийн байдлаар www.legalinfo.mn
цахим хуудаснаас хууль батлагдсан хугацааны он
дарааллаар судалсан. Энэ нь ардчилсан, эрх зүйт
ёсны Үндсэн хууль батлагдсанаас хойшхи хугацааг
арав, арван  жилээр багцлан түүхчилж, иргэний
оролцооны зохицуулалт хууль тогтоомжид
тусгагдаж ирсэн хөгжлийн чиг хандлагыг он
дарааллаар нь дүгнэхэд ач холбогдолтой,  дөхөмтэй
байсан болно;

• Иргэний оролцоо гэдэг нь тодорхой агуулга,
тогтоосон ойлголт бүхий хууль зүйн нэр томъёо
болж чадаагүй байгаа нь түүвэр хийхэд зарим
хүндрэл дагуулж байв. Хуулийн зарим заалт нь
нэг талаар иргэний оролцооны элемент агуулж
байгаа мэт боловч оролцооны хамгийн гол шинж
болох шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох
боломж мөн үү гэсэн шалгуур тавихад түүнийг
хангахгүй байх нь олонтаа байлаа. Иймд энэхүү
түүвэрт хамруулсан хууль, хуулийн заалтууд нь
“маргашгүй”, “хөдөлшгүй”, эсхүл “иж бүрэн” иргэний
оролцооны зохицуулалт гэж дүгнэх боломжгүйг
тэмдэглэх нь зүйтэй. Иргэний оролцооны тухай
ойлголт, ухагдахуун улам тодорхой, тогтвортой,
нэг мөр болох тусам энэхүү түүвэр төгөлдөрших
боломжтой;

• Иргэний оролцооны зохицуулалт нь олон
төрөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийг төрөлжүүлэн
дүгнэх зорилгоор Монгол Улсад өмнө нь энэ
талаар хийгдэж байсан судалгаа (Монголын
хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны хийсэн судалгааг
тухайлан дурдах хэрэгтэй),  гадаад улсуудад иргэний
оролцоог хэрхэн төрөлжүүлэн ангилж байгаа
практикийг судалсны үндсэн дээр 5 хэлбэр бүхий
шалгуураар түүвэрлэв. Үүнд: (1) идэвхтэй оролцоо,
(2) зөвлөлдөх оролцоо, (3) мэдээллээр хангагдах
оролцоо, (4) хяналт тавих оролцоо, (5) бусад
оролцоо гэсэн 5 хэлбэрийн шалгуураар түүвэрлэв.
Ингэхдээ “Иргэдийн оролцоо II” төслийн захиалгаар
өмнө нь Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн
холбооны хийсэн түүврийг шинэчлэх бус, харин
тухайн түүврийг харгалзан дахин шинээр түүвэр
хийсэн. Учир нь өмнө хийгдсэн энэхүү түүвэрт
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэний

оролцооны шинжтэй гэхээсээ илүү иргэнд үүрэг 
хүлээлгэсэн, эрх нь зөрчигдвөл гомдол, өргөдөл 
гаргах эрх бүхий олон заалтуудыг хамруулсан гэж 
судалгааны багаас дүгнэсэн тул түүврийг дахин 
шинээр хийсэн болно.  

• Эдгээр шалгуурын дүнд иргэний оролцоо бүхий
109 хууль, тэдгээрт буй 308 зохицуулалтыг түүвэрт 
тусгалаа. Зохицуулалт гэдэг нь тодорхой нэг 
багц зохицуулалт буюу 1 зохицуулалт нь зарим 
тохиолдолд 1 заалт, зарим тохиолдолд хэд хэдэн 
хуулийн заалтаас бүрдэнэ. Жишээ нь, Тусгай 
хамгаалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай 
хуульд орчны бүсийн зөвлөлд иргэний оролцоог 
хангахтай холбоотой 4 заалт байсан бөгөөд 
тэдгээр нь нэг л зохицуулалт болох орчны бүсийн 
зөвлөлийн асуудалд хамааралтай тул нэгтгэн 1 
зохицуулалт болгов. Энэ нь иргэний оролцооны 
зохицуулалтын тоон үзүүлэлтийг гаргахад 
зохиомол буюу техникийн шинжтэй илүү тоо, 
дугаарлалт үүсгэхгүй байхад үндэслэсэн болно. 

2. Хяналт шинжилгээний аргачлал

Түүвэрлэсэн хуулийн заалтын хэрэгжилтэд ажлын 
даалгаварт заасны дагуу Засгийн газрын 2016 оны 59 
дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралтад заасан “Хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх 
аргачлал”-ын дагуу хуулийн хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ хийлээ. Иргэний оролцоо төслөөс өмнө нь 
Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоор гүйцэтгүүлсэн 
“Иргэний оролцооны талаархи Монгол Улсын хууль,  эрх 
зүйн актын хэрэгжилтэд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны 
нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ, судалгааны тайлан” 
нь энэхүү аргачлалаар хийгдээгүй юм. Харин  Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2011 оны 54 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан 
“Хуулийн хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлал”-ын дагуу 
хийгдсэн тул Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо-ны 
судалгаа ба “Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв” төрийн 
бус байгууллагын хийсэн энэхүү судалгааны зорилго, 
тайлангийн бүтэц, арга зүй өөрчлөгдсөн болно. 

Судалгааны мэдээлэл, факт, баримтыг ихэвчлэн баримт 
бичгийг судлах аргаар, мөн холбогдох мэргэжилтэн, 
ажил хариуцаж байгаа ажилтнуудтай ярилцлага хийх 
арга замаар цуглуулсан. Ажлын даалгаварт тусгагдсан 
Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийх аргачлал” нь 3 хуудсанд багтсан товчхон аргачлал 
байдаг ба түүнийг хэрхэн хэрэглэх, аргачлалыг хэрэглэхэд 
гарч болзошгүй төөрөгдлөөс сэргийлэх талаар зөвлөмж, 
зааварчилгаа, эсхүл хэрхэн хэрэглэсэн тухай жишээ 
баримт байхгүй байсан нь зарим үед аргачлалыг хэрэглэх 
ойлголтын зөрүү үүсгэх явдалд хүргэж байлаа. Тухайлбал,  
Аргачлалын 4.1-д “Хууль тогтоомжийн зорилгодоо хүрч 
байгаа байдал буюу үр дүн, үр нөлөөнд ажиглалт хийх, 
тэдгээрт дүн шинжилгээ хийхийн тулд тохирох хэмжүүрийг 
сонгоно.” 4.2-т “Хэмжүүр нь орц,  гарц,  үр нөлөөг хэмжихэд 
буюу ажиглахад чиглэгдэнэ. Үүнд: 4.2.1.орц (Input): Хууль 
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“Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэнд хяналт 
шинжилгээ хийх боловсронгуй болгох санал боловсруулах” судалгааны ажлыг “Хохирогчийн эрхийн 
судалгааны төв” төрийн бус байгууллага “Иргэдийн оролцоо II” төслийн захиалгаар гүйцэтгэлээ. 

“Иргэдийн оролцоо II” төслөөс дараах ажил, судалгааг гүйцэтгүүлэхээр ажлын даалгаварт заасны дагуу 
тайланг боловсруулав. 
Үүнд: 

• Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий Монгол Улсын хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомжийн
жагсаалтыг 2017 оны УИХ-ын хаврын чуулган дуусталх хугацаанд батлагдсан хуулийг хамруулан
шинэчлэх;

• Монгол Улсын хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомж дахь төрөөс болон нутгийн өөрийн удирдлагын
байгууллагаас бүх түвшинд шийдвэр гаргахдаа иргэдийг оролцуулах зохицуулалт бүхий заалтыг
түүвэрлэх;

• Түүвэрлэсэн хууль тогтоомжийн заалтын хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын
5 дугаар хавсралтад заасан аргачлалын дагуу хуулийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ хийх;

• Хяналт шинжилгээний үр дүнд үндэслэн хуулийн зохицуулалтын сайн хэрэгжиж буй заалт болон
хэрэв хэрэгжихгүй эсхүл хангалтгүй хэрэгжиж буй хуулийн заалт байгаа бол түүний шалтгаан,
үндэслэлийг тодорхой нотолгоотойгоор тайлбарлах;

• Хууль тогтоомж хоорондын давхардал, зөрчил, хийдлийг хянаж, цаашид боловсронгуй болгох,
нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль тогтоомжийн заалтын санал боловсруулах;

• Нэгдсэн байдлаар тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зөвлөмж, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн
заалтын өөрчлөлтийн саналыг боловсруулах.

1.1 СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ
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Энэхүү захиалгын хүрээнд судалгааны багийн зүгээс 
судалгааг дараахь арга зүй, аргачлал, зөвлөмжийг 
баримтлан хийсэн юм.

1. Хуулийн жагсаалт, иргэний оролцооны
зохицуулалтыг түүвэрлэх аргачлал

Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий Монгол Улсын 
хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомжийн жагсаалтыг 
шинэчилж, төрөөс болон нутгийн өөрийн удирдлагын 
байгууллагаас бүх түвшинд шийдвэр гаргахдаа иргэдийг 
оролцуулах зохицуулалт бүхий заалтыг түүвэрлэсэн. Үүнд:

• Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа
хууль тогтоомжийг 2017 оны 7 дугаар сарын 10-
ны өдөр /УИХ-ын 2017 оны Хаврын чуулган
хаасан өдөр/-ийн байдлаар www.legalinfo.mn
цахим хуудаснаас хууль батлагдсан хугацааны он
дарааллаар судалсан. Энэ нь ардчилсан, эрх зүйт
ёсны Үндсэн хууль батлагдсанаас хойшхи хугацааг
арав, арван  жилээр багцлан түүхчилж, иргэний
оролцооны зохицуулалт хууль тогтоомжид
тусгагдаж ирсэн хөгжлийн чиг хандлагыг он
дарааллаар нь дүгнэхэд ач холбогдолтой,  дөхөмтэй
байсан болно;

• Иргэний оролцоо гэдэг нь тодорхой агуулга,
тогтоосон ойлголт бүхий хууль зүйн нэр томъёо
болж чадаагүй байгаа нь түүвэр хийхэд зарим
хүндрэл дагуулж байв. Хуулийн зарим заалт нь
нэг талаар иргэний оролцооны элемент агуулж
байгаа мэт боловч оролцооны хамгийн гол шинж
болох шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох
боломж мөн үү гэсэн шалгуур тавихад түүнийг
хангахгүй байх нь олонтаа байлаа. Иймд энэхүү
түүвэрт хамруулсан хууль, хуулийн заалтууд нь
“маргашгүй”, “хөдөлшгүй”, эсхүл “иж бүрэн” иргэний
оролцооны зохицуулалт гэж дүгнэх боломжгүйг
тэмдэглэх нь зүйтэй. Иргэний оролцооны тухай
ойлголт, ухагдахуун улам тодорхой, тогтвортой,
нэг мөр болох тусам энэхүү түүвэр төгөлдөрших
боломжтой;

• Иргэний оролцооны зохицуулалт нь олон
төрөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийг төрөлжүүлэн
дүгнэх зорилгоор Монгол Улсад өмнө нь энэ
талаар хийгдэж байсан судалгаа (Монголын
хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны хийсэн судалгааг
тухайлан дурдах хэрэгтэй),  гадаад улсуудад иргэний
оролцоог хэрхэн төрөлжүүлэн ангилж байгаа
практикийг судалсны үндсэн дээр 5 хэлбэр бүхий
шалгуураар түүвэрлэв. Үүнд: (1) идэвхтэй оролцоо,
(2) зөвлөлдөх оролцоо, (3) мэдээллээр хангагдах
оролцоо, (4) хяналт тавих оролцоо, (5) бусад
оролцоо гэсэн 5 хэлбэрийн шалгуураар түүвэрлэв.
Ингэхдээ “Иргэдийн оролцоо II” төслийн захиалгаар
өмнө нь Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн
холбооны хийсэн түүврийг шинэчлэх бус, харин
тухайн түүврийг харгалзан дахин шинээр түүвэр
хийсэн. Учир нь өмнө хийгдсэн энэхүү түүвэрт
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэний

оролцооны шинжтэй гэхээсээ илүү иргэнд үүрэг 
хүлээлгэсэн, эрх нь зөрчигдвөл гомдол, өргөдөл 
гаргах эрх бүхий олон заалтуудыг хамруулсан гэж 
судалгааны багаас дүгнэсэн тул түүврийг дахин 
шинээр хийсэн болно.  

• Эдгээр шалгуурын дүнд иргэний оролцоо бүхий
109 хууль, тэдгээрт буй 308 зохицуулалтыг түүвэрт 
тусгалаа. Зохицуулалт гэдэг нь тодорхой нэг 
багц зохицуулалт буюу 1 зохицуулалт нь зарим 
тохиолдолд 1 заалт, зарим тохиолдолд хэд хэдэн 
хуулийн заалтаас бүрдэнэ. Жишээ нь, Тусгай 
хамгаалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай 
хуульд орчны бүсийн зөвлөлд иргэний оролцоог 
хангахтай холбоотой 4 заалт байсан бөгөөд 
тэдгээр нь нэг л зохицуулалт болох орчны бүсийн 
зөвлөлийн асуудалд хамааралтай тул нэгтгэн 1 
зохицуулалт болгов. Энэ нь иргэний оролцооны 
зохицуулалтын тоон үзүүлэлтийг гаргахад 
зохиомол буюу техникийн шинжтэй илүү тоо, 
дугаарлалт үүсгэхгүй байхад үндэслэсэн болно. 

2. Хяналт шинжилгээний аргачлал

Түүвэрлэсэн хуулийн заалтын хэрэгжилтэд ажлын 
даалгаварт заасны дагуу Засгийн газрын 2016 оны 59 
дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралтад заасан “Хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх 
аргачлал”-ын дагуу хуулийн хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ хийлээ. Иргэний оролцоо төслөөс өмнө нь 
Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоор гүйцэтгүүлсэн 
“Иргэний оролцооны талаархи Монгол Улсын хууль,  эрх 
зүйн актын хэрэгжилтэд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны 
нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ, судалгааны тайлан” 
нь энэхүү аргачлалаар хийгдээгүй юм. Харин  Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2011 оны 54 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан 
“Хуулийн хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлал”-ын дагуу 
хийгдсэн тул Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо-ны 
судалгаа ба “Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв” төрийн 
бус байгууллагын хийсэн энэхүү судалгааны зорилго, 
тайлангийн бүтэц, арга зүй өөрчлөгдсөн болно. 

Судалгааны мэдээлэл, факт, баримтыг ихэвчлэн баримт 
бичгийг судлах аргаар, мөн холбогдох мэргэжилтэн, 
ажил хариуцаж байгаа ажилтнуудтай ярилцлага хийх 
арга замаар цуглуулсан. Ажлын даалгаварт тусгагдсан 
Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийх аргачлал” нь 3 хуудсанд багтсан товчхон аргачлал 
байдаг ба түүнийг хэрхэн хэрэглэх, аргачлалыг хэрэглэхэд 
гарч болзошгүй төөрөгдлөөс сэргийлэх талаар зөвлөмж, 
зааварчилгаа, эсхүл хэрхэн хэрэглэсэн тухай жишээ 
баримт байхгүй байсан нь зарим үед аргачлалыг хэрэглэх 
ойлголтын зөрүү үүсгэх явдалд хүргэж байлаа. Тухайлбал,  
Аргачлалын 4.1-д “Хууль тогтоомжийн зорилгодоо хүрч 
байгаа байдал буюу үр дүн, үр нөлөөнд ажиглалт хийх, 
тэдгээрт дүн шинжилгээ хийхийн тулд тохирох хэмжүүрийг 
сонгоно.” 4.2-т “Хэмжүүр нь орц,  гарц,  үр нөлөөг хэмжихэд 
буюу ажиглахад чиглэгдэнэ. Үүнд: 4.2.1.орц (Input): Хууль 
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тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах угтвар нөхцөл 
тухайлбал, санхүүгийн эх үүсвэр, хүний нөөц, техник 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, цаг хугацаа хамаарна.” гэж 
заасан. Энэхүү аргачлал нь хуульд бүхэлд нь дүн шинжилгээ 
хийх аргачлал байсан бөгөөд бидний судалгаа нь тухайн 
хуулийн цөөн тооны зүйл заалтыг хамарч байсан тул 
тохирох хэмжүүрийг сонгоход төвөгтэй байдал үүсэж байв.

Гэсэн хэдий ч тухайн аргачлалыг хэрэглэх ойлголтын болон 
практик зөрүү гарсан тохиолдолд судалгааны багийн дунд 
нэг мөр ойлголт бүрдүүлж, нэгдмэл хандлагаар судалгааг 
хийсэн.   
Аргачлалд үндэслэн тухайн хуулийн зохицуулалтын 
хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийсэн тайлангийн бүтцийг 
гаргасан. Үүний зэрэгцээ ажлын даалгаварт заасны дагуу 
хууль тогтоомж хоорондын давхардал, зөрчил, хийдлийг 
хянах, зөвлөмж гаргах, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн 
заалтын өөрчлөлтийн томъёоллыг боловсруулах байсан 
тул эдгээрийг дүн шинжилгээний 4, 5, 6 дахь дэд хэсэг 
болгон бүтцэд оруулж хийсэн болно. Ийнхүү тухайн 
иргэний оролцоо бүхий зохицуулалтын хувьд дараахь 6 
шалгуур буюу дэд хэсгээр дүн шинжилгээ хийж тайланг 
бэлтгэлээ. Үүнд:

1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих
хэмжүүр;

2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга
хэмжээ;

3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн
нөлөө;

4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн
талаар;

5. Дүгнэлт, зөвлөмж;
6. Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт,

өөрчлөлтийн санал.

Тухайн хуулийн заалт хэрэгжсэн эсэхийг тодорхойлохдоо 
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх 
аргачлал”-ын 4.2.3-т заасныг баримтлан дараахь 3 төрөлд 
ангилав. Үүнд:
а. эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай; 
б. үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж 
байгаа; 
в. сөрөг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалтгүй. Энэ 
хэсгийн томъёолыг цаашид аргачлалд дурьдсан байдлаар 
“сөрөг үр дагавар үүссэн” гэдэг бус “хэрэгжилт хангалтгүй” 
гэдгээр нэрлэсэн болно. 

3. Хуулийн давхардал, хийдэл,
зөрчлийг тогтоох аргачлал

Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
84 дүгээр тушаалаар баталсан “Хууль тогтоомжийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, тэдгээрийн уялдаа 
холбоог сайжруулах аргачлал”-ын дагуу тодорхойлсон. 
Энэхүү аргачлал нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон актын бүртгэлд бүртгэгдээгүй байгаа хэдий ч 
хүчин төгөлдөр байгаа тул дүн шинжилгээ хийхэд ашиглав.

4. Салбарын ангилал
Монгол Улсын хууль тогтоомж дахь иргэний оролцоо 
бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийг шинжлэн судлахдаа 
хуулийг 7 бүлэг салбарт ангилан авч үзлээ. 
Салбарын ангилалтыг хийхдээ Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын 2003 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 147 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрх зүйн актын ангилагч”-
ийг баримталлаа. Энэхүү ангилагчид нийт 21 салбарыг 
тусгаж, тус бүрт хамаарах дэд салбар, ойлголтыг задлан 
ангилсан байдаг. Судалгааны тайлангийн нэгдсэн дүгнэлт 
зөвлөмж гаргахад дөхөмийг бодолцон эдгээр 21 салбарыг 
нэгтгэн ангилалтыг 7 салбарт авч үзлээ. Ийнхүү иргэний 
оролцооны зохицуулалт бүхий түүвэрлэсэн хуулиудыг 
дараахь салбараар ангилж, хэрэгжилтийн дүн шинжилгээг 
төрөлжүүлэв. Үүнд:

1. Үндсэн хуулийн байгуулал,  хууль тогтоох, шүүх,
салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

2. Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, хууль сахиулах
салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

3. Төсөв, санхүүгийн салбарын хууль дахь иргэдийн
оролцоо бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ;

4. Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл мэндийн
салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

5. Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн
хамгааллын салбарын хууль дахь иргэдийн 
оролцоо бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ;

6. Байгалийн нөөц,  байгаль орчныг хамгаалах салбарын
хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий зохицуулалтын 
хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

7. Аж ахуйн салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо
бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ.

5. Судалгааны багийн бүрэлдэхүүн
Монгол Улсын хуулийн иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх, 
холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
санал боловсруулах судалгааг дараахь багийн 
бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэв. Үүнд:

1. Н.Отгончимэг хуульч,  МА,  LLМ,  судалгааны багийн
ахлагч;

2. Ц.Одончимэг хуульч,  МА,  судалгааны багийн судлаач;
3. А.Алтанзул хуульч, Ph.D, судалгааны багийн судлаач,

Удирдлагын академийн багш;
4. М.Төрбаяр хуульч,  МА,  судалгааны багийн судлаач,

ХЗҮХ-ийн ахлах судлаач;
5. Н.Мичидмаа хуульч, МА, судалгааны багийн судлаач,

ХЗҮХ-ийн судлаач;
6. Т.Мөнх-Эрдэнэ хуульч, МА, судалгааны багийн

судлаач, МУИС-ийн ХЗС-ийн багш;
7. П.Сэлэнгэ, судалгааны багийн судлаач;
8. Н.Амгаланжаргал, эрх зүйч, судалгааны багийн туслах.
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Хууль тогтоомж, эрх зүйн актад хэрэглэгдэж байгаа нэр 
томъёо, үг хэллэг нь хууль зүйн нэр томъёо болохын хувьд 
агуулга нь тодорхойлогдож, нэг мөр болсон байх нь бий. 
Тухайлбал, гэмт хэрэг, зөрчил, зөвшилцөх гэх мэт нэр 
томъёо хууль, шүүхийн практикт хэрэглээний хувьд нэг 
мөр болсон ойлголт болно. 

Харин “иргэний оролцоо” гэх ойлголт хууль,  практикт 
нэг мөр болоогүй байна. Энэ нь судалгаа хийхэд нэг 
талаар хүндрэл болох талтай ч энэхүү ойлголтыг үндэсний 
бусад судлаачид, мөн гадаад улсуудад хэрхэн ойлгож, 
томъёолж байгааг харгалзан үзэх нь ойлголтын хандлагыг 
зөв тогтооход ач холбогдолтой юм. Нэр томъёоны хувьд 
иргэний оролцоог “олон нийтийн оролцоо”, “нийтийн 
оролцоо” гэх мэт нэрлэх нь бий. Хууль тогтоомжид 
эдгээрийн аль алиныг хэрэглэж байна. Эдгээр нэршилд 
бага зэргийн ялгаа байх боловч илэрхийлэх утга төдийлэн 
ялгаагүй юм. 

Харин үүслийн хувьд иргэний оролцоо нь төрийн эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлэх ардчилсан аргын салшгүй хэсэг 
болохын хувьд үүсэл хөгжлийн хугацаа нь эртний Ром,  
Грекийн төр улсын үед хамаардаг гэж үздэг байна.

Хэрэгжиж байгаа бодит байдлаас нь харахад засгийн 
эрх мэдлийг хэрэгжүүлж сонгуульд оролцон төрөө засан 
тохинуулах, хуулийн төсөлд саналаа өгөх, төрийн чиг 
үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэх, төрийн байгууллагын дэргэдэх 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд иргэний хувиар ажиллах, 
мэдээлэл авах, төлөвлөлтийн зэрэг хэлэлцүүлэгт оролцох 
зэрэг иргэний оролцооны олон төрөл байна.   

Судлаач Шерри Р. Арнштейн /Sherry R Arnstein/ иргэдийн 
оролцооны процессыг 8 үе шатанд авч үзсэн байна1. 
Түүний нийтлэл хэдийгээр 1971 онд нийтлэгдсэн боловч 
энэ салбарын судалгаа, шинжилгээнд олонтаа иш татагдаж, 
одоо ч үнэ цэнээ алдаагүй байна. Үүнийг орчуулан авч 
үзвэл:

Иргэний оролцооны орчин цагийн судалгааны нэртэй 
1 Arnstein, S. R. (1971). “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the Amer-
ican Planning Association, 35 (4) 216-224; July 1971

төлөөлөгч Жэймс Л.Крэйтон /James L. Creighton/ иргэний 
оролцоог янз бүрийн агуулгаар тодорхойлсон байдгийг 
дурдаад иргэний оролцоог үргэлжилсэн процесс гэж үзэх 
нь зөв гээд дараахь 4 үе шатанд хуваажээ 2. Үүнд:

1. Мэдээллээр хангах;
2. Сонсох буюу зөвлөлдөх;
3. Шийдвэр гаргахад оролцуулах;
4. Хамтын ажиллагаа.

Монголын Улс төрийн боловсролын академиас 2013 онд 
хийсэн “Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ” 
судалгаанд “иргэдээс төрийн байгууллага, ажилтны 
бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг дэмжих болон тэдгээрт 
нөлөөлөхийн төлөө хийж байгаа аливаа үйл ажиллагаа, 
үйл явцыг оролцоо гэж нэрлэж болно” гээд иргэдийн 
оролцооны дараахь 4 хэлбэр хууль тогтоомжид хэрхэн 
туссаныг авч үзсэн байна3. Үүнд:

1. Мэдээллээр хангах,  мэдээллийн хүртээмж, ил тод
байдал;

2. Зөвлөлдөөн;
3. Хамтын ажиллагаа, идэвхитэй оролцоо;
4. Иргэдийн хяналт.

Иргэний оролцооны асуудлыг судлаачид, төрийн бус 
байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч нэгж, 
эрдэм шинжилгээний байгууллагууд 2000 оны дунд үеэс 
эхэлж идэвхтэй судалсан байх бөгөөд тэдгээрийг талаарх 
мэдээллийг доор тусгалаа4.

2 James L. Creighton (2005), The Public Participation Handbook: Making Better 
Decisions Through Citizen Involvement. 8-9
3 Улс төрийн боловсролын академи, “Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба 
үнэлгээ, судалгааны тайлан” 2013, 9-10 дахь талд.
4 Тэдгээрээс заримыг дурдвал: Ч. Тамир “Парламентад бодлого боловсруулах, 
шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” Эрх зүйн орчин 
ба институтчилал/ судалгаа. ННФ. 2005 он; Ардчиллын Боловсрол Төв 
ТББ “Мэдэх эрх, иргэдийн шууд оролцоо”, гарын авлага “Глоб Интернэйшнл” 
ТББ, 2005 он; Д.Бямбажав. “Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц 
дахь ТББ-ын оролцоо” эрх зүйн орчин ба институтчилал судалгаа. ННФ.  
2006 он; Mercy Corps байгууллагын захиалгаар МУИС-ийн судлаачдын 
багийн гүйцэтгэсэн “Орон нутгийн шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн 
оролцоо” судалгааны тайлан, (Архангай, Булган Хэнтий аймаг), 2007 он; 
Н.Мягмарцоож  “Бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцооны зарим асуудал” 
докторын зэрэг горилсон бүтээл, 2011 он; Улс төрийн боловсролын академи, 
Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ, судалгааны тайлан. 2013; 
Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн “Багийн түвшинд иргэдийн 
оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь” гарын авлага, 2013 он; АНУ-ын 
Азийн сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын захиалгаар IRIM судлагааны хүрээлэнгийн 
гүйцэтгэсэн “Орон нутагт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн суурь 
судалгаа, 2013 он; УИХ-ын Тамгын газрын захиалгаар MDS, Khanlex нөхөрлөл 
гүйцэтгэсэн “Хууль боловсруулах ажиллагаанд оролцоог хангах, иргэд, 
байгууллага, олон нийтийн санал авах практикийн судалгаа”, 2014 он; Эдийн 
засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, “Төсвийн ил тод байдал, 
иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх хөшүүрэг, арга зам”,  УБ, 2014 он; Мерси 
Кор олон улсын байгууллагын захиалгаар Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн 
судалгааны багаас гүйцэтгэсэн”Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд 
төсөв, иргэдийн оролцоог үр дүнтэй ашигласан туршлага, сургамж” сэдэвт 
судалгааны ажил, 2014 он; Конрауд Адинаурын сан, Удирдлагын академи. 
Ардчилалд иргэдийн идэвхи, оролцоо чухал болох нь. Эрдэм шинжилгээний 
бага хурлын эмхэтгэл. 2015 он; “Иргэний нийгэм гэж  юу вэ?” (гарын авлага) 
ШХА-ийн захиалгаар “Шууд ардчилал Хүрээлэн” ТББ. 2015 он; Монгол Улсын 
хүчин төгөлдөр хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актад тусгасан 
төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас шийдвэр гаргахад 
иргэдийн оролцоог хангах аливаа зохицуулалтын өнөөгийн байдалд хийсэн 
үнэлгээ. МУЕТГ, ШХА-ийн “Иргэдийн оролцоо” төсөл захиалгаар Монголын 
хуульч эмэгтэйчүүдийн Холбоо. 2016 он; Бодлогын цуврал 23. Цагдаагийн 
албаны шинэчлэл: Иргэний зөвлөл, олон нийтийн цагдаагийн үйл ажиллагаа 
2016 он.

1.2. ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООÍÛ ÍÝÐ ÒÎÌÚ¨Î БА СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Иргэний хяналт

Шилжүүлсэн эрх/м 

Түншлэх

Тайтгаруулах

Зөвлөлдөх

Мэдээллэх

Засах 

Чиглүүлэх

Иргэдийн эрх мэдэл

Хэлбэрдэл

Үл оролцоо
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тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах угтвар нөхцөл 
тухайлбал, санхүүгийн эх үүсвэр, хүний нөөц, техник 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, цаг хугацаа хамаарна.” гэж 
заасан. Энэхүү аргачлал нь хуульд бүхэлд нь дүн шинжилгээ 
хийх аргачлал байсан бөгөөд бидний судалгаа нь тухайн 
хуулийн цөөн тооны зүйл заалтыг хамарч байсан тул 
тохирох хэмжүүрийг сонгоход төвөгтэй байдал үүсэж байв.

Гэсэн хэдий ч тухайн аргачлалыг хэрэглэх ойлголтын болон 
практик зөрүү гарсан тохиолдолд судалгааны багийн дунд 
нэг мөр ойлголт бүрдүүлж, нэгдмэл хандлагаар судалгааг 
хийсэн.   
Аргачлалд үндэслэн тухайн хуулийн зохицуулалтын 
хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийсэн тайлангийн бүтцийг 
гаргасан. Үүний зэрэгцээ ажлын даалгаварт заасны дагуу 
хууль тогтоомж хоорондын давхардал, зөрчил, хийдлийг 
хянах, зөвлөмж гаргах, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн 
заалтын өөрчлөлтийн томъёоллыг боловсруулах байсан 
тул эдгээрийг дүн шинжилгээний 4, 5, 6 дахь дэд хэсэг 
болгон бүтцэд оруулж хийсэн болно. Ийнхүү тухайн 
иргэний оролцоо бүхий зохицуулалтын хувьд дараахь 6 
шалгуур буюу дэд хэсгээр дүн шинжилгээ хийж тайланг 
бэлтгэлээ. Үүнд:

1. Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих
хэмжүүр;

2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга
хэмжээ;

3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн
нөлөө;

4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн
талаар;

5. Дүгнэлт, зөвлөмж;
6. Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт,

өөрчлөлтийн санал.

Тухайн хуулийн заалт хэрэгжсэн эсэхийг тодорхойлохдоо 
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх 
аргачлал”-ын 4.2.3-т заасныг баримтлан дараахь 3 төрөлд 
ангилав. Үүнд:
а. эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай; 
б. үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж 
байгаа; 
в. сөрөг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалтгүй. Энэ 
хэсгийн томъёолыг цаашид аргачлалд дурьдсан байдлаар 
“сөрөг үр дагавар үүссэн” гэдэг бус “хэрэгжилт хангалтгүй” 
гэдгээр нэрлэсэн болно. 

3. Хуулийн давхардал, хийдэл,
зөрчлийг тогтоох аргачлал

Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
84 дүгээр тушаалаар баталсан “Хууль тогтоомжийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, тэдгээрийн уялдаа 
холбоог сайжруулах аргачлал”-ын дагуу тодорхойлсон. 
Энэхүү аргачлал нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон актын бүртгэлд бүртгэгдээгүй байгаа хэдий ч 
хүчин төгөлдөр байгаа тул дүн шинжилгээ хийхэд ашиглав.

4. Салбарын ангилал
Монгол Улсын хууль тогтоомж дахь иргэний оролцоо 
бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийг шинжлэн судлахдаа 
хуулийг 7 бүлэг салбарт ангилан авч үзлээ. 
Салбарын ангилалтыг хийхдээ Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын 2003 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 147 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрх зүйн актын ангилагч”-
ийг баримталлаа. Энэхүү ангилагчид нийт 21 салбарыг 
тусгаж, тус бүрт хамаарах дэд салбар, ойлголтыг задлан 
ангилсан байдаг. Судалгааны тайлангийн нэгдсэн дүгнэлт 
зөвлөмж гаргахад дөхөмийг бодолцон эдгээр 21 салбарыг 
нэгтгэн ангилалтыг 7 салбарт авч үзлээ. Ийнхүү иргэний 
оролцооны зохицуулалт бүхий түүвэрлэсэн хуулиудыг 
дараахь салбараар ангилж, хэрэгжилтийн дүн шинжилгээг 
төрөлжүүлэв. Үүнд:

1. Үндсэн хуулийн байгуулал,  хууль тогтоох, шүүх,
салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

2. Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, хууль сахиулах
салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

3. Төсөв, санхүүгийн салбарын хууль дахь иргэдийн
оролцоо бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ;

4. Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл мэндийн
салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

5. Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн
хамгааллын салбарын хууль дахь иргэдийн 
оролцоо бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ;

6. Байгалийн нөөц,  байгаль орчныг хамгаалах салбарын
хууль дахь иргэдийн оролцоо бүхий зохицуулалтын 
хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ;

7. Аж ахуйн салбарын хууль дахь иргэдийн оролцоо
бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн хяналт 
шинжилгээ.

5. Судалгааны багийн бүрэлдэхүүн
Монгол Улсын хуулийн иргэдийн оролцоо бүхий 
зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх, 
холбогдох хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
санал боловсруулах судалгааг дараахь багийн 
бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэв. Үүнд:

1. Н.Отгончимэг хуульч,  МА,  LLМ,  судалгааны багийн
ахлагч;

2. Ц.Одончимэг хуульч,  МА,  судалгааны багийн судлаач;
3. А.Алтанзул хуульч, Ph.D, судалгааны багийн судлаач,

Удирдлагын академийн багш;
4. М.Төрбаяр хуульч,  МА,  судалгааны багийн судлаач,

ХЗҮХ-ийн ахлах судлаач;
5. Н.Мичидмаа хуульч, МА, судалгааны багийн судлаач,

ХЗҮХ-ийн судлаач;
6. Т.Мөнх-Эрдэнэ хуульч, МА, судалгааны багийн

судлаач, МУИС-ийн ХЗС-ийн багш;
7. П.Сэлэнгэ, судалгааны багийн судлаач;
8. Н.Амгаланжаргал, эрх зүйч, судалгааны багийн туслах.
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Хууль тогтоомж, эрх зүйн актад хэрэглэгдэж байгаа нэр 
томъёо, үг хэллэг нь хууль зүйн нэр томъёо болохын хувьд 
агуулга нь тодорхойлогдож, нэг мөр болсон байх нь бий. 
Тухайлбал, гэмт хэрэг, зөрчил, зөвшилцөх гэх мэт нэр 
томъёо хууль, шүүхийн практикт хэрэглээний хувьд нэг 
мөр болсон ойлголт болно. 

Харин “иргэний оролцоо” гэх ойлголт хууль,  практикт 
нэг мөр болоогүй байна. Энэ нь судалгаа хийхэд нэг 
талаар хүндрэл болох талтай ч энэхүү ойлголтыг үндэсний 
бусад судлаачид, мөн гадаад улсуудад хэрхэн ойлгож, 
томъёолж байгааг харгалзан үзэх нь ойлголтын хандлагыг 
зөв тогтооход ач холбогдолтой юм. Нэр томъёоны хувьд 
иргэний оролцоог “олон нийтийн оролцоо”, “нийтийн 
оролцоо” гэх мэт нэрлэх нь бий. Хууль тогтоомжид 
эдгээрийн аль алиныг хэрэглэж байна. Эдгээр нэршилд 
бага зэргийн ялгаа байх боловч илэрхийлэх утга төдийлэн 
ялгаагүй юм. 

Харин үүслийн хувьд иргэний оролцоо нь төрийн эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлэх ардчилсан аргын салшгүй хэсэг 
болохын хувьд үүсэл хөгжлийн хугацаа нь эртний Ром,  
Грекийн төр улсын үед хамаардаг гэж үздэг байна.

Хэрэгжиж байгаа бодит байдлаас нь харахад засгийн 
эрх мэдлийг хэрэгжүүлж сонгуульд оролцон төрөө засан 
тохинуулах, хуулийн төсөлд саналаа өгөх, төрийн чиг 
үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэх, төрийн байгууллагын дэргэдэх 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд иргэний хувиар ажиллах, 
мэдээлэл авах, төлөвлөлтийн зэрэг хэлэлцүүлэгт оролцох 
зэрэг иргэний оролцооны олон төрөл байна.   

Судлаач Шерри Р. Арнштейн /Sherry R Arnstein/ иргэдийн 
оролцооны процессыг 8 үе шатанд авч үзсэн байна1. 
Түүний нийтлэл хэдийгээр 1971 онд нийтлэгдсэн боловч 
энэ салбарын судалгаа, шинжилгээнд олонтаа иш татагдаж, 
одоо ч үнэ цэнээ алдаагүй байна. Үүнийг орчуулан авч 
үзвэл:

Иргэний оролцооны орчин цагийн судалгааны нэртэй 
1 Arnstein, S. R. (1971). “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the Amer-
ican Planning Association, 35 (4) 216-224; July 1971

төлөөлөгч Жэймс Л.Крэйтон /James L. Creighton/ иргэний 
оролцоог янз бүрийн агуулгаар тодорхойлсон байдгийг 
дурдаад иргэний оролцоог үргэлжилсэн процесс гэж үзэх 
нь зөв гээд дараахь 4 үе шатанд хуваажээ 2. Үүнд:

1. Мэдээллээр хангах;
2. Сонсох буюу зөвлөлдөх;
3. Шийдвэр гаргахад оролцуулах;
4. Хамтын ажиллагаа.

Монголын Улс төрийн боловсролын академиас 2013 онд 
хийсэн “Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ” 
судалгаанд “иргэдээс төрийн байгууллага, ажилтны 
бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг дэмжих болон тэдгээрт 
нөлөөлөхийн төлөө хийж байгаа аливаа үйл ажиллагаа, 
үйл явцыг оролцоо гэж нэрлэж болно” гээд иргэдийн 
оролцооны дараахь 4 хэлбэр хууль тогтоомжид хэрхэн 
туссаныг авч үзсэн байна3. Үүнд:

1. Мэдээллээр хангах,  мэдээллийн хүртээмж, ил тод
байдал;

2. Зөвлөлдөөн;
3. Хамтын ажиллагаа, идэвхитэй оролцоо;
4. Иргэдийн хяналт.

Иргэний оролцооны асуудлыг судлаачид, төрийн бус 
байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч нэгж, 
эрдэм шинжилгээний байгууллагууд 2000 оны дунд үеэс 
эхэлж идэвхтэй судалсан байх бөгөөд тэдгээрийг талаарх 
мэдээллийг доор тусгалаа4.

2 James L. Creighton (2005), The Public Participation Handbook: Making Better 
Decisions Through Citizen Involvement. 8-9
3 Улс төрийн боловсролын академи, “Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба 
үнэлгээ, судалгааны тайлан” 2013, 9-10 дахь талд.
4 Тэдгээрээс заримыг дурдвал: Ч. Тамир “Парламентад бодлого боловсруулах, 
шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” Эрх зүйн орчин 
ба институтчилал/ судалгаа. ННФ. 2005 он; Ардчиллын Боловсрол Төв 
ТББ “Мэдэх эрх, иргэдийн шууд оролцоо”, гарын авлага “Глоб Интернэйшнл” 
ТББ, 2005 он; Д.Бямбажав. “Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц 
дахь ТББ-ын оролцоо” эрх зүйн орчин ба институтчилал судалгаа. ННФ.  
2006 он; Mercy Corps байгууллагын захиалгаар МУИС-ийн судлаачдын 
багийн гүйцэтгэсэн “Орон нутгийн шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн 
оролцоо” судалгааны тайлан, (Архангай, Булган Хэнтий аймаг), 2007 он; 
Н.Мягмарцоож  “Бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцооны зарим асуудал” 
докторын зэрэг горилсон бүтээл, 2011 он; Улс төрийн боловсролын академи, 
Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ, судалгааны тайлан. 2013; 
Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн “Багийн түвшинд иргэдийн 
оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь” гарын авлага, 2013 он; АНУ-ын 
Азийн сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын захиалгаар IRIM судлагааны хүрээлэнгийн 
гүйцэтгэсэн “Орон нутагт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн суурь 
судалгаа, 2013 он; УИХ-ын Тамгын газрын захиалгаар MDS, Khanlex нөхөрлөл 
гүйцэтгэсэн “Хууль боловсруулах ажиллагаанд оролцоог хангах, иргэд, 
байгууллага, олон нийтийн санал авах практикийн судалгаа”, 2014 он; Эдийн 
засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, “Төсвийн ил тод байдал, 
иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх хөшүүрэг, арга зам”,  УБ, 2014 он; Мерси 
Кор олон улсын байгууллагын захиалгаар Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн 
судалгааны багаас гүйцэтгэсэн”Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд 
төсөв, иргэдийн оролцоог үр дүнтэй ашигласан туршлага, сургамж” сэдэвт 
судалгааны ажил, 2014 он; Конрауд Адинаурын сан, Удирдлагын академи. 
Ардчилалд иргэдийн идэвхи, оролцоо чухал болох нь. Эрдэм шинжилгээний 
бага хурлын эмхэтгэл. 2015 он; “Иргэний нийгэм гэж  юу вэ?” (гарын авлага) 
ШХА-ийн захиалгаар “Шууд ардчилал Хүрээлэн” ТББ. 2015 он; Монгол Улсын 
хүчин төгөлдөр хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актад тусгасан 
төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас шийдвэр гаргахад 
иргэдийн оролцоог хангах аливаа зохицуулалтын өнөөгийн байдалд хийсэн 
үнэлгээ. МУЕТГ, ШХА-ийн “Иргэдийн оролцоо” төсөл захиалгаар Монголын 
хуульч эмэгтэйчүүдийн Холбоо. 2016 он; Бодлогын цуврал 23. Цагдаагийн 
албаны шинэчлэл: Иргэний зөвлөл, олон нийтийн цагдаагийн үйл ажиллагаа 
2016 он.

1.2. ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООÍÛ ÍÝÐ ÒÎÌÚ¨Î БА СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Иргэний хяналт

Шилжүүлсэн эрх/м 

Түншлэх

Тайтгаруулах

Зөвлөлдөх

Мэдээллэх

Засах 

Чиглүүлэх

Иргэдийн эрх мэдэл

Хэлбэрдэл

Үл оролцоо
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Эдгээр судалгааны үр дүн болон гадаад орнууд дахь чиг 
хандлагыг авч үзвэл иргэний оролцоо гэж дараахь нийтлэг 
шинж агуулсан ойлголт байна:

• Иргэний оролцооны зорилго нь гаргах гэж буй, эсхүл
нэгэнт гаргасан шийдвэрт нөлөөлөхөд оршино;

• Иргэний оролцоо бол иргэнд зөвхөн мэдээлэл өгөх
бус харин шийдвэр гаргагч ба иргэдийн харилцан 
хамтын ажиллагаа байдаг;

• Иргэдийг оролцуулна гэдэг нь гэнэтийн, тохиолдлын
шинжтэй үйл явдал бус харин зохион байгуулалттай, 
тогтолцоо бүхий үйл ажиллагаа байх ёстой;

• Иргэний оролцоо нь захиргааны шийдвэр, үйл
ажиллагаанд илүү хамааралтай буюу гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн салбарт түгээмэл тохиолдоно.

Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны судалгааны 
багаас Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
үр дагаварт 2016 онд үнэлгээ хийсэн ба судалгаагаа 
Улс төрийн боловсролын академийн хийсэн 2013 оны 
иргэний оролцооны эрх зүйн орчны судалгааны иргэний 
оролцооны дөрвөн ангилалд тулгуурласан байна. Үүнд: 1) 
Мэдээллээр хангах; 2) Зөвлөлдөх; 3) Идэвхтэй оролцоо; 4)  
Хяналт тавих  хэлбэр.

Хууль тогтоомжоос харахад эдгээр оролцооны хэлбэрийн 
алинд нь ч хамаарахгүй оролцооны хэлбэр тусгагдсан 
байх нь олонтаа. Тухайлбал, төрийн болон орон нутгийн 
удирдлагын байгууллагын дэргэд орон тооны болон орон 
тооны бус зөвлөл байгуулж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
иргэдийн төлөөллийг оруулах, иргэдийн оролцоонд 
урамшуулал олгох зэргийг хуульчилсан зохицуулалт олон 
байна. Иймд энэхүү судалгааны баг иргэний оролцооны 
эдгээр 4 хэлбэрээс гадна “иргэдийн оролцооны бусад 
хэлбэр” гэсэн 5 дахь хэлбэрийг нэмж тусган хэрэгжилтийг 
судалсан болно.  

Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны судалгаанд 
“Иргэдийн оролцооны арга механизмуудаар эрх мэдлээ 
хэрэгжүүлэх анхдагч үндсэн нөхцөл нь мэдэх эрх ба 
мэдээлэл мэдээлэл олж авах эрх, түүний хэрэгжилт, 
мэдээллийн хангамж, ил тод байдлын асуудал юм.” гэж 
үзэн мэдээллээр хангах хэлбэрийг оролцооны анхны 
хэлбэр болгон авч үзсэн байна. Үүнтэй санал нэгдэж байгаа 
ч, судалгааны баг төрийн  болон орон нутгийн удирдлагын 
байгууллага шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хэрхэн 
бодитой хангаж байгаа эсэх, оролцооны дүнд шийдвэр 
гаргахад нөлөөлөх боломж бий эсэх, хууль тогтоомжид 
иргэдийн оролцоог тунхаглах, ерөнхийлөх, хэрэгжилт 
нь тодорхойгүй байдлаар заах явдал байгаа эсэхэд мөн 
анхаарал хандуулж байгаа учир иргэдийн оролцооны 
идэвхтэй хэлбэрийг жагсаалтын тэргүүнд тавилаа.

Ийнхүү иргэдийн оролцооны зохицуулалтыг дараахь 5 
хэлбэрээр багцлан авч үзэж хууль тогтоомж дахь иргэний 
оролцоо бүхий зохицуулалтын түүвэр хийв. Үүнд:

1. Идэвхтэй оролцооны хэлбэр;
2. Зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр;
3. Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр;
4. Хяналт тавих оролцооны хэлбэр;
5. Оролцооны бусад хэлбэр.

Цаашид хууль тогтоомж хөгжихийн хэрээр иргэний 
оролцооны хэлбэр өргөжин тэлэх нь дамжиггүй. 
Тэдгээрийн эрх үндэс нь Монгол Улсын нэгдэн орсон 
олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын Үндсэн хуульд бий. 
Тухайлан дурьдвал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
олон улсын пактын 25 дугаар зүйлд иргэн бүр аливаа 
алагчилалгүйгээр болон үндэслэл бүхий хязгаарлалтгүйгээр 
төрийн хэргийг “явуулахад шууд болон чөлөөтэй 
сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан” оролцох эрх, 
боломжийг эдэлж ард түмэн засан тохинох эрхээ эдлэх, 
төрийн үйл хэрэгт оролцох арга замыг тодорхойлсон. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт “Монгол Улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний 
мэдэлд байна. Монголын бүх ард түмэн төрийн үйл хэрэгт 
шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих 
төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ 
эдэлнэ”,  16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9-д “шууд буюу 
төлөөлөгчийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах 
хэрэгт оролцох эрхтэй” хэмээн ард түмэн засаг төрөө 
байгуулж тохинуулах, иргэд байгуулсан төрийнхээ 
үйл ажиллагаанд оролцох, санал бодлоо илэрхийлэх, 
тусгуулах үндсийг баталгаажуулсан юм.

Шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн идэвхтэй оролцоо 
гэдэг нь тухайн шийдвэрийг иргэд өөрсдөө,  шууд,  
идэвхтэй оролцооны дүнд гаргах, эсхүл байгууллага, албан 
тушаалтан шийдвэр гаргахдаа заавал иргэдийг татан 
оролцуулж хэлэлцүүлэх, санал бодлыг сонсох замаар 
хамтран ажилласан байхыг шаардаж байдаг. Төрийн 
болон нутгийн удирдлагын байгууллагыг иргэд сонгуулийн 
замаар төвхнүүлж байгаа нь төрийн үйл хэрэгт иргэдийн 
идэвхтэй оролцооны тод жишээ юм. Иргэд нийтийн 
сонсгол зохион байгуулах санал гаргах, хуулийн төсөлд 
санал өгөх, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хуулийн төслийг 
өргөн мэдүүлэхдээ иргэдээс гарсан саналыг тусгасан эсэх 
талаарх жагсаалт гаргах, төрийн чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх зэрэг зохицуулалт нь төрийн 
үйл хэрэгт иргэдийн оролцоог хангаж байгаа иргэдийн 
идэвхтэй оролцооны хэлбэрт хамаарна.

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцоо нь төрийн эрх бүхий 
байгууллагын үйл ажиллагаа, шийдвэрт иргэн, 
нийгмийн бүх талын байр суурь, оролцоо, санал, 
санаачилгыг харгалзан үзэж тусгах, иргэд саналаа гаргаж 
шийдвэрлүүлэх боломж олгодог. Зөвлөлдөх оролцоог 
заавал хангаж шийдвэр гаргах, эсхүл шийдвэр гаргахдаа 
иргэдтэй зөвлөлдөж болох хэлбэрээр зохицуулсан байх 
нь бий. Тухайлбал, Улсын Их Хурал дахь хуулийн төслийн 
хэлэлцүүлгийн шатанд иргэдээс санал авах, зөвлөлдөх 
ажиллагаа явуулах зохицуулалт нь эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтан шийдвэр гаргахаас өмнө асуудлыг дахин 
нягтлах, олон нийтийн санаа бодлыг сонсох зорилготой. 
Энэхүү зохицуулалт нь заавал хэрэглэх шинжгүй, тухайн 
байгууллага, албан тушаалтан шаардлагатай гэж үзвэл 
хэрэглэж болох байдлаар тусгагдсан байдаг. Харин 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулиар Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5.3.3-
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т заасан асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн шийдвэрлэх 
үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлох; орон нутгийг 
хөгжүүлэх сангаас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ; хот, 
суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийхэд заавал 
иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал бодлыг сонсох, 
зөвлөлдөх ёстой.
Иргэдийг мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр нь 
шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд 
үйл ажиллагааныхаа ил тод байдлыг хангах, иргэдэд 
зохих мэдээлэл түгээх, үйл ажиллагаагаа таниулах үүрэг 
хэрэгжсэнээр биеллээ олно. Тухайлбал,  сонгуулийг хуулийн 
дагуу зохион байгуулах, эрхлэн явуулахад сонгогчдыг 
мэдээллээр хангаж сонгуулийн боловсролыг дээшлүүлэх 
нь хамгийн үр дүнтэй арга хэмжээ юм. Хууль тогтоомжийг 
нийтэд таниулах, сурталчлах, УИХ-ын нээлттэй нэгдэн 
хуралдааны аливаа тэмдэглэлтэй иргэд танилцах бололцоо 
олгох, гишүүний тавьсан асуулга, асуултын хариуг сонсох 
ажиллагааг нийтэд ил хийх, ингэхдээ телевизийн суваг 
ашиглах, хууль санаачлагч санаачлах хуулийн төслөө ил 
тавьж олон нийтээс санал авах нь УИХ-ын үйл ажиллагааны 
нээлттэй, ил тод, байдлыг хангах зорилготой. Иргэдийг 
тогтмол мэдээллээр хангахнь иргэд шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд оролцоход чухал нөлөөтэй.
Хяналт тавих оролцооны хэлбэр нь иргэн төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, хариуцлагын 
тогтолцоог бий болгох, эрх зүйн зөрчлөөс сэргийлэх, үр 
дагавар нэн даруй арилгахад чухал үүрэгтэй. Иргэдэд 
хяналт тавих эрхийг олгосон заалт ерөнхий, хэлбэр 
төдий агуулгатай байх нь олонтаа. Энэ нь олон нийтийн 
хяналт тавих талаарх зохицуулалтыг процессын хувьд 
нарийвчлан зохицуулах шаардлагыг илтгэдэг. Иргэд 
хяналт тавих хэлбэр нь эрх бүхий байгууллагад тодорхой 
үйл ажиллагаа, зөрчлийн талаар амаар, эсхүл бичгээр 
мэдээлэл өгөх, мэдэгдэх байдлаар илэрнэ. Мөн зөрчлийн 
талаар дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх, 
зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авахыг шаардан хүсэлт, 
гомдол гаргах байдлаар илэрч болно. 

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр нь иргэний үүсгэл 
санаачилгыг урамшуулах, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг байдлаар 
илэрч байна. Иргэн шийдвэр гаргах ажиллагаанд шууд 
оролцохгүй ч өөрсдийн эрх, ашиг сонирхлоороо өөр 
хоорондоо нэгдэх явдлыг төрөөс бодлогоор дэмжих, 
урамшуулах замаар иргэний идэвх, санаачилгыг өрнүүлдэг. 
Шийдвэр гаргах ажиллагаа нь иргэний оролцоог хангаж 
байх нь шийдвэрийн хүлээн зөвшөөрөгдөх, хэрэгжих 
байдлыг нэмэгдүүлэхээс гадна дараах ач холбогдолтой. 
Үүнд:

• Нийтийг хамарсан асуудлын талаарх нэгдсэн, бодитой,
нэг мөр мэдээлэл болон санаа бодол бүрэлддэг;

• Шийдвэрийн талаар олон нийтийн дэмжлэг бий
болдог;

• Иргэний оролцоогүй гаргасан шийдвэр нь ашиг
сонирхлын сунжирсан зөрчилдөөн, зардал их 
гарах, хэрэгжилтэд хугацаа алдах үр дагавартай тул 
тэдгээрээс сэргийлнэ;

• Ирээдүйн шийдвэрүүдэд харгалзах олны сайн,
дэвшилтэт санаа, бодлын “сан”, ойлголтын “цөм” 
бүрддэг;

• Шийдвэр гаргагч ба олон нийт хоорондын хамтын

ажиллагааны таатай уур амьсгал,  итгэлцэл бий 
болдог.

• Шийдвэр гаргагч нь оролцогчдын хэрэгцээ,
сонирхлыг мэдэх, хүлээн зөвшөөрөх замаар хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц, тогтвортой шийдвэр гаргадаг.

Иргэний оролцоо нь өөрөө аясаар хэрэгжиж, үр дүн нь 
шууд гарах үзэгдэл биш тул тодорхой хэмжээнд зохион 
байгуулалт, зардал мөнгө,   хариуцах эзэн, аль аль талын 
зүтгэлийг шаардана. Иргэдийг оролцуулах ажиллагаа нь 
өөрөө үйл ажиллагааны зардал нэмэгдүүлэх, асуудлыг 
шийдвэрлэх хугацааг хойш татах үзэгдэл дагуулж болзошгүй 
ч дараахь зүйлийг хангаснаар иргэдийн оролцоо илүү үр 
нөлөөтэй болох боломжтой:

• Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтээс
тусгаарлагдах бус аль болох ойр байх;

• Хамтын ажиллагааны таатай уур амьсгалыг
бүрдүүлэхэд анхаарах;

• Иргэдийг тухайн асуудлын талаарх тал бүрийн
мэдээллээр хангах;

• Иргэдээс ирэх асуулт, хүсэлтийн цар хүрээг өргөжүүлэх
боломжийг эрэлхийлэх;

• Шийдлийн хувилбарыг тодорхойлоход туслах.

Иргэний оролцоог хууль тогтоомжид тусгаж өгөх нь тухайн 
шийдвэрт нөлөөлөх боломжтой гэсэн найдварыг иргэдэд 
төрүүлж байдаг. Ингэхдээ хуульд заасан боломжийг 
бодит ажил хэрэг болгох, хэрхэн ашиглах, яаж оролцох 
нь оролцогчдын өөрсдийнх нь санаачилга, хувь нэмрийг 
шаардана. Иймд иргэдийн оролцооны арга зам, хэлбэрийг 
хууль тогтоомжид заах нь чухал байхын зэрэгцээ тухайн 
оролцооны механизм үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх 
нь мөн анхаарал татах асуудал юм. Иргэний оролцоо үр 
дүнтэй байх нь дараахь нөхцөлийг хэрхэн хангаснаас шууд 
шалтгаалж байна. Тухайлбал:

• Хуульд заасан шаардлагыг хангасан байх;
• Зорилгыг оновчтой тодорхойлсон байх;
• Иргэний оролцоо нь шийдвэр гаргах ажиллагааны

салшгүй хэсэг байх;
• Зохих санхүүжилт, ажилтан, хугацаа бүхий байх;
• Хууль ёсны ашиг сонирхол, эрх нь хөндөгдсөн

иргэдийг зөв тодорхойлж оролцуулах;
• Оролцогчдын гүйцэтгэх үүргийг нарийвчлан

тодорхойлсон байх;
• Иргэний оролцоо нь төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг

хэрэгжүүлэх түвшинд өргөн хүрээгээр илэрхийллээ
олдог ойлголт байна.
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Эдгээр судалгааны үр дүн болон гадаад орнууд дахь чиг 
хандлагыг авч үзвэл иргэний оролцоо гэж дараахь нийтлэг 
шинж агуулсан ойлголт байна:

• Иргэний оролцооны зорилго нь гаргах гэж буй, эсхүл
нэгэнт гаргасан шийдвэрт нөлөөлөхөд оршино;

• Иргэний оролцоо бол иргэнд зөвхөн мэдээлэл өгөх
бус харин шийдвэр гаргагч ба иргэдийн харилцан 
хамтын ажиллагаа байдаг;

• Иргэдийг оролцуулна гэдэг нь гэнэтийн, тохиолдлын
шинжтэй үйл явдал бус харин зохион байгуулалттай, 
тогтолцоо бүхий үйл ажиллагаа байх ёстой;

• Иргэний оролцоо нь захиргааны шийдвэр, үйл
ажиллагаанд илүү хамааралтай буюу гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн салбарт түгээмэл тохиолдоно.

Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны судалгааны 
багаас Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
үр дагаварт 2016 онд үнэлгээ хийсэн ба судалгаагаа 
Улс төрийн боловсролын академийн хийсэн 2013 оны 
иргэний оролцооны эрх зүйн орчны судалгааны иргэний 
оролцооны дөрвөн ангилалд тулгуурласан байна. Үүнд: 1) 
Мэдээллээр хангах; 2) Зөвлөлдөх; 3) Идэвхтэй оролцоо; 4)  
Хяналт тавих  хэлбэр.

Хууль тогтоомжоос харахад эдгээр оролцооны хэлбэрийн 
алинд нь ч хамаарахгүй оролцооны хэлбэр тусгагдсан 
байх нь олонтаа. Тухайлбал, төрийн болон орон нутгийн 
удирдлагын байгууллагын дэргэд орон тооны болон орон 
тооны бус зөвлөл байгуулж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
иргэдийн төлөөллийг оруулах, иргэдийн оролцоонд 
урамшуулал олгох зэргийг хуульчилсан зохицуулалт олон 
байна. Иймд энэхүү судалгааны баг иргэний оролцооны 
эдгээр 4 хэлбэрээс гадна “иргэдийн оролцооны бусад 
хэлбэр” гэсэн 5 дахь хэлбэрийг нэмж тусган хэрэгжилтийг 
судалсан болно.  

Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны судалгаанд 
“Иргэдийн оролцооны арга механизмуудаар эрх мэдлээ 
хэрэгжүүлэх анхдагч үндсэн нөхцөл нь мэдэх эрх ба 
мэдээлэл мэдээлэл олж авах эрх, түүний хэрэгжилт, 
мэдээллийн хангамж, ил тод байдлын асуудал юм.” гэж 
үзэн мэдээллээр хангах хэлбэрийг оролцооны анхны 
хэлбэр болгон авч үзсэн байна. Үүнтэй санал нэгдэж байгаа 
ч, судалгааны баг төрийн  болон орон нутгийн удирдлагын 
байгууллага шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хэрхэн 
бодитой хангаж байгаа эсэх, оролцооны дүнд шийдвэр 
гаргахад нөлөөлөх боломж бий эсэх, хууль тогтоомжид 
иргэдийн оролцоог тунхаглах, ерөнхийлөх, хэрэгжилт 
нь тодорхойгүй байдлаар заах явдал байгаа эсэхэд мөн 
анхаарал хандуулж байгаа учир иргэдийн оролцооны 
идэвхтэй хэлбэрийг жагсаалтын тэргүүнд тавилаа.

Ийнхүү иргэдийн оролцооны зохицуулалтыг дараахь 5 
хэлбэрээр багцлан авч үзэж хууль тогтоомж дахь иргэний 
оролцоо бүхий зохицуулалтын түүвэр хийв. Үүнд:

1. Идэвхтэй оролцооны хэлбэр;
2. Зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр;
3. Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр;
4. Хяналт тавих оролцооны хэлбэр;
5. Оролцооны бусад хэлбэр.

Цаашид хууль тогтоомж хөгжихийн хэрээр иргэний 
оролцооны хэлбэр өргөжин тэлэх нь дамжиггүй. 
Тэдгээрийн эрх үндэс нь Монгол Улсын нэгдэн орсон 
олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын Үндсэн хуульд бий. 
Тухайлан дурьдвал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
олон улсын пактын 25 дугаар зүйлд иргэн бүр аливаа 
алагчилалгүйгээр болон үндэслэл бүхий хязгаарлалтгүйгээр 
төрийн хэргийг “явуулахад шууд болон чөлөөтэй 
сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан” оролцох эрх, 
боломжийг эдэлж ард түмэн засан тохинох эрхээ эдлэх, 
төрийн үйл хэрэгт оролцох арга замыг тодорхойлсон. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт “Монгол Улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний 
мэдэлд байна. Монголын бүх ард түмэн төрийн үйл хэрэгт 
шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих 
төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ 
эдэлнэ”,  16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9-д “шууд буюу 
төлөөлөгчийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах 
хэрэгт оролцох эрхтэй” хэмээн ард түмэн засаг төрөө 
байгуулж тохинуулах, иргэд байгуулсан төрийнхээ 
үйл ажиллагаанд оролцох, санал бодлоо илэрхийлэх, 
тусгуулах үндсийг баталгаажуулсан юм.

Шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн идэвхтэй оролцоо 
гэдэг нь тухайн шийдвэрийг иргэд өөрсдөө,  шууд,  
идэвхтэй оролцооны дүнд гаргах, эсхүл байгууллага, албан 
тушаалтан шийдвэр гаргахдаа заавал иргэдийг татан 
оролцуулж хэлэлцүүлэх, санал бодлыг сонсох замаар 
хамтран ажилласан байхыг шаардаж байдаг. Төрийн 
болон нутгийн удирдлагын байгууллагыг иргэд сонгуулийн 
замаар төвхнүүлж байгаа нь төрийн үйл хэрэгт иргэдийн 
идэвхтэй оролцооны тод жишээ юм. Иргэд нийтийн 
сонсгол зохион байгуулах санал гаргах, хуулийн төсөлд 
санал өгөх, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хуулийн төслийг 
өргөн мэдүүлэхдээ иргэдээс гарсан саналыг тусгасан эсэх 
талаарх жагсаалт гаргах, төрийн чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх зэрэг зохицуулалт нь төрийн 
үйл хэрэгт иргэдийн оролцоог хангаж байгаа иргэдийн 
идэвхтэй оролцооны хэлбэрт хамаарна.

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцоо нь төрийн эрх бүхий 
байгууллагын үйл ажиллагаа, шийдвэрт иргэн, 
нийгмийн бүх талын байр суурь, оролцоо, санал, 
санаачилгыг харгалзан үзэж тусгах, иргэд саналаа гаргаж 
шийдвэрлүүлэх боломж олгодог. Зөвлөлдөх оролцоог 
заавал хангаж шийдвэр гаргах, эсхүл шийдвэр гаргахдаа 
иргэдтэй зөвлөлдөж болох хэлбэрээр зохицуулсан байх 
нь бий. Тухайлбал, Улсын Их Хурал дахь хуулийн төслийн 
хэлэлцүүлгийн шатанд иргэдээс санал авах, зөвлөлдөх 
ажиллагаа явуулах зохицуулалт нь эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтан шийдвэр гаргахаас өмнө асуудлыг дахин 
нягтлах, олон нийтийн санаа бодлыг сонсох зорилготой. 
Энэхүү зохицуулалт нь заавал хэрэглэх шинжгүй, тухайн 
байгууллага, албан тушаалтан шаардлагатай гэж үзвэл 
хэрэглэж болох байдлаар тусгагдсан байдаг. Харин 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулиар Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5.3.3-
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т заасан асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн шийдвэрлэх 
үндэслэл, шаардлагыг тодорхойлох; орон нутгийг 
хөгжүүлэх сангаас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ; хот, 
суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийхэд заавал 
иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал бодлыг сонсох, 
зөвлөлдөх ёстой.
Иргэдийг мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр нь 
шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд 
үйл ажиллагааныхаа ил тод байдлыг хангах, иргэдэд 
зохих мэдээлэл түгээх, үйл ажиллагаагаа таниулах үүрэг 
хэрэгжсэнээр биеллээ олно. Тухайлбал,  сонгуулийг хуулийн 
дагуу зохион байгуулах, эрхлэн явуулахад сонгогчдыг 
мэдээллээр хангаж сонгуулийн боловсролыг дээшлүүлэх 
нь хамгийн үр дүнтэй арга хэмжээ юм. Хууль тогтоомжийг 
нийтэд таниулах, сурталчлах, УИХ-ын нээлттэй нэгдэн 
хуралдааны аливаа тэмдэглэлтэй иргэд танилцах бололцоо 
олгох, гишүүний тавьсан асуулга, асуултын хариуг сонсох 
ажиллагааг нийтэд ил хийх, ингэхдээ телевизийн суваг 
ашиглах, хууль санаачлагч санаачлах хуулийн төслөө ил 
тавьж олон нийтээс санал авах нь УИХ-ын үйл ажиллагааны 
нээлттэй, ил тод, байдлыг хангах зорилготой. Иргэдийг 
тогтмол мэдээллээр хангахнь иргэд шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд оролцоход чухал нөлөөтэй.
Хяналт тавих оролцооны хэлбэр нь иргэн төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, хариуцлагын 
тогтолцоог бий болгох, эрх зүйн зөрчлөөс сэргийлэх, үр 
дагавар нэн даруй арилгахад чухал үүрэгтэй. Иргэдэд 
хяналт тавих эрхийг олгосон заалт ерөнхий, хэлбэр 
төдий агуулгатай байх нь олонтаа. Энэ нь олон нийтийн 
хяналт тавих талаарх зохицуулалтыг процессын хувьд 
нарийвчлан зохицуулах шаардлагыг илтгэдэг. Иргэд 
хяналт тавих хэлбэр нь эрх бүхий байгууллагад тодорхой 
үйл ажиллагаа, зөрчлийн талаар амаар, эсхүл бичгээр 
мэдээлэл өгөх, мэдэгдэх байдлаар илэрнэ. Мөн зөрчлийн 
талаар дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх, 
зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авахыг шаардан хүсэлт, 
гомдол гаргах байдлаар илэрч болно. 

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр нь иргэний үүсгэл 
санаачилгыг урамшуулах, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг байдлаар 
илэрч байна. Иргэн шийдвэр гаргах ажиллагаанд шууд 
оролцохгүй ч өөрсдийн эрх, ашиг сонирхлоороо өөр 
хоорондоо нэгдэх явдлыг төрөөс бодлогоор дэмжих, 
урамшуулах замаар иргэний идэвх, санаачилгыг өрнүүлдэг. 
Шийдвэр гаргах ажиллагаа нь иргэний оролцоог хангаж 
байх нь шийдвэрийн хүлээн зөвшөөрөгдөх, хэрэгжих 
байдлыг нэмэгдүүлэхээс гадна дараах ач холбогдолтой. 
Үүнд:

• Нийтийг хамарсан асуудлын талаарх нэгдсэн, бодитой,
нэг мөр мэдээлэл болон санаа бодол бүрэлддэг;

• Шийдвэрийн талаар олон нийтийн дэмжлэг бий
болдог;

• Иргэний оролцоогүй гаргасан шийдвэр нь ашиг
сонирхлын сунжирсан зөрчилдөөн, зардал их 
гарах, хэрэгжилтэд хугацаа алдах үр дагавартай тул 
тэдгээрээс сэргийлнэ;

• Ирээдүйн шийдвэрүүдэд харгалзах олны сайн,
дэвшилтэт санаа, бодлын “сан”, ойлголтын “цөм” 
бүрддэг;

• Шийдвэр гаргагч ба олон нийт хоорондын хамтын

ажиллагааны таатай уур амьсгал,  итгэлцэл бий 
болдог.

• Шийдвэр гаргагч нь оролцогчдын хэрэгцээ,
сонирхлыг мэдэх, хүлээн зөвшөөрөх замаар хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц, тогтвортой шийдвэр гаргадаг.

Иргэний оролцоо нь өөрөө аясаар хэрэгжиж, үр дүн нь 
шууд гарах үзэгдэл биш тул тодорхой хэмжээнд зохион 
байгуулалт, зардал мөнгө,   хариуцах эзэн, аль аль талын 
зүтгэлийг шаардана. Иргэдийг оролцуулах ажиллагаа нь 
өөрөө үйл ажиллагааны зардал нэмэгдүүлэх, асуудлыг 
шийдвэрлэх хугацааг хойш татах үзэгдэл дагуулж болзошгүй 
ч дараахь зүйлийг хангаснаар иргэдийн оролцоо илүү үр 
нөлөөтэй болох боломжтой:

• Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтээс
тусгаарлагдах бус аль болох ойр байх;

• Хамтын ажиллагааны таатай уур амьсгалыг
бүрдүүлэхэд анхаарах;

• Иргэдийг тухайн асуудлын талаарх тал бүрийн
мэдээллээр хангах;

• Иргэдээс ирэх асуулт, хүсэлтийн цар хүрээг өргөжүүлэх
боломжийг эрэлхийлэх;

• Шийдлийн хувилбарыг тодорхойлоход туслах.

Иргэний оролцоог хууль тогтоомжид тусгаж өгөх нь тухайн 
шийдвэрт нөлөөлөх боломжтой гэсэн найдварыг иргэдэд 
төрүүлж байдаг. Ингэхдээ хуульд заасан боломжийг 
бодит ажил хэрэг болгох, хэрхэн ашиглах, яаж оролцох 
нь оролцогчдын өөрсдийнх нь санаачилга, хувь нэмрийг 
шаардана. Иймд иргэдийн оролцооны арга зам, хэлбэрийг 
хууль тогтоомжид заах нь чухал байхын зэрэгцээ тухайн 
оролцооны механизм үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх 
нь мөн анхаарал татах асуудал юм. Иргэний оролцоо үр 
дүнтэй байх нь дараахь нөхцөлийг хэрхэн хангаснаас шууд 
шалтгаалж байна. Тухайлбал:

• Хуульд заасан шаардлагыг хангасан байх;
• Зорилгыг оновчтой тодорхойлсон байх;
• Иргэний оролцоо нь шийдвэр гаргах ажиллагааны

салшгүй хэсэг байх;
• Зохих санхүүжилт, ажилтан, хугацаа бүхий байх;
• Хууль ёсны ашиг сонирхол, эрх нь хөндөгдсөн

иргэдийг зөв тодорхойлж оролцуулах;
• Оролцогчдын гүйцэтгэх үүргийг нарийвчлан

тодорхойлсон байх;
• Иргэний оролцоо нь төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг

хэрэгжүүлэх түвшинд өргөн хүрээгээр илэрхийллээ
олдог ойлголт байна.
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1992 оноос 2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэлх 
хугацаанд батлагдсан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
бүртгэлээр  хүчин төгөлдөр 482 хуулиас иргэний оролцоо 
бүхий заалт, зохицуулалтыг түүвэрлэхэд иргэний оролцооны 
зохицуулалт, заалттай нийт 109 хууль, тэдгээрийн 308 
зохицуулалт байна: 

10 жилийн үечлэлээр авч үзэхэд эхний арван жилд 25 
хууль, 2 дахь 10 жилд  35 хууль, сүүлийн 6 жилд 49 хууль 
иргэний оролцооны зохицуулалтыг агуулсан заалттайгаар 
батлагдсан байна. Энэ нь эрх зүйн тогтолцооны 
хөгжлийг дагаж иргэний оролцооны зохицуулалттай 
хуулийн тоо нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

Сүүлийн 6 жилд батлагдсан эдгээр 49 хуульд иргэний 
оролцооны чанарт ихээхэн дэвшил авчирсан хуулиуд 
хамаарч байна. Тухайлбал,  Нийтийн сонсголын тухай, 
Хууль тогтоомжийн тухай, Захиргааны ерөнхий хууль, 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай,  Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Шилэн дансны 
тухай, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай, Хот суурин 
газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг нэрлэж болно. 
Дээрх хуулиудыг батлан гаргасан явдал  иргэний 
оролцооны үр нөлөөтэй механизм бүрдэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн. Тодруулбал, төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад 
баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй 
тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 
иргэнийхээ өмнө хариуцна гэсэн Үндсэн хуулийн заалт 
дээрх хуулиудаар баталгаажин хэрэгжих боломж бүрдлээ. 

Төр бодлого, үйл ажиллагааныхаа зорилго, хийж буй 
ажлын үе шат, үр дүнг нэг бүрчлэн нийтэд танилцуулах, 
тайлагнах, ил тод байлгах үүрэгтэй билээ. Иргэн өөрийн 
хүссэн мэдээллийг чөлөөтэй олж авах эрхтэй бөгөөд төр 
уг эрхийг хангах ажиллах ёстой гэдгийг Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд зааж өгсөн. 
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн 
талаар иргэн ямар нэгэн үндэслэл, шаардлагагүйгээр 
мэдээлэл авах эрхтэй гэдгийг энэ хуульд зааж өгсөн нь 
хүний эрхийн хамгаалал, хөгжилд чухал зохицуулалт 
болсон. Учир нь төрийн байгууллага, албан тушаалтан 
мэдээллийг өгөхөөс татгалзах үндэслэлдээ ихэвчлэн ямар 
зорилгоор мэдээлэл авч юунд ашиглах гэж байгаа вэ 
гэдгийг тодруулах хэрэгтэй гэж иргэнээс шаарддаг, хэрэв 
үүнийгээ нотолж чадахгүй бол өгдөггүй байна. Төрийн 

нууц болон хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэл зөвхөн 
хуулиар л  хэмжээ хязгаарыг нь заадаг. Ихэнхи төрийн 
байгууллагууд төрийн нууцад хамаарах үйл ажиллагаа 
тэр болгон явуулдаггүй. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр 
санхүүждэг төрийн байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаа 
нээлттэй байна.  Иргэний нэр хаяггүй,  бусдыг гүтгэн 
доромжилсон агуулга бүхий хүсэлтийг төрийн байгууллага, 
албан тушаалтан авахгүй байх ба үүнээс бусад тохиолдолд 
түүний өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч хариу өгөх үүрэгтэй. 
Гэхдээ буцаасан үндэслэлээ албан тушаалтан 
тайлбарлана. Төрийн байгууллага иргэдийн мэдээлэл авах 
хүсэлтийг хуульд заасан хугацаанд хариу өгөхдөө тухайн 
мэдээлэл түгээх бүх хэлбэрийг ашиглана гэж   Мэдээллийн 
ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд зааж 
өгчээ. 
Уг хуулийн үргэлжлэл болсон хууль Шилэн дансны тухай 
хууль байна. Уг хуулиар иргэний оролцооны нэг хэлбэр 
болох хяналт тавих оролцоог бодитой болгож буй юм. 
Иргэний хяналттай төсөв гэсэн ойлголтыг хамгийн энгийн 
шууд төсөөлөхүйц байдлаар “шилэн” гэж нэрлэсэн 
оновчтой болж чадсан. Шил гэдэг тунгалаг, ил харагдахуйц 
шинжийг өөртэй агуулдаг тул татвар төлөгчдийн мөнгийг 
ямар зорилгоор, юунд зарцуулж байгааг иргэд ямар нэгэн 
хөндлөнгийн оролцоогүйгээр шууд мэдэх боломжийг 
энэ хуулиар олгож байгаа билээ. Төсөв, санхүүгийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт, тайлагнал ил 
тод бус байх нь  албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын 
дагуу авлигад өртөх, өөрсдөдөө давуу байдлыг бий болгох, 
улмаар нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдөх, цаашлаад улс 
орны ирээдүйн хөгжилд саад учруулах нөхцөл байдлыг бий 
болгодог. Хэдийгээр төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо 
байгаа ч улс төрийн соёл, албан тушаалтнуудын ёс зүй 
сул байгаагаас дотоод хяналт шалгалтын үүрэг хангалтгүй 
байна. Иймд хөндлөнгөөс буюу төсөв санхүүгийн үйл 
ажиллагааг иргэний шууд хяналтан дор байлгах нь төрд ч, 
иргэдэд ч хамгийн ашигтай зохицуулалт болсон гэж 
дүгнэж байна.
Энэ хуулиар төрийн бүхий байгууллага  төсөв санхүүгийн 
үйл ажиллагаа, мөн төрийн болон орон нутгийн өмчөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авч байгаа бол 
байгууллагынхаа албан ёсны цахим хаягт дэлгэрэнгүйгээр, 
иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр байршуулахыг үүрэг 
болгосон. Шилэн дансны тухай хуульд зааснаар “иргэн, 
хуулийн этгээдийн татвар төлөгчийн эрх ашиг зөрчигдсөн 
гэж” үзвэл захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргах 
эрхтэй гэж заасан иргэний оролцооны хяналт тавих 
оролцоог дэмжсэн чухал заалт болсон байна. 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, 
Шилэн дансны тухай хуулиуд нь иргэний оролцооны эрхийг 
хангахдаа тэдний санаачилгыг дэмжсэн хуулиуд байсан 
бол Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн сонсголын тухай 
хуулиуд  иргэний оролцоог хангах төрийн байгууллага, 
албан тушаалтнуудын санаачилгыг дэмжсэн хууль гэж 
дүгнэж болно. 

1.3.СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

Иргэний оролцооны зохицуулалттай хуулийн тоо

25

35

49

1992-2001
/Эхний 10 жил/

2002-2011 
/2 дахь 10 жил/

2012-2017 
/сүүлийн 6 жилд/
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Захиргааны Ерөнхий хуулиар эрх бүхий захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр гаргахдаа нэн 
тэргүүнд оролцогчийн эрхийг хангах үүрэгтэй. Оролцогч 
болох иргэн нь тухайн захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар мэдээлэл авах, архивын баримт 
бичигтээ танилцах, хуулбарлаж авахыг хүсвэл хууль 
зүйн болон бусад мэргэжлийн зөвлөгөө авах, албан 
тушаалтнуудыг чиг үүргээ биелүүлэхийг шаардах зэрэг 
эрхийг энэ хуулиар нарийвчлан хуульчилсан. Өөрөөр 
хэлбэл иргэний оролцоог дэмжих механизмыг тодорхой 
зааж өгөхгүй бол ихэнхи хуульд байгаа “оролцуулна,” 
“оролцох эрхтэй” гэж ерөнхий заасан байгаа нь эргээд 
хэрэгжилтэнд сөргөөр нөлөөж байгааг энэхүү судалгааг 
хийх явцад харагдлаа.  Төрийн зорилт, чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж шийдвэр гаргах гэж байгаа бол уг шийдвэрийн 
зорилго нь иргэдэд ямар үр нөлөөтэй үр дүнг бий болгох 
вэ гэдгээ тодорхойлох ёстой. Ингэхийн тулд захиргааны 
байгууллага иргэдийг шийдвэр гаргах ажиллагаандаа 
татан оролцуулж, тэдний санал бодлыг сонсох, тайлбарыг 
нь авах, мөн нөхцөл байдлыг судлан шинжлэх замаар 
шийдвэр гаргах бодит нөхцлийг тогтоож, үүний дагуу 
иргэдээсээ санал авах, шийдвэр гаргасныхаа дараа заавал 
тэдэнд мэдэгдэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулахыг уг хуулиар 
журамласан. 

Хэрэв захиргааны байгууллага хуульд заасан дээрх журмыг 
ягштал мөрдөж шийдвэр гаргадаг бол иргэдийн зүгээс 
ирэх гомдол маргаан буурч, тэдний тухайн захиргааны 
байгууллагатай хамтран ажиллах түншлэл нэмэгдэж, 
ингэснээр төрийн зорилт, иргэний эрх үр дүнтэй хэрэгжиж, 
хамгаалагдах боломжтой билээ. Иргэдийн оролцоо, 
судалгаанд тулгуурласан захиргааны шийдвэр гаргах 
ажиллагааны үр дүнд хүний эрхийг хангасан, хуульд 
нийцсэн, үр нөлөөтэй, төсөвт хэмнэлттэй шийдвэр гарч 
улсын хөгжлийг дэмжинэ.

Нийтийн сонсголын тухай хууль  төрийн байгуул¬лагын 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог 
хангаж иргэний хяналтын тогтолцоог бий болгоход 
чиглэгдсэн хууль тогтоох, ерөнхий хяналтын, төсвийн 
хяналтын, томилгооны, мөрдөн шалгах, захиргааны хэм 
хэмжээний болон төлөвлөлтийн, орон нутгийн сонсгол 
гэсэн сонсгол хийж, төрийг удирдах хэрэгт иргэдийн 
оролцоог хангахаар тусгасан юм.  Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн мониторинг, үнэлгээ хийх эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх зорилгоор  УИХ, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулахаар 
тусгасан. Төр, иргэний хооронд амьд эргэх холбоо үүсэж, 
иргэдээс гаргасан санал, санаачилга төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны үндсэн зорилтод тусгагдаж байх нь уг 
хуулийн зорилго юм. Гэхдээ энд тухайлан тэмдэглэх зүйл 
бий. Хэдийгээр иргэний оролцоо бүхий хуулийн тоо 
сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа ч иргэний оролцоонд 
тэдгээр дэвшил авчирсан хуулиудын хэрэгжилт хангалтгүй, 
санасан “хүлээлт”-д хүрэхгүй байна.  Өөрөөр хэлбэл 
нэрлэсэн хуульд заасан зорилгодоо бүрэн хүрч чадаагүй 
байна. 

Иргэний оролцооны чанар нь иргэнээрээ шийдвэр 
гаргуулах асуудал бус харин төрийн тухайн бүрэн эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтан өөрийн бүрэн эрхийн 
хүрээнд шийдвэр гаргахдаа холбогдох иргэд, хувийн 
хэвшлийн байгууллагын хэрэгцээ, хүсэл, санал бодолд 
хэрхэн нийцүүлж,  шийдвэрийнхээ хэрэгжихүйц,   
хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байдлыг хангаж байна вэ 
гэдэг асуудал юм. 

Иргэний оролцоог хуульд тунхаглан ерөнхийлөх бус 
иргэдээс санал авахыг заавал хийгдэх нэгэн шатны 
процесс болгон хуульчлах зохицуулалтын тоо нэмэгдэж 
байна. Тухайлбал, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд хууль 
санаачлагч өргөн мэдүүлэх хуулийн төсөлдөө иргэдээс 
заавал санал авч, тэдгээр саналыг тусгасан,  тусгаагүйгээр нь 
ангилан цахим хуудсандаа байршуулахыг үүрэг болгосон ч 
энэ зохицуулалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

Түүнчлэн энэ асуудлаар Захиргааны ерөнхий хууль ихээхэн 
дэвшил авчирсан боловч хэрэгжилтийн хувьд хүссэн 
үр дүнг одоогоор дүгнэхэд хугацааны хувьд эрт байгаа 
болохыг тэмдэглэх хэрэгтэй.

Иргэний оролцоог хуульд тусгасан мэт харагдах боловч 
эцэст “болно” гэдэг үг оруулсан байх зохицуулалт элбэг 
байна (тухайлбал, “орон тооны бус зөвлөл байгуулж болно”, 
“иргэнийг оролцуулж болно” гэх мэтээр). Ийм иргэний 
оролцооны зохицуулалт нь амьдралд биеллээ олохгүй, 
байгууллага, албан тушаалтны үзэмжийн асуудал болон 
хувирах сөрөг талтай байна.   Нийт түүвэрлэсэн хуулийн 
заалтын 60 хувь нь “болно” хэмээн төрийн байгууллагад 
сонголт олгосон байдлаар зохицуулагдсан байх бөгөөд 
харин 40 хувьд нь “үүрэг хүлээх” байдлаар заажээ. 

Иргэний оролцоог хуулиудад яаж тусгаж байгаа, бидний 
хийсвэрлэн ойлгох тэрхүү “иргэний оролцоо” гэх 
ухагдахуун амьдрал дээр ямар төрөл, байдлаар илрэн 
гарч байгааг эдгээр хуулиуд дахь зохицуулалтын агуулгаар 
тодорхойлно. 
Нийт 308 зохицуулалтыг иргэний оролцооны 5 хэлбэрээр 
ангилан авч үзэхэд хамгийн их буюу 31 хувийг иргэний 
оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалт эзэлж 
байгаа нь сайшаалтай байна. Мэдээлэх буюу идэвхтэй 
оролцоо бүхий хуулийн заалтууд хамгийн өндөр тоотой 
буюу бусад гурван төрлийн заалтуудаас 2 дахин их хувийг 
эзэлж байна. Тодруулбал:

60% 40%

“болно” “үүрэг хүлээх” 
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1992 оноос 2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэлх 
хугацаанд батлагдсан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
бүртгэлээр  хүчин төгөлдөр 482 хуулиас иргэний оролцоо 
бүхий заалт, зохицуулалтыг түүвэрлэхэд иргэний оролцооны 
зохицуулалт, заалттай нийт 109 хууль, тэдгээрийн 308 
зохицуулалт байна: 

10 жилийн үечлэлээр авч үзэхэд эхний арван жилд 25 
хууль, 2 дахь 10 жилд  35 хууль, сүүлийн 6 жилд 49 хууль 
иргэний оролцооны зохицуулалтыг агуулсан заалттайгаар 
батлагдсан байна. Энэ нь эрх зүйн тогтолцооны 
хөгжлийг дагаж иргэний оролцооны зохицуулалттай 
хуулийн тоо нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

Сүүлийн 6 жилд батлагдсан эдгээр 49 хуульд иргэний 
оролцооны чанарт ихээхэн дэвшил авчирсан хуулиуд 
хамаарч байна. Тухайлбал,  Нийтийн сонсголын тухай, 
Хууль тогтоомжийн тухай, Захиргааны ерөнхий хууль, 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай,  Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Шилэн дансны 
тухай, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай, Хот суурин 
газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг нэрлэж болно. 
Дээрх хуулиудыг батлан гаргасан явдал  иргэний 
оролцооны үр нөлөөтэй механизм бүрдэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн. Тодруулбал, төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад 
баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй 
тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 
иргэнийхээ өмнө хариуцна гэсэн Үндсэн хуулийн заалт 
дээрх хуулиудаар баталгаажин хэрэгжих боломж бүрдлээ. 

Төр бодлого, үйл ажиллагааныхаа зорилго, хийж буй 
ажлын үе шат, үр дүнг нэг бүрчлэн нийтэд танилцуулах, 
тайлагнах, ил тод байлгах үүрэгтэй билээ. Иргэн өөрийн 
хүссэн мэдээллийг чөлөөтэй олж авах эрхтэй бөгөөд төр 
уг эрхийг хангах ажиллах ёстой гэдгийг Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд зааж өгсөн. 
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн 
талаар иргэн ямар нэгэн үндэслэл, шаардлагагүйгээр 
мэдээлэл авах эрхтэй гэдгийг энэ хуульд зааж өгсөн нь 
хүний эрхийн хамгаалал, хөгжилд чухал зохицуулалт 
болсон. Учир нь төрийн байгууллага, албан тушаалтан 
мэдээллийг өгөхөөс татгалзах үндэслэлдээ ихэвчлэн ямар 
зорилгоор мэдээлэл авч юунд ашиглах гэж байгаа вэ 
гэдгийг тодруулах хэрэгтэй гэж иргэнээс шаарддаг, хэрэв 
үүнийгээ нотолж чадахгүй бол өгдөггүй байна. Төрийн 

нууц болон хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэл зөвхөн 
хуулиар л  хэмжээ хязгаарыг нь заадаг. Ихэнхи төрийн 
байгууллагууд төрийн нууцад хамаарах үйл ажиллагаа 
тэр болгон явуулдаггүй. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр 
санхүүждэг төрийн байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаа 
нээлттэй байна.  Иргэний нэр хаяггүй,  бусдыг гүтгэн 
доромжилсон агуулга бүхий хүсэлтийг төрийн байгууллага, 
албан тушаалтан авахгүй байх ба үүнээс бусад тохиолдолд 
түүний өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч хариу өгөх үүрэгтэй. 
Гэхдээ буцаасан үндэслэлээ албан тушаалтан 
тайлбарлана. Төрийн байгууллага иргэдийн мэдээлэл авах 
хүсэлтийг хуульд заасан хугацаанд хариу өгөхдөө тухайн 
мэдээлэл түгээх бүх хэлбэрийг ашиглана гэж   Мэдээллийн 
ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд зааж 
өгчээ. 
Уг хуулийн үргэлжлэл болсон хууль Шилэн дансны тухай 
хууль байна. Уг хуулиар иргэний оролцооны нэг хэлбэр 
болох хяналт тавих оролцоог бодитой болгож буй юм. 
Иргэний хяналттай төсөв гэсэн ойлголтыг хамгийн энгийн 
шууд төсөөлөхүйц байдлаар “шилэн” гэж нэрлэсэн 
оновчтой болж чадсан. Шил гэдэг тунгалаг, ил харагдахуйц 
шинжийг өөртэй агуулдаг тул татвар төлөгчдийн мөнгийг 
ямар зорилгоор, юунд зарцуулж байгааг иргэд ямар нэгэн 
хөндлөнгийн оролцоогүйгээр шууд мэдэх боломжийг 
энэ хуулиар олгож байгаа билээ. Төсөв, санхүүгийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт, тайлагнал ил 
тод бус байх нь  албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын 
дагуу авлигад өртөх, өөрсдөдөө давуу байдлыг бий болгох, 
улмаар нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдөх, цаашлаад улс 
орны ирээдүйн хөгжилд саад учруулах нөхцөл байдлыг бий 
болгодог. Хэдийгээр төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо 
байгаа ч улс төрийн соёл, албан тушаалтнуудын ёс зүй 
сул байгаагаас дотоод хяналт шалгалтын үүрэг хангалтгүй 
байна. Иймд хөндлөнгөөс буюу төсөв санхүүгийн үйл 
ажиллагааг иргэний шууд хяналтан дор байлгах нь төрд ч, 
иргэдэд ч хамгийн ашигтай зохицуулалт болсон гэж 
дүгнэж байна.
Энэ хуулиар төрийн бүхий байгууллага  төсөв санхүүгийн 
үйл ажиллагаа, мөн төрийн болон орон нутгийн өмчөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авч байгаа бол 
байгууллагынхаа албан ёсны цахим хаягт дэлгэрэнгүйгээр, 
иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр байршуулахыг үүрэг 
болгосон. Шилэн дансны тухай хуульд зааснаар “иргэн, 
хуулийн этгээдийн татвар төлөгчийн эрх ашиг зөрчигдсөн 
гэж” үзвэл захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргах 
эрхтэй гэж заасан иргэний оролцооны хяналт тавих 
оролцоог дэмжсэн чухал заалт болсон байна. 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, 
Шилэн дансны тухай хуулиуд нь иргэний оролцооны эрхийг 
хангахдаа тэдний санаачилгыг дэмжсэн хуулиуд байсан 
бол Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн сонсголын тухай 
хуулиуд  иргэний оролцоог хангах төрийн байгууллага, 
албан тушаалтнуудын санаачилгыг дэмжсэн хууль гэж 
дүгнэж болно. 

1.3.СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

Иргэний оролцооны зохицуулалттай хуулийн тоо

25

35

49

1992-2001
/Эхний 10 жил/

2002-2011 
/2 дахь 10 жил/

2012-2017 
/сүүлийн 6 жилд/
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Захиргааны Ерөнхий хуулиар эрх бүхий захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтан шийдвэр гаргахдаа нэн 
тэргүүнд оролцогчийн эрхийг хангах үүрэгтэй. Оролцогч 
болох иргэн нь тухайн захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар мэдээлэл авах, архивын баримт 
бичигтээ танилцах, хуулбарлаж авахыг хүсвэл хууль 
зүйн болон бусад мэргэжлийн зөвлөгөө авах, албан 
тушаалтнуудыг чиг үүргээ биелүүлэхийг шаардах зэрэг 
эрхийг энэ хуулиар нарийвчлан хуульчилсан. Өөрөөр 
хэлбэл иргэний оролцоог дэмжих механизмыг тодорхой 
зааж өгөхгүй бол ихэнхи хуульд байгаа “оролцуулна,” 
“оролцох эрхтэй” гэж ерөнхий заасан байгаа нь эргээд 
хэрэгжилтэнд сөргөөр нөлөөж байгааг энэхүү судалгааг 
хийх явцад харагдлаа.  Төрийн зорилт, чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж шийдвэр гаргах гэж байгаа бол уг шийдвэрийн 
зорилго нь иргэдэд ямар үр нөлөөтэй үр дүнг бий болгох 
вэ гэдгээ тодорхойлох ёстой. Ингэхийн тулд захиргааны 
байгууллага иргэдийг шийдвэр гаргах ажиллагаандаа 
татан оролцуулж, тэдний санал бодлыг сонсох, тайлбарыг 
нь авах, мөн нөхцөл байдлыг судлан шинжлэх замаар 
шийдвэр гаргах бодит нөхцлийг тогтоож, үүний дагуу 
иргэдээсээ санал авах, шийдвэр гаргасныхаа дараа заавал 
тэдэнд мэдэгдэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулахыг уг хуулиар 
журамласан. 

Хэрэв захиргааны байгууллага хуульд заасан дээрх журмыг 
ягштал мөрдөж шийдвэр гаргадаг бол иргэдийн зүгээс 
ирэх гомдол маргаан буурч, тэдний тухайн захиргааны 
байгууллагатай хамтран ажиллах түншлэл нэмэгдэж, 
ингэснээр төрийн зорилт, иргэний эрх үр дүнтэй хэрэгжиж, 
хамгаалагдах боломжтой билээ. Иргэдийн оролцоо, 
судалгаанд тулгуурласан захиргааны шийдвэр гаргах 
ажиллагааны үр дүнд хүний эрхийг хангасан, хуульд 
нийцсэн, үр нөлөөтэй, төсөвт хэмнэлттэй шийдвэр гарч 
улсын хөгжлийг дэмжинэ.

Нийтийн сонсголын тухай хууль  төрийн байгуул¬лагын 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог 
хангаж иргэний хяналтын тогтолцоог бий болгоход 
чиглэгдсэн хууль тогтоох, ерөнхий хяналтын, төсвийн 
хяналтын, томилгооны, мөрдөн шалгах, захиргааны хэм 
хэмжээний болон төлөвлөлтийн, орон нутгийн сонсгол 
гэсэн сонсгол хийж, төрийг удирдах хэрэгт иргэдийн 
оролцоог хангахаар тусгасан юм.  Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн мониторинг, үнэлгээ хийх эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх зорилгоор  УИХ, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулахаар 
тусгасан. Төр, иргэний хооронд амьд эргэх холбоо үүсэж, 
иргэдээс гаргасан санал, санаачилга төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны үндсэн зорилтод тусгагдаж байх нь уг 
хуулийн зорилго юм. Гэхдээ энд тухайлан тэмдэглэх зүйл 
бий. Хэдийгээр иргэний оролцоо бүхий хуулийн тоо 
сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа ч иргэний оролцоонд 
тэдгээр дэвшил авчирсан хуулиудын хэрэгжилт хангалтгүй, 
санасан “хүлээлт”-д хүрэхгүй байна.  Өөрөөр хэлбэл 
нэрлэсэн хуульд заасан зорилгодоо бүрэн хүрч чадаагүй 
байна. 

Иргэний оролцооны чанар нь иргэнээрээ шийдвэр 
гаргуулах асуудал бус харин төрийн тухайн бүрэн эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтан өөрийн бүрэн эрхийн 
хүрээнд шийдвэр гаргахдаа холбогдох иргэд, хувийн 
хэвшлийн байгууллагын хэрэгцээ, хүсэл, санал бодолд 
хэрхэн нийцүүлж,  шийдвэрийнхээ хэрэгжихүйц,   
хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байдлыг хангаж байна вэ 
гэдэг асуудал юм. 

Иргэний оролцоог хуульд тунхаглан ерөнхийлөх бус 
иргэдээс санал авахыг заавал хийгдэх нэгэн шатны 
процесс болгон хуульчлах зохицуулалтын тоо нэмэгдэж 
байна. Тухайлбал, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд хууль 
санаачлагч өргөн мэдүүлэх хуулийн төсөлдөө иргэдээс 
заавал санал авч, тэдгээр саналыг тусгасан,  тусгаагүйгээр нь 
ангилан цахим хуудсандаа байршуулахыг үүрэг болгосон ч 
энэ зохицуулалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

Түүнчлэн энэ асуудлаар Захиргааны ерөнхий хууль ихээхэн 
дэвшил авчирсан боловч хэрэгжилтийн хувьд хүссэн 
үр дүнг одоогоор дүгнэхэд хугацааны хувьд эрт байгаа 
болохыг тэмдэглэх хэрэгтэй.

Иргэний оролцоог хуульд тусгасан мэт харагдах боловч 
эцэст “болно” гэдэг үг оруулсан байх зохицуулалт элбэг 
байна (тухайлбал, “орон тооны бус зөвлөл байгуулж болно”, 
“иргэнийг оролцуулж болно” гэх мэтээр). Ийм иргэний 
оролцооны зохицуулалт нь амьдралд биеллээ олохгүй, 
байгууллага, албан тушаалтны үзэмжийн асуудал болон 
хувирах сөрөг талтай байна.   Нийт түүвэрлэсэн хуулийн 
заалтын 60 хувь нь “болно” хэмээн төрийн байгууллагад 
сонголт олгосон байдлаар зохицуулагдсан байх бөгөөд 
харин 40 хувьд нь “үүрэг хүлээх” байдлаар заажээ. 

Иргэний оролцоог хуулиудад яаж тусгаж байгаа, бидний 
хийсвэрлэн ойлгох тэрхүү “иргэний оролцоо” гэх 
ухагдахуун амьдрал дээр ямар төрөл, байдлаар илрэн 
гарч байгааг эдгээр хуулиуд дахь зохицуулалтын агуулгаар 
тодорхойлно. 
Нийт 308 зохицуулалтыг иргэний оролцооны 5 хэлбэрээр 
ангилан авч үзэхэд хамгийн их буюу 31 хувийг иргэний 
оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалт эзэлж 
байгаа нь сайшаалтай байна. Мэдээлэх буюу идэвхтэй 
оролцоо бүхий хуулийн заалтууд хамгийн өндөр тоотой 
буюу бусад гурван төрлийн заалтуудаас 2 дахин их хувийг 
эзэлж байна. Тодруулбал:

60% 40%

“болно” “үүрэг хүлээх” 
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Нийт 
зохицуулалтын 

тоо

Эзлэх 
хувь

Идэвхтэй 94 31%

Зөвлөлдөх 45 14%

Мэдээлэх 92 30%

Хяналт 
тавих

40 13%

Бусад 37 12%

Эдгээр оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын эзлэх 
хувийг графикаар харуулбал:

Шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийг идэвхтэй 
оролцуулах асуудлыг хуулиудад хэрхэн тусгасан байгааг 
тоймлон харуулъя. Үүнд:

• УИХ, Ерөнхийлөгч, нутгийн өөрөө удирдах
байгууллагын сонгуульд оролцох,

• Хот, тосгоны захирагчийг сонгох,
• Байгаль орчны, эрүүл мэндийн, хөдөлмөр

эрхлэлт, авто замын зэрэг салбарт нөхөрлөл (мөн
төрийн бус байгууллага) байгуулах эрх олгож,
тухайн нөхөрлөлөөр төрийн зарим чиг үүргийг
гүйцэтгүүлэх,

• Статистикийн тоо бүртгэлд иргэдийг оролцуулах,
• Зөвшөөрлийн авсны үндсэн дээр ус, цаг уурын

орчны шинжилгээний тусгай хэрэгцээний мэдээлэл
гаргах, геодези, зураг зүйн ажлын тайланг төрд
худалдах,

• Зөвлөлдөх чиглэлийн бус, зохих бүрэн эрх болон
шийдвэр гаргах эрхтэй бүтэц,  байгууллагад
иргэдийн төлөөлөл болон томилогдох: Тухайлбал
эрчим хүчний зохицуулах хороо, Стандартчилалын
үндэсний зөвлөл, стандартчилалын техникийн
хороо,

• Төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд
хүсэлтээр нь оролцуулах,

• Мал бүхий иргэдийн бүлэг байгуулах, төрөөс

дэмжих,
• Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад

үнэлгээний хороонд иргэдийн төлөөллийг 
оролцуулах,

• Зарим тусгай зөвшөөрөл олгоход иргэдийн санал
буюу Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр 
шууд үндэслэл болох,

• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
орон нутагтай гэрээ байгуулж ажиллах,

• Хууль тогтоомжийн төслийн, ерөнхий хяналтын,
төсвийн хяналтын асуудлаар Улсын Их Хуралд, 
ерөнхий хяналтын, төсвийн хяналтын асуудлаар 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралед нийтийн 
сонсгол хийх,

• Тодорхой асуудлыг судлах, шинжлэх, мэдээлэл
цуглуулах иргэн, төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллахыг төрийн тодорхой 
байгууллагад үүрэг хүлээлгэсэн: Тухайлбал эрүүл 
мэнд,  ДОХ-оос сэргийлэх, инновацийн асуудлаар,

• Хуулийн биелэлт, хэрэгжилтэд хяналт тавих,
зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах эрхийг иргэн, төрийн 
бус байгууллагад олгосон байх,

• Төсвийн захиран зарцуулалтад санал өгөх
байдлаар оролцох,

• Шүүхийн ажиллагаанд оролцох, эвлэрүүлэн
зуучлал эрхлэх байдлаар оролцох,

• Хууль тогтоомжийн төсөлд иргэдээс санал авсан
байхыг хууль санаачлагчид үүрэг болгох,

• Захиргааны сөрөг нөлөөлөл бүхий акт, захиргааны
хэм хэмжээний актын төслийн талаар хэлэлцүүлэг 
хийх, төлөвлөлтийн талаар иргэдээс заавал санал 
авсан байх,

• Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн
талаар ард нийтийн санал асуулга явуулахаар 
шийдвэрлэвэл иргэд санал асуулгад оролцож 
асуудлыг шууд шийдвэрлэх.

Шийдвэр гаргах ажиллагаанд зөвлөлдөх оролцоо нь 
нийт оролцоонд харьцангуй бага хувь буюу 14 хувийг 
эзэлж байна. Зөвлөлдөх оролцоо нь дараах байдлаар 
хуульд тусгагдаж байна. Үүнд:

• Тодорхой журам, заавар, аргачлал, стандарт
боловсруулахад холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, 
төрийн бус байгууллагаас санал авсан байх: 
Тухайлбал хэмжил зүйн, статистикийн, 
инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг батлах 
асуудлаар, согтууруулах ундааны зөвшөөрөл 
олгох талаарх журам батлахад,  гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн байгууллага шийдвэр гаргахад, 

• Төрийн байгууллагын дэргэд орон тооны бус
зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь иргэний 
хэрэглэгчийн, эсхүл тухайн салбарын төлөөлөл 
болгож иргэн, төрийн бус байгууллагыг томилох: 
Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан Иргэний 
зөвлөл, Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл, 
боловсролын сургалтын байгууллагын дэргэдэх 
Удирдах зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын үндэсний зөвлөл, Эмнэлгийн төлөөлөн 
удирдах зөвлөл, Сонгуулийн автоматжуулсан 

Идэвхтэй 
31%

Зөвлөлдөх 
14%Мэдээлэх

30%

Хяналт тавих
13%

Бусад
12%

ИргэнИй оролцооны 
хэлбэр
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системийн хяналтын хэсэг, Амьжиргааг дэмжих 
зөвлөл, Сав газрын зөвлөл, соёлын өвийн талаар 
Мэргэжлийн зөвлөл,  Залуучуудын хөгжлийн 
Үндэсний зөвлөл гэх мэт

• Зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлэг өрнүүлэхийг үүрэг
болгох,  олон нийтийн радио, телевиз,

• Зохих асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах,
• Захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм

хэмжээний актыг батлан гаргахын өмнө сонсох
ажиллагаа явуулах.

Зөвлөлдөх оролцооны түгээмэл хэрэглэгдэж механизм 
нь төрийн болон зарим хувийн хэвшлийн (тухайлбал 
эмнэлэг, сургууль) байгууллагын дэргэд орон тооны бус 
зөвлөл ажиллуулж,  түүний бүрэлдэхүүнд иргэд,    төрийн 
бус байгууллагын төлөөллөөс оролцуулах явдал байна. 
Ийм төлөөллийн хувиар Хэрэглэгчдийн эрх, ашгийг 
хамгаалах нийгэмлэг, Монголын худалдаа,  аж 
үйлдвэрийн танхим оролцох нь түгээмэл байна. 
Иргэдийг мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр нь 
иргэдийн оролцооны чухал ач холбогдолтой хэлбэр юм. 
Иргэд хангалттай,   бүрэн, хугацааны хоцрогдолгүй, 
бодитой мэдээлэлтэй байж оролцох боломж,  “сайн хөрс, 
суурь” бүрдэнэ. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн чанартай 
оролцоо нь сайн мэдээлэлтэй байхаас эхлэлтэй. Энэ 
оролцооны хэлбэр нь иргэний оролцооны нийт 308 
зохицуулалтын харьцангуй өндөр хувь 30 хувийг эзэлж 
байна.
Иргэдийг мэдээллээр нь хангах нь ерөнхийдөө дараах 
байдлаар хуульд тусгагдаж байна. Үүнд:

• Ерөнхийлөгчийн зарлигийг албан ёсоор нийтлэх,
• Ерөнхий сайдын захирамжийг ажлын 3 хоногийн

дотор нийтлэх,
• Байгаль орчны талаар холбогдох байгууллагаас

үнэн зөв мэдээлэл авах эрхийг олгох,
• Байгууллагын удирдлага нь тухайн жилд иргэд, аж

ахуйн нэгжээс ирсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх дүн мэдээг жил бүр
нийтэд тайлагнах,

• Мөнгө санхүүгийн зах зээлийн байдлыг улирал бүр
мэдээлэх үүргийг Монгол банкинд хүлээлгэх,

• Хувьчлалын талаар мэдээлэх ,
• Төрийн байгууллагын нууцад үл хамаарах мэдээлэл

төрийн бус байгууллагад нээлттэй байх,
• Цэцийн хуралдааныг нээлттэй хийх, Цэцийн

шийдвэрийг мэдээлэх,
• Статистикийн мэдээллийг нийтэд хүргэх,
• Стандартын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн,

согтууруулах ундааг нийтэд мэдээлэх,
• Хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийн

асуудлаар судалгаа хийж, мэдээллээр хангах,
• Үндэсний стандарт баталсан шийдвэрт өөрөөр

заагаагүй бол олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр мэдээлсэн өдрөөс хүчин төгөлдөр
болох,

• Нутгийн захиргааны байгууллага алдуул малыг
бүртгэж, нийтэд мэдээлэх,

• Олон нийтийн радио, телевиз жил бүрийн
тайлангаа нийтэд мэдээлэх,

• Сонгуулийн төв байгууллага сонгогчдыг мэдээллээр
тухай бүр хангах,

• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, түүнийг олгох
ажиллагаа нийтэд ил тод байх, мэдээллээр хангах,

• Жижиг дунд үйлдвэрийн судалгааг нийтэд мэдээлэх,
жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэлийг
улирал бүр мэдээлэх,

• Хууль тогтоох ажиллагаа олон нийтэд ил тод байх,
• Татвар, гаалийн хууль тогтоомжийн талаар цахим

хуудас зэрэг мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл
түгээх,

• Хориглосноос бусад улсын бүртгэл нээлттэй байх,
• Хэргийн хөдөлгөөний мэдээллээр нийтийг хангах,
• Шүүхийн шийдвэр, тогтоолыг эмхэтгэн хэвлэх

болон цахим хуудсанд тогтмол байршуулах,
• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл,
сурталчилгаа явуулах,

• Улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр, Засгийн
газрын өрийн баталгааны талаарх мэдээлэл,
бүртгэл, тайлагналт ил тод байх,

• Гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх талаар олон
нийтийн дунд сургалт, сурталчилгааны ажил
зохион байгуулах,

• Төр, захиргааны байгууллага шийдвэрээ нийтэд
мэдээлэх гэх мэт.

Иргэд хяналт тавих замаар төрийн үйл хэрэгт оролцох 
механизм нь ерөнхий, хэлбэр төдий агуулгатай байх нь 
олонтаа байна. Энэ нь олон нийтийн хяналт тавих талаарх 
зохицуулалтыг процессын хувьд нарийвчлан зохицуулах 
шаардлагатайг харуулж байна. Энэ зохицуулалтын 
механизм 13 хувийг эзэлж байна. Иргэд хяналт тавих 
оролцоог хуулиудад тусгасан байдлыг төрөлжүүлэн авч 
үзье. Үүнд:

• Хуулийн биелэлтэд хяналт, тавих хууль
тогтоомжийн хяналт шалгалтанд оролцуулах
хэмжил зүйн, байгаль орчныг хамгаалах,  эм,
эмнэлгийн хэрэгслийн, өрсөлдөөний салбар,
амьтны тухай, хүнсний аюулгүй байдал, шилэн
дансны, сонгуулийн хууль тогтоомжийн талаар гэх
мэт,

• Байгаль орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр байгуулах
зөвшөөрөл олгохыг байхыг шаардах,

• Орон сууц хүний амьдрах шаардлага хангаж байгаа
эсэх талаар дүгнэлт гаргах магадлан шинжлэх
хэсэгт орж ажиллах,

• Үндсэн Хуулийн Цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргах,
• Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд иоджуулсан

давс хэрэглэж байгаа эсэхийг хянах,
• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талаар үйл

ажиллагааг олон нийтийн хяналт дор явуулах,
• Мэргэжлийн сургалт боловсролыг дэмжих сангийн

хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих,
• Шүүхийн ажиллагаанд хяналт тавих, иргэдийн

төлөөлөгчөөр оролцох.
Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр нь дээрх оролцооны 
хэлбэрийн аль нэгэнд хамааруулах боломжгүй хэлбэр 
юм. Иргэний оролцооны бусад хэлбэр нь иргэний үүсгэл 
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Нийт 
зохицуулалтын 

тоо

Эзлэх 
хувь

Идэвхтэй 94 31%

Зөвлөлдөх 45 14%

Мэдээлэх 92 30%

Хяналт 
тавих

40 13%

Бусад 37 12%

Эдгээр оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын эзлэх 
хувийг графикаар харуулбал:

Шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийг идэвхтэй 
оролцуулах асуудлыг хуулиудад хэрхэн тусгасан байгааг 
тоймлон харуулъя. Үүнд:

• УИХ, Ерөнхийлөгч, нутгийн өөрөө удирдах
байгууллагын сонгуульд оролцох,

• Хот, тосгоны захирагчийг сонгох,
• Байгаль орчны, эрүүл мэндийн, хөдөлмөр

эрхлэлт, авто замын зэрэг салбарт нөхөрлөл (мөн
төрийн бус байгууллага) байгуулах эрх олгож,
тухайн нөхөрлөлөөр төрийн зарим чиг үүргийг
гүйцэтгүүлэх,

• Статистикийн тоо бүртгэлд иргэдийг оролцуулах,
• Зөвшөөрлийн авсны үндсэн дээр ус, цаг уурын

орчны шинжилгээний тусгай хэрэгцээний мэдээлэл
гаргах, геодези, зураг зүйн ажлын тайланг төрд
худалдах,

• Зөвлөлдөх чиглэлийн бус, зохих бүрэн эрх болон
шийдвэр гаргах эрхтэй бүтэц,  байгууллагад
иргэдийн төлөөлөл болон томилогдох: Тухайлбал
эрчим хүчний зохицуулах хороо, Стандартчилалын
үндэсний зөвлөл, стандартчилалын техникийн
хороо,

• Төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд
хүсэлтээр нь оролцуулах,

• Мал бүхий иргэдийн бүлэг байгуулах, төрөөс

дэмжих,
• Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад

үнэлгээний хороонд иргэдийн төлөөллийг 
оролцуулах,

• Зарим тусгай зөвшөөрөл олгоход иргэдийн санал
буюу Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр 
шууд үндэслэл болох,

• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
орон нутагтай гэрээ байгуулж ажиллах,

• Хууль тогтоомжийн төслийн, ерөнхий хяналтын,
төсвийн хяналтын асуудлаар Улсын Их Хуралд, 
ерөнхий хяналтын, төсвийн хяналтын асуудлаар 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралед нийтийн 
сонсгол хийх,

• Тодорхой асуудлыг судлах, шинжлэх, мэдээлэл
цуглуулах иргэн, төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллахыг төрийн тодорхой 
байгууллагад үүрэг хүлээлгэсэн: Тухайлбал эрүүл 
мэнд,  ДОХ-оос сэргийлэх, инновацийн асуудлаар,

• Хуулийн биелэлт, хэрэгжилтэд хяналт тавих,
зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах эрхийг иргэн, төрийн 
бус байгууллагад олгосон байх,

• Төсвийн захиран зарцуулалтад санал өгөх
байдлаар оролцох,

• Шүүхийн ажиллагаанд оролцох, эвлэрүүлэн
зуучлал эрхлэх байдлаар оролцох,

• Хууль тогтоомжийн төсөлд иргэдээс санал авсан
байхыг хууль санаачлагчид үүрэг болгох,

• Захиргааны сөрөг нөлөөлөл бүхий акт, захиргааны
хэм хэмжээний актын төслийн талаар хэлэлцүүлэг 
хийх, төлөвлөлтийн талаар иргэдээс заавал санал 
авсан байх,

• Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн
талаар ард нийтийн санал асуулга явуулахаар 
шийдвэрлэвэл иргэд санал асуулгад оролцож 
асуудлыг шууд шийдвэрлэх.

Шийдвэр гаргах ажиллагаанд зөвлөлдөх оролцоо нь 
нийт оролцоонд харьцангуй бага хувь буюу 14 хувийг 
эзэлж байна. Зөвлөлдөх оролцоо нь дараах байдлаар 
хуульд тусгагдаж байна. Үүнд:

• Тодорхой журам, заавар, аргачлал, стандарт
боловсруулахад холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, 
төрийн бус байгууллагаас санал авсан байх: 
Тухайлбал хэмжил зүйн, статистикийн, 
инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг батлах 
асуудлаар, согтууруулах ундааны зөвшөөрөл 
олгох талаарх журам батлахад,  гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн байгууллага шийдвэр гаргахад, 

• Төрийн байгууллагын дэргэд орон тооны бус
зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь иргэний 
хэрэглэгчийн, эсхүл тухайн салбарын төлөөлөл 
болгож иргэн, төрийн бус байгууллагыг томилох: 
Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан Иргэний 
зөвлөл, Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл, 
боловсролын сургалтын байгууллагын дэргэдэх 
Удирдах зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын үндэсний зөвлөл, Эмнэлгийн төлөөлөн 
удирдах зөвлөл, Сонгуулийн автоматжуулсан 
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системийн хяналтын хэсэг, Амьжиргааг дэмжих 
зөвлөл, Сав газрын зөвлөл, соёлын өвийн талаар 
Мэргэжлийн зөвлөл,  Залуучуудын хөгжлийн 
Үндэсний зөвлөл гэх мэт

• Зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлэг өрнүүлэхийг үүрэг
болгох,  олон нийтийн радио, телевиз,

• Зохих асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах,
• Захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм

хэмжээний актыг батлан гаргахын өмнө сонсох
ажиллагаа явуулах.

Зөвлөлдөх оролцооны түгээмэл хэрэглэгдэж механизм 
нь төрийн болон зарим хувийн хэвшлийн (тухайлбал 
эмнэлэг, сургууль) байгууллагын дэргэд орон тооны бус 
зөвлөл ажиллуулж,  түүний бүрэлдэхүүнд иргэд,    төрийн 
бус байгууллагын төлөөллөөс оролцуулах явдал байна. 
Ийм төлөөллийн хувиар Хэрэглэгчдийн эрх, ашгийг 
хамгаалах нийгэмлэг, Монголын худалдаа,  аж 
үйлдвэрийн танхим оролцох нь түгээмэл байна. 
Иргэдийг мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр нь 
иргэдийн оролцооны чухал ач холбогдолтой хэлбэр юм. 
Иргэд хангалттай,   бүрэн, хугацааны хоцрогдолгүй, 
бодитой мэдээлэлтэй байж оролцох боломж,  “сайн хөрс, 
суурь” бүрдэнэ. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн чанартай 
оролцоо нь сайн мэдээлэлтэй байхаас эхлэлтэй. Энэ 
оролцооны хэлбэр нь иргэний оролцооны нийт 308 
зохицуулалтын харьцангуй өндөр хувь 30 хувийг эзэлж 
байна.
Иргэдийг мэдээллээр нь хангах нь ерөнхийдөө дараах 
байдлаар хуульд тусгагдаж байна. Үүнд:

• Ерөнхийлөгчийн зарлигийг албан ёсоор нийтлэх,
• Ерөнхий сайдын захирамжийг ажлын 3 хоногийн

дотор нийтлэх,
• Байгаль орчны талаар холбогдох байгууллагаас

үнэн зөв мэдээлэл авах эрхийг олгох,
• Байгууллагын удирдлага нь тухайн жилд иргэд, аж

ахуйн нэгжээс ирсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх дүн мэдээг жил бүр
нийтэд тайлагнах,

• Мөнгө санхүүгийн зах зээлийн байдлыг улирал бүр
мэдээлэх үүргийг Монгол банкинд хүлээлгэх,

• Хувьчлалын талаар мэдээлэх ,
• Төрийн байгууллагын нууцад үл хамаарах мэдээлэл

төрийн бус байгууллагад нээлттэй байх,
• Цэцийн хуралдааныг нээлттэй хийх, Цэцийн

шийдвэрийг мэдээлэх,
• Статистикийн мэдээллийг нийтэд хүргэх,
• Стандартын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн,

согтууруулах ундааг нийтэд мэдээлэх,
• Хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийн

асуудлаар судалгаа хийж, мэдээллээр хангах,
• Үндэсний стандарт баталсан шийдвэрт өөрөөр

заагаагүй бол олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр мэдээлсэн өдрөөс хүчин төгөлдөр
болох,

• Нутгийн захиргааны байгууллага алдуул малыг
бүртгэж, нийтэд мэдээлэх,

• Олон нийтийн радио, телевиз жил бүрийн
тайлангаа нийтэд мэдээлэх,

• Сонгуулийн төв байгууллага сонгогчдыг мэдээллээр
тухай бүр хангах,

• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, түүнийг олгох
ажиллагаа нийтэд ил тод байх, мэдээллээр хангах,

• Жижиг дунд үйлдвэрийн судалгааг нийтэд мэдээлэх,
жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэлийг
улирал бүр мэдээлэх,

• Хууль тогтоох ажиллагаа олон нийтэд ил тод байх,
• Татвар, гаалийн хууль тогтоомжийн талаар цахим

хуудас зэрэг мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл
түгээх,

• Хориглосноос бусад улсын бүртгэл нээлттэй байх,
• Хэргийн хөдөлгөөний мэдээллээр нийтийг хангах,
• Шүүхийн шийдвэр, тогтоолыг эмхэтгэн хэвлэх

болон цахим хуудсанд тогтмол байршуулах,
• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл,
сурталчилгаа явуулах,

• Улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр, Засгийн
газрын өрийн баталгааны талаарх мэдээлэл,
бүртгэл, тайлагналт ил тод байх,

• Гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх талаар олон
нийтийн дунд сургалт, сурталчилгааны ажил
зохион байгуулах,

• Төр, захиргааны байгууллага шийдвэрээ нийтэд
мэдээлэх гэх мэт.

Иргэд хяналт тавих замаар төрийн үйл хэрэгт оролцох 
механизм нь ерөнхий, хэлбэр төдий агуулгатай байх нь 
олонтаа байна. Энэ нь олон нийтийн хяналт тавих талаарх 
зохицуулалтыг процессын хувьд нарийвчлан зохицуулах 
шаардлагатайг харуулж байна. Энэ зохицуулалтын 
механизм 13 хувийг эзэлж байна. Иргэд хяналт тавих 
оролцоог хуулиудад тусгасан байдлыг төрөлжүүлэн авч 
үзье. Үүнд:

• Хуулийн биелэлтэд хяналт, тавих хууль
тогтоомжийн хяналт шалгалтанд оролцуулах
хэмжил зүйн, байгаль орчныг хамгаалах,  эм,
эмнэлгийн хэрэгслийн, өрсөлдөөний салбар,
амьтны тухай, хүнсний аюулгүй байдал, шилэн
дансны, сонгуулийн хууль тогтоомжийн талаар гэх
мэт,

• Байгаль орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр байгуулах
зөвшөөрөл олгохыг байхыг шаардах,

• Орон сууц хүний амьдрах шаардлага хангаж байгаа
эсэх талаар дүгнэлт гаргах магадлан шинжлэх
хэсэгт орж ажиллах,

• Үндсэн Хуулийн Цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргах,
• Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд иоджуулсан

давс хэрэглэж байгаа эсэхийг хянах,
• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талаар үйл

ажиллагааг олон нийтийн хяналт дор явуулах,
• Мэргэжлийн сургалт боловсролыг дэмжих сангийн

хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих,
• Шүүхийн ажиллагаанд хяналт тавих, иргэдийн

төлөөлөгчөөр оролцох.
Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр нь дээрх оролцооны 
хэлбэрийн аль нэгэнд хамааруулах боломжгүй хэлбэр 
юм. Иргэний оролцооны бусад хэлбэр нь иргэний үүсгэл 
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санаачилгыг урамшуулах, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг байдлаар 
илэрч байна. Иргэн шийдвэр гаргах ажиллагаанд шууд 
оролцохгүй ч өөрсдийн эрх, ашиг сонирхлоороо өөр 
хоорондоо нэгдэх явдлыг төрөөс бодлогоор дэмжих, 
урамшуулах замаар иргэний идэвх, санаачилгыг өрнүүлж 
байна. Энэ оролцооны хэлбэр нь хамгийн бага буюу 12 
хувийг эзэлж байна. Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр 
хуулиудад тусгасан байдлыг төрөлжүүлэн авч үзье. Үүнд:

• Соёл,  соёлын өвийг хамгаалах, архидан
согтууруулахтай тэмцэх, эрүүл мэндийг хамгаалах
салбарт, залуучуудын хөгжлийн асуудлаар
ажиллаж буй мэргэжлийн холбоо, салбарын
төрийн бус байгууллагад төрийн байгууллагаас
мэргэжил арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг,
туслалцаа үзүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт
үзүүлэх, сурталчлах;

• Хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийн талаарх
мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах, тухайлбал,
согтууруулах ундаа хууль бусаар үйлдвэрлэсэн,
хилээр нэвтрүүлсэн зөрчил, мал хулгайлах гэмт
хэрэг;

• Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх талаар үр дүнтэй ажиллаж байгаа
малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг холбооны
болон бусад техник хэрэгслээр хангах;

• Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах;

• Зохиогч болон зохиогчийн эрхийг хамгаалах

төрийн бус байгууллага зохиогчийн эрхийг 
хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахад Оюуны 
өмчийн газар хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 
ажиллах;

• Байгаль орчин, уур амьсгалын сангийн хөрөнгийг
байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт 
хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа 
үзүүлсэн болон илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус 
байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын 
ажилтныг урамшуулахад зарцуулах;

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах
үйлчилгээ, өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх, тухайн 
хүүхдийг хөгжүүлэх төв, төрөлжсөн асрамжийн 
үйлчилгээг холбогдох стандартын дагуу зохион 
байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж,  төрийн бус 
байгууллагад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

• Тэргүүний уншигч-иргэн, гэр бүл, байгууллагыг
сурталчилах;

• Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн
13.1.1-д заасан үйлчилгээ үзүүлэх ажилтныг бэлтгэх, 
арга зүйгээр хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг 
дэмжих,  гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлэх;

• Залуучууд өөрсдийн эрх ашигт нөлөөлөх аливаа
асуудлаар шийдвэр гаргах үйл явцад оролцож 
байгааг дэмжих хэрэгжилтийг хамтран зохион 
байгуулах,  биелэлтэд нь хяналт тавих.

Байгалийн нөөц,  байгаль 
орчныг хамгаалах салбарын

12 хууль

Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын 

15 хууль

Иргэний оролцоо бүхий нийт 109 хуулийг салбараар ангилан авч үзэхэд:

Аж ахуйн салбарын 

18 хууль

Үндсэн хуулийн байгуулал,  
хууль тогтоох, шүүх салбарын 

25 хууль

Төсөв, санхүүгийн 
салбарын 

13 хууль

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал,  
хууль сахиулах салбарын 

14 хууль

Боловсрол,  шинжлэх ухаан, 
соёл, эрүүл мэндийн салбарын 

14 хууль
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Иргэний оролцооны зохицуулалттай хуулиудаас эерэг 
үр дагавар үүссэн буюу хангалттай хэрэгжилттэй хууль 
гэдэг нь тухайн хуульд буй иргэний оролцооны бүх заалт, 
зохицуулалт бүгд хэрэгжиж байгаа гэсэн үг юм. Ийм 
хуулиуд 30 хувийг (33 хууль) эзэлж байгаа нь чамлалттай 
тоо гэж дүгнэж болно.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж 
байгаа гэдэг нь тухайн хуулийн зохицуулалтын олонх нь 
хэрэгжихгүй байгаа хуулиуд юм. Ийм хууль 44 хувийг (48 
хууль) эзэлж байна.

Ийнхүү нийт иргэний оролцоо бүхий зохицуулалттай 
хуулийн 74 хувь нь ямар нэг байдлаар хэрэгжиж байна. 
Харин хэрэгжилт хангалтгүй хууль гэдэг нь тухайн хуульд 
буй иргэний оролцооны аливаа заалт, зохицуулалт огт 
хэрэгжихгүй байгаа хуулиуд юм. Энэ нь нийт 109 хуулийн 
26 хувийг (28 хууль)  эзэлж байна. 

Монгол Улсын иргэний оролцоо бүхий зохицуулалт 109 
хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг нэгтгэн харуулвал:

Сөрөг үр 
дагавар үүссэн 
буюу хэрэгжилт 

хангалтгүй 
хуулийн тоо

Эерэг үр дагавар 
үүссэн буюу хэрэгжилт 
хангалттай хуулийн тоо

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим 
талаар хэрэгжиж  буй хуулийн тоо

30%

44%

26%

ИргэнИй оролцооны 
зохИцуулалт бүхИй 
нИйт 109 хуулИйн 

хэрэгжИлт

Сөрөг үр 
дагавар үүссэн 
буюу хэрэгжилт 

хангалтгүй 
хуулийн тоо

Эерэг үр дагавар 
үүссэн буюу хэрэгжилт 
хангалттай хуулийн тоо

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим 
талаар хэрэгжиж  буй хуулийн тоо

31%

36%

33%

ИргэнИй 
оролцоотой

нИйт 308 
зохИцуулалтын

хэрэгжИлт

Хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлтийг зохицуулалт бүрээр авч 
үзэх нь илүү нарийвчилсан статистикийг харуулна. Дээрх 
109 хуульд иргэний оролцоо бүхий нийт 308 зохицуулалт 
байгаагаас хэрэгжилтийг авч үзвэл:

• эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай
– 97 зохицуулалт (31%),

• үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж
байгаа – 110 зохицуулалт (36%),

• сөрөг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалтгүй
– 101 зохицуулалт (33%)  байна.

Хуулийн тоо

Зохицуулалт тус бүрээр нь хэрэгжилтийг авч үзэхэд 
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санаачилгыг урамшуулах, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг байдлаар 
илэрч байна. Иргэн шийдвэр гаргах ажиллагаанд шууд 
оролцохгүй ч өөрсдийн эрх, ашиг сонирхлоороо өөр 
хоорондоо нэгдэх явдлыг төрөөс бодлогоор дэмжих, 
урамшуулах замаар иргэний идэвх, санаачилгыг өрнүүлж 
байна. Энэ оролцооны хэлбэр нь хамгийн бага буюу 12 
хувийг эзэлж байна. Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр 
хуулиудад тусгасан байдлыг төрөлжүүлэн авч үзье. Үүнд:

• Соёл,  соёлын өвийг хамгаалах, архидан
согтууруулахтай тэмцэх, эрүүл мэндийг хамгаалах
салбарт, залуучуудын хөгжлийн асуудлаар
ажиллаж буй мэргэжлийн холбоо, салбарын
төрийн бус байгууллагад төрийн байгууллагаас
мэргэжил арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг,
туслалцаа үзүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт
үзүүлэх, сурталчлах;

• Хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийн талаарх
мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах, тухайлбал,
согтууруулах ундаа хууль бусаар үйлдвэрлэсэн,
хилээр нэвтрүүлсэн зөрчил, мал хулгайлах гэмт
хэрэг;

• Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх талаар үр дүнтэй ажиллаж байгаа
малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг холбооны
болон бусад техник хэрэгслээр хангах;

• Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах;

• Зохиогч болон зохиогчийн эрхийг хамгаалах

төрийн бус байгууллага зохиогчийн эрхийг 
хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахад Оюуны 
өмчийн газар хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 
ажиллах;

• Байгаль орчин, уур амьсгалын сангийн хөрөнгийг
байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт 
хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа 
үзүүлсэн болон илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус 
байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын 
ажилтныг урамшуулахад зарцуулах;

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах
үйлчилгээ, өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх, тухайн 
хүүхдийг хөгжүүлэх төв, төрөлжсөн асрамжийн 
үйлчилгээг холбогдох стандартын дагуу зохион 
байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж,  төрийн бус 
байгууллагад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

• Тэргүүний уншигч-иргэн, гэр бүл, байгууллагыг
сурталчилах;

• Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн
13.1.1-д заасан үйлчилгээ үзүүлэх ажилтныг бэлтгэх, 
арга зүйгээр хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг 
дэмжих,  гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлэх;

• Залуучууд өөрсдийн эрх ашигт нөлөөлөх аливаа
асуудлаар шийдвэр гаргах үйл явцад оролцож 
байгааг дэмжих хэрэгжилтийг хамтран зохион 
байгуулах,  биелэлтэд нь хяналт тавих.

Байгалийн нөөц,  байгаль 
орчныг хамгаалах салбарын

12 хууль

Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын 

15 хууль

Иргэний оролцоо бүхий нийт 109 хуулийг салбараар ангилан авч үзэхэд:

Аж ахуйн салбарын 

18 хууль

Үндсэн хуулийн байгуулал,  
хууль тогтоох, шүүх салбарын 

25 хууль

Төсөв, санхүүгийн 
салбарын 

13 хууль

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал,  
хууль сахиулах салбарын 

14 хууль

Боловсрол,  шинжлэх ухаан, 
соёл, эрүүл мэндийн салбарын 

14 хууль
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Иргэний оролцооны зохицуулалттай хуулиудаас эерэг 
үр дагавар үүссэн буюу хангалттай хэрэгжилттэй хууль 
гэдэг нь тухайн хуульд буй иргэний оролцооны бүх заалт, 
зохицуулалт бүгд хэрэгжиж байгаа гэсэн үг юм. Ийм 
хуулиуд 30 хувийг (33 хууль) эзэлж байгаа нь чамлалттай 
тоо гэж дүгнэж болно.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж 
байгаа гэдэг нь тухайн хуулийн зохицуулалтын олонх нь 
хэрэгжихгүй байгаа хуулиуд юм. Ийм хууль 44 хувийг (48 
хууль) эзэлж байна.

Ийнхүү нийт иргэний оролцоо бүхий зохицуулалттай 
хуулийн 74 хувь нь ямар нэг байдлаар хэрэгжиж байна. 
Харин хэрэгжилт хангалтгүй хууль гэдэг нь тухайн хуульд 
буй иргэний оролцооны аливаа заалт, зохицуулалт огт 
хэрэгжихгүй байгаа хуулиуд юм. Энэ нь нийт 109 хуулийн 
26 хувийг (28 хууль)  эзэлж байна. 

Монгол Улсын иргэний оролцоо бүхий зохицуулалт 109 
хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг нэгтгэн харуулвал:

Сөрөг үр 
дагавар үүссэн 
буюу хэрэгжилт 

хангалтгүй 
хуулийн тоо

Эерэг үр дагавар 
үүссэн буюу хэрэгжилт 
хангалттай хуулийн тоо

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим 
талаар хэрэгжиж  буй хуулийн тоо

30%

44%

26%

ИргэнИй оролцооны 
зохИцуулалт бүхИй 
нИйт 109 хуулИйн 

хэрэгжИлт

Сөрөг үр 
дагавар үүссэн 
буюу хэрэгжилт 

хангалтгүй 
хуулийн тоо

Эерэг үр дагавар 
үүссэн буюу хэрэгжилт 
хангалттай хуулийн тоо

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим 
талаар хэрэгжиж  буй хуулийн тоо

31%

36%

33%

ИргэнИй 
оролцоотой

нИйт 308 
зохИцуулалтын

хэрэгжИлт

Хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлтийг зохицуулалт бүрээр авч 
үзэх нь илүү нарийвчилсан статистикийг харуулна. Дээрх 
109 хуульд иргэний оролцоо бүхий нийт 308 зохицуулалт 
байгаагаас хэрэгжилтийг авч үзвэл:

• эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай
– 97 зохицуулалт (31%),

• үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж
байгаа – 110 зохицуулалт (36%),

• сөрөг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалтгүй
– 101 зохицуулалт (33%)  байна.

Хуулийн тоо

Зохицуулалт тус бүрээр нь хэрэгжилтийг авч үзэхэд 
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Иргэний оролцооны талаархи зохицуулалт бүхий нийт 
109 хуулийн 308 хэсэг, заалтын 74 хувь тодорхой 
хэмжээнд хэрэгжиж байна гэж судалгаанд үндэслэн 
дүгнэлээ. Энэхүү судалгааны хүрээнд хамаарах хуулиуд нь 
сүүлийн 30 жилийн хугацаанд батлагдсан, олон янзын 
салбарын өргөн хүрээг хамарсан, бичилтийн хувьд нүсэр 
багтаамжтай зэргээс шалтгаалан судалгааны багаас Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 147 дугаар 
тушаалын хавсралтаар батлагдсан Эрх зүйн актын 
ангилалыг харгалзан  7 эрх зүйн салбарт иргэний 
оролцоо бүхий хуулийн зохицуулалтыг төрөлжүүлж,  
хэрэгжилтийн дүгнэлтийг хийсэн болно. 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Засгийн газар Монгол Улсын 
хуулийг биелүүлж, аж ахуй, нийгэм, соёлын байгуулалтыг 
удирдах нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.” гэж заасны 
дагуу Засгийн газар, түүний яам, агентлагууд Монгол 
Улсын аливаа хуулийн, тэр дундаа иргэний оролцооны 
зохицуулалт бүхий эдгээр хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах үүрэгтэй.

Иргэний оролцооны зохицуулалттай хуулиудаас 
хангалттай хэрэгжилттэй хуулийн эзлэх хувь дөнгөж 30% 
буюу хуулиудын 70% -д нь хэрэгжилтэнд ямар нэг 
хэмжээгээр анхаарал хандуулах шаардлагатай байна гэсэн 
үг юм. Хуулиудын 44% нь ямар нэг хэмжээгээр 
хэрэгжилттэй байгаа, 26% нь огт хэрэгжихгүй байх тул 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэгтэй Засгийн газар, 
холбогдох яам, агентлаг үүнд анхаарал хандуулах 
шаардлагатай байна.  

Үндсэн хуульд тусгагдсан төрийн үйл хэрэгт иргэд оролцох, шийдвэрт нь нөлөөлөх боломжийг заасан эрх, үүрэг 
бүхий зохицуулалт нь холбогдох хуульд тусгалаа олсон ч зарим хуулийг хэрэгжүүлэх нөхцөл үүсээгүй(Ард нийтийн 
санал асуулгын тухай хууль), зарим хууль нь батлагдаад 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрсөн байгаа нь (Төрийн бус 
байгууллагын тухай хууль, Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль) 
шилжилтийн үеийг туулсан манай улсын хувьд эрх зүй, нийгэм, эдийн засгийн орчин нөхцөл өөрчлөгдөж 
байгаатай уялдуулан эдгээр хуулинд шинэ хандлага, баримтлал нэвтрүүлэх бодит хэрэгцээ байна гэж дүгнэлээ.

Сүүлийн жилүүдэд батлагдсан иргэний оролцооны механизм бүхий Нийтийн сонсголын тухай, Хууль тогтоомжийн тухай, 
Захиргааны ерөнхий хуулиудын иргэний оролцооны талаарх заалтын хэрэгжилт өнөөдрийн байдлаар хангалтгүй байгаа 
бөгөөд хуулийн хүчин төгөлдөр үйлчилсэн хугацаа бага тул иж бүрэн дүгнэлт хийх боломжгүй байна. Цаашид  эдгээр хуульд 
заасан иргэдээ оролцуулах, сонсох, саналыг авах, хэлэлцүүлэх явуулах талаарх заалтуудыг  хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд 
байгууллагын удирдлага иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээг жил бүр нийтэд 
тайлагнах зохицуулалт нь хангалтгүй хэрэгжиж байна. Иймд энэхүү зохицуулалтын ач холбогдол, үр дагаварыг 
сайтар тооцож, шаардлагагүй гэж үзвэл хүчингүй болгох, хэрэв хэвээр үлдээхээр бол хэрэгжих үйл явцыг нь уг 
хуульд нэмж тусгах шаардлагатайг  зөвлөмж болгож байна.   

Хуулиудад иргэний оролцооны тодорхой нэг механизм заасан байх боловч тухайн заалтыг төгсгөлд “оролцуулж 
болно”, “болно” гэх байдлаар тусгасан байгаа нь тухайн заалтыг заавал биелэгдэх хэрэгжих шинжгүй болгож 
байна. Ийм заалтын хэрэгжилтийг үнэн зөв үнэлэхэд хүндрэлтэй. Хэрэв тухайн харилцаанд оролцуулаагүй бол 
тухайн заалтыг хэрэгжүүлээгүй гэж үзэхэд төвөгтэй юм. Учир нь болно гэж заасан нь тухайн заалтыг хэрэгжүүлэх 
байгууллага, албан тушаалтын үзэмжийн асуудал болж хувирах нь элбэг байна.Тиймээс дээрхи үг, хэллэгээс аль 
болох зайлсхийх нь зүйтэй байна.
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Иргэний оролцооны талаарх зохицуулалтын 
хэрэгжилтийн дүн шинжилгээ хийх явцад тэдгээр 
зохицуулалтад буй зөрчил, хийдэл, давхардлыг олж 
тогтоох, үзэл баримтлалын шинжтэй томоохон өөрчлөлт 
оруулахгүйгээр тухайн зөрчил, хийдэл, давхардлыг 
арилгах зорилгоор шаардлагатай 23 хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах санал боловсруулсан юм.   

Тухайн салбарт хамаарах иргэний оролцооны 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн дүн шинжилгээний 
хураангуйг энэ тайлангийн хоёрдугаар бүлгээс,  
дэлгэрэнгүй тайланг  “Иргэний оролцоо” төслийн 
www.oroltsoo.mn цахим хуудаснаас авч үзэх боломжтой. 
Дэлгэрэнгүй тайланд тухайн салбар бүрт хамаарах хуулийн 
хэрэгжилт ямар байгаа, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад 
шаардлагатай гэж үзсэн зөвлөмжийг тусгасантай танилцах 
боломжтой.

Цаашид иргэний оролцоо бүхий зохицуулалт, холбогдох 
хуулиудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад дараах 
асуудалд анхаарал хандуулах нь зүйтэй гэж судалгааны 
багаас нэгтгэн дүгнэсэн. Үүнд: 
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Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн бусад байгууллага, иргэнийг татан оролцуулахаар 
заасан зохицуулалт хэд хэдэн хуульд (Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль г.м) 
байх боловч энэ нь нэгд боломж олгосон заалт, хоёрт хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус 
мэргэжлийн байгууллагыг татан оролцуулах тохиолдлууд байхаас, иргэнийг оролцуулах нь ховор байна. 
Ийнхүү хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгуулага, иргэнийг татан оролцуулахад хүссэн бүрийг 
оролцуулах уу, хүсэлт ирээгүй бол иргэний оролцоогүйгээр хийх үү, оролцуулах бол хэнийг, яаж сонгож 
оролцуулах асуудлыг хуулийн, эсхүл журмын түвшинд зохицуулах шаардлагатай.  

Иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгыг дэмжих талаар хуульд олон зохицуулалт байна. Тухайлбал 
тодорхой салбарт ажиллаж буй мэргэжлийн холбоо, салбарын төрийн бус байгууллагад төрийн 
байгууллагаас мэргэжил арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт 
үзүүлэх, сурталчилах заалтууд байна. Ийм төрлийн заалт нь санхүүгийн эх үүсвэр, баталгаа байхгүй, дэмжлэг 
туслалцаа гэх үг нь тунхагийн шинжтэй байх тул цаашид хэрэгжилтийг бодитой болгоход анхаарах нь 
зүйтэй. Ялангуяа дэмжлэг, туслалцаа гэдэг ойлголт их өргөн хүрээг хамрах учраас төрийн эрх бүхий 
байгууллага төсөвт захирагддаг тул хэрэгжүүлэх боломж хомс юм. Иймд хуулинд байгаа дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлэх заалтуудыг нарийвчлан тодорхойлох шаардлага байна.

Төрийн, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тодорхой журам батлахдаа иргэдээс саналыг авч баталж 
байх заалт зарим хуулиудад (Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль г.м) 
байна. Ийм заалтын хэрэгжилтийг хангах нь иргэдээ сонсож байгаа явдал төдийгүй, тухайн журмын 
иргэдийн дунд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал, дагаж мөрдөх явдлыг улам баттай болгох ач холбогдолтой 
байна.
Төрийн байгууллагын дэргэд орон тооны бус зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь иргэний, хэрэглэгчийн, 
эсхүл тухайн салбарын төлөөлөл болгож иргэн, төрийн бус байгууллагыг томилох зохицуулалт элбэг байна. 
Жишээ нь, Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан Иргэний зөвлөл, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуульд заасан Зөвлөл, Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл, боловсролын сургалтын байгууллагын 
дэргэдэх Удирдах зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл, Эмнэлгийн төлөөлөн 
удирдах зөвлөл, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн хяналтын хэсэг, Амьжиргааг дэмжих зөвлөл, Сав 
газрын зөвлөл, соёлын өвийн талаар Мэргэжлийн зөвлөл, Залуучуудын хөгжлийн Үндэсний зөвлөл гэх мэт. 
Ийм төрлийн зохицуулалтын хэрэгжилтэд гарч буй анхаарал татсан асуудал нь тухайн бүрэлдэхүүнд 
иргэний төлөөллийг оруулахдаа хэнийг олж сонгох, ямар хугацаанд өөрчилж байх нь зохицуулалтгүй 
үлдсэн байна. Зохицуулалтад дурдсан Зөвлөл, Хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах иргэн, 
төрийн бус байгууллагын шалгуур, шаардлагыг тодорхой болгож, үүний үндсэн дээр иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг тодорхой шалгуур, хугацаагаар зөвлөл, хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах 
журмыг бий болгох нь зүйтэй. Түүнчлэн тухайн зөвлөлийн ажиллах санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй, 
заримдаа чиг үүргийг нарийвчлан заадаггүйгээс иргэний төлөөлөл оролцууллаа ч зөвлөл нь тогтмол, бүрэн 
ажиллаж чадахгүй байгааг тухайлан дурдаж байна. 

Төсвийн тухай хуульд баг, хороо, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд төсвийн тодорхой хэсгийг иргэдээр 
шийдүүлэх зохицуулалт байгаа ч ихэнх газар энэ хуулийг сайн танилцуулаагүйгээс болоод Засаг дарга нар 
нь шийдвэрлэх асуудал байна. Сүүлийн 2 жилд эдийн засаг муу гэсэн үндэслэлээр энэ хуулийн заалт 
хангалттай хэрэгжихгүй байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэдээс 1 өргөдөл ирсэн хэдий 
ч Нээлттэй нийгэм форумаас сар болгон тогтмол явуулж буй судалгаанаас харахад хангалттай сайн биш гэж 
дүгнэхээр байна. Харин иргэдээс ийнхүү өргөдөл, гомдол бага ирж байгаа нь иргэд хуульд заасан хяналт 
тавих иргэний оролцоог мэдэхгүй эсхүл идэвхигүй оролцоотой байдал гаргаж байна гэж дүгнэлээ. Иймд 
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд иргэний хяналт тавих оролцоог 
идэвхижүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна.
Иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх боломж олгосон зохицуулалт зарим хуулиудад тусгагдсан байх хэдий ч 
тухайн хяналтыг хэрхэн, яаж хэрэгжүүлэх талаар процессын хэм хэмжээ дутуу байгаагаас ийм заалт 
хэрэгжиж чадахгүй байна. Тухайлбал, Зэвсэгт хүчний тухай, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай, Эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, Эрүүл мэндийн тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд хуулиудад ийм төрлийн 
заалтууд байгаа хэдий ч хяналтыг хэрэгжүүлэх процессын хэм хэмжээ дутагдаж байна.

Иргэд хуулийн хэрэгжилтийг хангахад идэвх санаачилгатай оролцвол урамшуулал олгож байх 
зохицуулалттай хуулиуд хэд хэд байна. Гэвч ийм төрлийн заалтын хэрэгжилт төсөв, санхүүгээс хамаарч 
сүүлийн жилд хангалтгүй болсон тохиолдлууд гарч байгаад анхаарах шаардлагатай байна. Тухайлбал, 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд соёлын өвийг хамгаалах, сурталчилах үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
иргэн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр заасны дагуу  2016 он хүртэл тодорхой хэмжээгээр 
урамшуулал олгож байсан байна. Харин 2016 оноос төсвийг батлаагүй тул зорилтот бүлэгт урамшуулал 
олгоогүй байна.
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Иргэний оролцооны талаархи зохицуулалт бүхий нийт 
109 хуулийн 308 хэсэг, заалтын 74 хувь тодорхой 
хэмжээнд хэрэгжиж байна гэж судалгаанд үндэслэн 
дүгнэлээ. Энэхүү судалгааны хүрээнд хамаарах хуулиуд нь 
сүүлийн 30 жилийн хугацаанд батлагдсан, олон янзын 
салбарын өргөн хүрээг хамарсан, бичилтийн хувьд нүсэр 
багтаамжтай зэргээс шалтгаалан судалгааны багаас Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 147 дугаар 
тушаалын хавсралтаар батлагдсан Эрх зүйн актын 
ангилалыг харгалзан  7 эрх зүйн салбарт иргэний 
оролцоо бүхий хуулийн зохицуулалтыг төрөлжүүлж,  
хэрэгжилтийн дүгнэлтийг хийсэн болно. 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Засгийн газар Монгол Улсын 
хуулийг биелүүлж, аж ахуй, нийгэм, соёлын байгуулалтыг 
удирдах нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.” гэж заасны 
дагуу Засгийн газар, түүний яам, агентлагууд Монгол 
Улсын аливаа хуулийн, тэр дундаа иргэний оролцооны 
зохицуулалт бүхий эдгээр хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах үүрэгтэй.

Иргэний оролцооны зохицуулалттай хуулиудаас 
хангалттай хэрэгжилттэй хуулийн эзлэх хувь дөнгөж 30% 
буюу хуулиудын 70% -д нь хэрэгжилтэнд ямар нэг 
хэмжээгээр анхаарал хандуулах шаардлагатай байна гэсэн 
үг юм. Хуулиудын 44% нь ямар нэг хэмжээгээр 
хэрэгжилттэй байгаа, 26% нь огт хэрэгжихгүй байх тул 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэгтэй Засгийн газар, 
холбогдох яам, агентлаг үүнд анхаарал хандуулах 
шаардлагатай байна.  

Үндсэн хуульд тусгагдсан төрийн үйл хэрэгт иргэд оролцох, шийдвэрт нь нөлөөлөх боломжийг заасан эрх, үүрэг 
бүхий зохицуулалт нь холбогдох хуульд тусгалаа олсон ч зарим хуулийг хэрэгжүүлэх нөхцөл үүсээгүй(Ард нийтийн 
санал асуулгын тухай хууль), зарим хууль нь батлагдаад 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрсөн байгаа нь (Төрийн бус 
байгууллагын тухай хууль, Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль) 
шилжилтийн үеийг туулсан манай улсын хувьд эрх зүй, нийгэм, эдийн засгийн орчин нөхцөл өөрчлөгдөж 
байгаатай уялдуулан эдгээр хуулинд шинэ хандлага, баримтлал нэвтрүүлэх бодит хэрэгцээ байна гэж дүгнэлээ.

Сүүлийн жилүүдэд батлагдсан иргэний оролцооны механизм бүхий Нийтийн сонсголын тухай, Хууль тогтоомжийн тухай, 
Захиргааны ерөнхий хуулиудын иргэний оролцооны талаарх заалтын хэрэгжилт өнөөдрийн байдлаар хангалтгүй байгаа 
бөгөөд хуулийн хүчин төгөлдөр үйлчилсэн хугацаа бага тул иж бүрэн дүгнэлт хийх боломжгүй байна. Цаашид  эдгээр хуульд 
заасан иргэдээ оролцуулах, сонсох, саналыг авах, хэлэлцүүлэх явуулах талаарх заалтуудыг  хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд 
байгууллагын удирдлага иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээг жил бүр нийтэд 
тайлагнах зохицуулалт нь хангалтгүй хэрэгжиж байна. Иймд энэхүү зохицуулалтын ач холбогдол, үр дагаварыг 
сайтар тооцож, шаардлагагүй гэж үзвэл хүчингүй болгох, хэрэв хэвээр үлдээхээр бол хэрэгжих үйл явцыг нь уг 
хуульд нэмж тусгах шаардлагатайг  зөвлөмж болгож байна.   

Хуулиудад иргэний оролцооны тодорхой нэг механизм заасан байх боловч тухайн заалтыг төгсгөлд “оролцуулж 
болно”, “болно” гэх байдлаар тусгасан байгаа нь тухайн заалтыг заавал биелэгдэх хэрэгжих шинжгүй болгож 
байна. Ийм заалтын хэрэгжилтийг үнэн зөв үнэлэхэд хүндрэлтэй. Хэрэв тухайн харилцаанд оролцуулаагүй бол 
тухайн заалтыг хэрэгжүүлээгүй гэж үзэхэд төвөгтэй юм. Учир нь болно гэж заасан нь тухайн заалтыг хэрэгжүүлэх 
байгууллага, албан тушаалтын үзэмжийн асуудал болж хувирах нь элбэг байна.Тиймээс дээрхи үг, хэллэгээс аль 
болох зайлсхийх нь зүйтэй байна.
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Иргэний оролцооны талаарх зохицуулалтын 
хэрэгжилтийн дүн шинжилгээ хийх явцад тэдгээр 
зохицуулалтад буй зөрчил, хийдэл, давхардлыг олж 
тогтоох, үзэл баримтлалын шинжтэй томоохон өөрчлөлт 
оруулахгүйгээр тухайн зөрчил, хийдэл, давхардлыг 
арилгах зорилгоор шаардлагатай 23 хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах санал боловсруулсан юм.   

Тухайн салбарт хамаарах иргэний оролцооны 
зохицуулалтын хэрэгжилтийн дүн шинжилгээний 
хураангуйг энэ тайлангийн хоёрдугаар бүлгээс,  
дэлгэрэнгүй тайланг  “Иргэний оролцоо” төслийн 
www.oroltsoo.mn цахим хуудаснаас авч үзэх боломжтой. 
Дэлгэрэнгүй тайланд тухайн салбар бүрт хамаарах хуулийн 
хэрэгжилт ямар байгаа, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад 
шаардлагатай гэж үзсэн зөвлөмжийг тусгасантай танилцах 
боломжтой.

Цаашид иргэний оролцоо бүхий зохицуулалт, холбогдох 
хуулиудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад дараах 
асуудалд анхаарал хандуулах нь зүйтэй гэж судалгааны 
багаас нэгтгэн дүгнэсэн. Үүнд: 
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Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн бусад байгууллага, иргэнийг татан оролцуулахаар 
заасан зохицуулалт хэд хэдэн хуульд (Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль г.м) 
байх боловч энэ нь нэгд боломж олгосон заалт, хоёрт хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус 
мэргэжлийн байгууллагыг татан оролцуулах тохиолдлууд байхаас, иргэнийг оролцуулах нь ховор байна. 
Ийнхүү хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгуулага, иргэнийг татан оролцуулахад хүссэн бүрийг 
оролцуулах уу, хүсэлт ирээгүй бол иргэний оролцоогүйгээр хийх үү, оролцуулах бол хэнийг, яаж сонгож 
оролцуулах асуудлыг хуулийн, эсхүл журмын түвшинд зохицуулах шаардлагатай.  

Иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгыг дэмжих талаар хуульд олон зохицуулалт байна. Тухайлбал 
тодорхой салбарт ажиллаж буй мэргэжлийн холбоо, салбарын төрийн бус байгууллагад төрийн 
байгууллагаас мэргэжил арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт 
үзүүлэх, сурталчилах заалтууд байна. Ийм төрлийн заалт нь санхүүгийн эх үүсвэр, баталгаа байхгүй, дэмжлэг 
туслалцаа гэх үг нь тунхагийн шинжтэй байх тул цаашид хэрэгжилтийг бодитой болгоход анхаарах нь 
зүйтэй. Ялангуяа дэмжлэг, туслалцаа гэдэг ойлголт их өргөн хүрээг хамрах учраас төрийн эрх бүхий 
байгууллага төсөвт захирагддаг тул хэрэгжүүлэх боломж хомс юм. Иймд хуулинд байгаа дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлэх заалтуудыг нарийвчлан тодорхойлох шаардлага байна.

Төрийн, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тодорхой журам батлахдаа иргэдээс саналыг авч баталж 
байх заалт зарим хуулиудад (Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль г.м) 
байна. Ийм заалтын хэрэгжилтийг хангах нь иргэдээ сонсож байгаа явдал төдийгүй, тухайн журмын 
иргэдийн дунд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал, дагаж мөрдөх явдлыг улам баттай болгох ач холбогдолтой 
байна.
Төрийн байгууллагын дэргэд орон тооны бус зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь иргэний, хэрэглэгчийн, 
эсхүл тухайн салбарын төлөөлөл болгож иргэн, төрийн бус байгууллагыг томилох зохицуулалт элбэг байна. 
Жишээ нь, Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан Иргэний зөвлөл, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуульд заасан Зөвлөл, Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл, боловсролын сургалтын байгууллагын 
дэргэдэх Удирдах зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл, Эмнэлгийн төлөөлөн 
удирдах зөвлөл, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн хяналтын хэсэг, Амьжиргааг дэмжих зөвлөл, Сав 
газрын зөвлөл, соёлын өвийн талаар Мэргэжлийн зөвлөл, Залуучуудын хөгжлийн Үндэсний зөвлөл гэх мэт. 
Ийм төрлийн зохицуулалтын хэрэгжилтэд гарч буй анхаарал татсан асуудал нь тухайн бүрэлдэхүүнд 
иргэний төлөөллийг оруулахдаа хэнийг олж сонгох, ямар хугацаанд өөрчилж байх нь зохицуулалтгүй 
үлдсэн байна. Зохицуулалтад дурдсан Зөвлөл, Хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах иргэн, 
төрийн бус байгууллагын шалгуур, шаардлагыг тодорхой болгож, үүний үндсэн дээр иргэн, төрийн бус 
байгууллагыг тодорхой шалгуур, хугацаагаар зөвлөл, хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах 
журмыг бий болгох нь зүйтэй. Түүнчлэн тухайн зөвлөлийн ажиллах санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй, 
заримдаа чиг үүргийг нарийвчлан заадаггүйгээс иргэний төлөөлөл оролцууллаа ч зөвлөл нь тогтмол, бүрэн 
ажиллаж чадахгүй байгааг тухайлан дурдаж байна. 

Төсвийн тухай хуульд баг, хороо, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд төсвийн тодорхой хэсгийг иргэдээр 
шийдүүлэх зохицуулалт байгаа ч ихэнх газар энэ хуулийг сайн танилцуулаагүйгээс болоод Засаг дарга нар 
нь шийдвэрлэх асуудал байна. Сүүлийн 2 жилд эдийн засаг муу гэсэн үндэслэлээр энэ хуулийн заалт 
хангалттай хэрэгжихгүй байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэдээс 1 өргөдөл ирсэн хэдий 
ч Нээлттэй нийгэм форумаас сар болгон тогтмол явуулж буй судалгаанаас харахад хангалттай сайн биш гэж 
дүгнэхээр байна. Харин иргэдээс ийнхүү өргөдөл, гомдол бага ирж байгаа нь иргэд хуульд заасан хяналт 
тавих иргэний оролцоог мэдэхгүй эсхүл идэвхигүй оролцоотой байдал гаргаж байна гэж дүгнэлээ. Иймд 
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд иргэний хяналт тавих оролцоог 
идэвхижүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна.
Иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх боломж олгосон зохицуулалт зарим хуулиудад тусгагдсан байх хэдий ч 
тухайн хяналтыг хэрхэн, яаж хэрэгжүүлэх талаар процессын хэм хэмжээ дутуу байгаагаас ийм заалт 
хэрэгжиж чадахгүй байна. Тухайлбал, Зэвсэгт хүчний тухай, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай, Эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, Эрүүл мэндийн тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд хуулиудад ийм төрлийн 
заалтууд байгаа хэдий ч хяналтыг хэрэгжүүлэх процессын хэм хэмжээ дутагдаж байна.

Иргэд хуулийн хэрэгжилтийг хангахад идэвх санаачилгатай оролцвол урамшуулал олгож байх 
зохицуулалттай хуулиуд хэд хэд байна. Гэвч ийм төрлийн заалтын хэрэгжилт төсөв, санхүүгээс хамаарч 
сүүлийн жилд хангалтгүй болсон тохиолдлууд гарч байгаад анхаарах шаардлагатай байна. Тухайлбал, 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд соёлын өвийг хамгаалах, сурталчилах үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
иргэн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр заасны дагуу  2016 он хүртэл тодорхой хэмжээгээр 
урамшуулал олгож байсан байна. Харин 2016 оноос төсвийг батлаагүй тул зорилтот бүлэгт урамшуулал 
олгоогүй байна.
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Шинэ тутам гарсан хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар цаг алдахгүй авч байх нь зүйтэй байна. Тухайлбал, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуульд орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага хүүхдийн эрхийн 
хэрэгжилт, хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдал, тухайн жилд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар жилд нэгээс 
доошгүй удаа олон нийтэд тайлагнахаар заасан боловч тухайн байгууллагууд албан ёсны цахим хаяггүй 
байна. Мөн өмнө нь хэрэгжиж байгаагүй шинэ хууль тул холбогдох албан хаагчид хуулийн заалтыг 
хэрэгжүүлэх тал дээр нэгдсэн ойлголтгүй байсныг дурдах нь зүйтэй.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасан нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж статусыг тодорхой болгох, санхүүгийн тогтвортой механизм бүрдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Хэрэв санхүүгийн хувьд нөхөрлөлүүдэд эрх олгохгүй бол иргэдийн 
оролцоо, идэвхи буурч байгаль хамгаалах бодлого үр дүнгүй болно. Тухайлбал, тусгай зөвшөөрлийг 
зөвхөн нөхөрлөлүүдэд олгодог, мөн Зөрчлийн тухай хуулиар тодорхойлсон олон нийтийн цагдаад эко 
цагдааг багтаан нөхөрлөлийн гишүүдээс сонгодог байх нь тухайн орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
бодитойгоор дээшлүүлэх, иргэд нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орсноор ажлын байр нэмэгдэх, хотын 
төвлөрөл буурч, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих гол хүчин зүйлс болно.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай хуульд 
заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн механизмын хүчээр бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус 
байгууллагуудад үүрэг хариуцлага хүлээлгэх замаар хамгаалах зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд 
хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын тухай хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчлөх, 
байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл хоёрын 
оролцоог  ялгах, төрийн бус байгууллага байгалийн нөөцийг гэрээгээр ашиглахыг болиулах, төрийн бус 
байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын татварын тодорхой хувиар санхүүжүүлэххувиас 
авч байх, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан 
зохицуулах шаардлагатай. 

13

14

15

Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ 21    

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
САЛБАРЫН ХУУЛИУД ДАХЬ ИРГЭНИЙ 

ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХÈ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ



21Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ
20    Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ

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

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасан нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж статусыг тодорхой болгох, санхүүгийн тогтвортой механизм бүрдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Хэрэв санхүүгийн хувьд нөхөрлөлүүдэд эрх олгохгүй бол иргэдийн 
оролцоо, идэвхи буурч байгаль хамгаалах бодлого үр дүнгүй болно. Тухайлбал, тусгай зөвшөөрлийг 
зөвхөн нөхөрлөлүүдэд олгодог, мөн Зөрчлийн тухай хуулиар тодорхойлсон олон нийтийн цагдаад эко 
цагдааг багтаан нөхөрлөлийн гишүүдээс сонгодог байх нь тухайн орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
бодитойгоор дээшлүүлэх, иргэд нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орсноор ажлын байр нэмэгдэх, хотын 
төвлөрөл буурч, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих гол хүчин зүйлс болно.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай хуульд 
заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн механизмын хүчээр бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус 
байгууллагуудад үүрэг хариуцлага хүлээлгэх замаар хамгаалах зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд 
хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын тухай хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчлөх, 
байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл хоёрын 
оролцоог  ялгах, төрийн бус байгууллага байгалийн нөөцийг гэрээгээр ашиглахыг болиулах, төрийн бус 
байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын татварын тодорхой хувиар санхүүжүүлэххувиас 
авч байх, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан 
зохицуулах шаардлагатай. 
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Үндсэн хуулийн байгуулал, хууль тогтоох, шүүх салбарын хуульд иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 
25 хууль, тэдгээрийн 72 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх тоо дараах байдалтай байна:

Салбар бүрт давамгайлах оролцооны хэлбэр харилцан адилгүй байгаа юм. Үндсэн хуулийн байгуулал, шүүх, хууль тогтоох 
салбарт иргэний идэвхтэй оролцоо бүхий хуулийн зохицуулалтын тоо давамгайлж байгааг  судлаачдын багаас сайн үзүүлэлт 
гэж үзэж байна. Учир нь иргэний идэвхтэй оролцоо бол төрийн үйл хэрэгт иргэний дуу хоолой, хүсэл, сонирхлыг дуулгах 
болон тусгуулахад шууд үр дүн үүсгэх хамгийн “үр бүтээлтэй” хэлбэр юм.
Энэ салбарт иргэний идэвхтэй оролцооны хэлбэр өндөр хувь эзэлж байгаа нь төрийн үйл хэрэгт иргэд оролцох талаарх 
Үндсэн хуулийн эрх нь энэ салбарын органик болон ердийн хуулиудад тусгалаа олсонтой холбоотой.  

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 13, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 5, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 7 
байна. Нийт 18 хууль буюу 72 хувь нь тодорхой хэмжээгээр хэрэгжиж байна. 
Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль

2016-02-04 1 73.1, 75.1, 75.2.5

2 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 1993-05-06 1 31.1
3 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай 1993-06-05 1 10.1
4 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992-01-13 1 3.1, 16.9, 25.1.16  
5 Монгол Улсын Хилийн тухай хууль 2016-12-28 51.1, 51.3
6 Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль 2012-03-07 8.4
7 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн 

тухай 
2011-11-10 7 5.1.2, 5.1.3, 5.1.7, 23.2,

8 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай 2006-01-12 4 7.1.6, 7.3.9, 7.3.11, 
14.1, 14.2, 14.3

9 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай

1997-05-01 3 4.1, 6.1, 34.1

10 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 2015-11-26 3 19, 22.2, 141.2.2, 141.2.3
11 Шүүхийн захиргааны тухай хууль 2012-05-22 7 7.1.11, 7.1.21, 12.1.1, 

12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6
12 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хууль
2012-05-22 3 3.1, 12.1, 12.2

13 Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль 2012-05-22 1 11.1.4

2.1.ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БАЙГУУЛАЛ, ХУУЛЬ
ТОГТООХ, ШҮҮХ САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ

ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

28 10 28 6
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Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар Монгол Улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байна. Энэхүү 
эрхийг Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих 
төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан эдлэнэ гэсэнзохицуулалтыг салбарын хуулийг УИХ-аас батлан, 
дагаж мөрдөх байдлаар бодит амьдралд хэрэгжих боломжтой болдог. 

Гэсэн хэдий ч зарим хуульд зааасан иргэний шийдвэр гаргахад оролцох эрх, зохицуулалт нь холбогдох хуульд 
тусгалаа олсон ч огт хэрэгжээгүй (Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль), зарим нь батлагдаад 20 гаруй 
жилийн хугацаа өнгөрсөн байгаа нь (Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Жагсаал, цуглаан хийх журмын 
тухай хууль) зэрэг нөхцөл байдал нь шилжилтийн үеийг туулсан манай улсын хувьд эрх зүй, нийгэм, эдийн 
засгийн орчин нөхцөл өөрчлөгдөж байгааг харгалзан эдгээр хуулинд шинэ хандлага, баримтлал нэвтрүүлэх 
бодит хэрэгцээ байгааг илэрхийлнэ. 

Үндсэн хуулийн байгуулал, хууль тогтоох, шүүх салбарын хуулийн зөвхөн шүүхийн салбарт иргэдийн оролцоог 
хангаж байгаа үндсэн хэлбэр нь шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчдийг оролцуулах байдлаар хэрэгжиж 
байна. Хуульд заасны дагуу шүүхээс иргэдийн төлөөлөгчдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах ажиллагааг 
хангалттай сайн зохион байгуулж байна гэж үзлээ. Харин иргэдийн зүгээс иргэдийн төлөөлөгчдөөр оролцох 
идэвхи муу байгаа нь иргэдийн төлөөлөгчийн гаргасан дүгнэлт шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх боломж хуулийн 
зохицуулалтын хувьд хомс байгаатай холбоотой гэж үзлээ. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарын хуульд зөвлөлдөх чиглэлийн оролцоо бүхий зохицуулалтаас хангалттай сайн хэрэгжиж байгаа 
зохицуулалт байхгүй байна. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд заасны дагуу Засгийн газрын тогтоолыг нийтэд мэдээлэх ажил 
нэгэнт  хийж хэвшсэн  тул хэрэгжилтийг нь хангалттай гэж дүгнэх үндэслэлтэй. 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд заасны дагуу Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг нийтэд 
мэдээлэх ажлыг энэхүү хуульд заасан арга хэлбэрээр нэгэнт хийж хэвшсэн тул хэрэгжилтийг хангалттай гэж 
дүгнэх үндэслэлтэй байна. Харин төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэх зохицуулалт хэрэгжих боломжгүй 
тул  энэ хэсгийг хүчингүй болгохыг зөвлөмж болгож байна.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн Тамгын газраас хуульд заасан үйлчилгээг зохион байгуулах арга 
хэмжээг хангалттай сайн авч чадаж байна гэсэн дүгнэлтэд хүрлээ. Харин шүүхийн мэдээлэл лавлагааны 
мэргэжилтэнд тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлэх, мөн тэдэнд ажил үүргийг нь таниулах сургалт зохион 
байгуулах арга хэмжээг нэмэгдүүлэхээр байна. Үүний зэрэгцээ мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэнд тавигдах 
нэгдсэн стандартыг бий болгох шаардлагатай гэж үзлээ. Ингэснээр иргэн аль ч шүүхээр үйлчлүүлэхэд  
төөрөгдөл үүсэхгүй байх нөхцлийг бий болгох давуу талтай.

Шүүхийн тогтолцоонд эвлэрүүлэн зуучлалыг нэвтрүүлж, улмаар эвлэрүүлэн зуучлагчдын нэрсийн жагсаалтыг 
болон тайланг иргэдэд цахимаар хүргэж байх заалт сайн хэрэгжиж байна.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан хуралдааныг нээлттэй 
хийх зохицуулалт нь практикт хэрэгжилт сайтай байна гэж дүгнэлээ.
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуульд заасан “аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
Хурлын сонгуулийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх” заалтын хэрэгжилтийг цаашид анхааралдаа авч улам 
сайжруулах шаардлагатай байна. Түүнчлэн энэ хуульд заасны дагуу нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн 
зардлын тайланг хянан хэлэлцэх, дүнг нийтэд мэдээлэх ёстой ч Сонгуулын Ерөнхий Хорооны 2016, 2017 оны 
сонгуулийн зардлын талаарх мэдээллийг Үндэсний аудитын газарт хүргүүлээд, олон нийтэд мэдээлээгүй 
байгаа тул зохицуулалтын хэрэгжилтийг бүрэн хангах хэрэгтэй байна.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар
Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар өргөдөл,  мэдээллийг иргэд гаргах эрхийг тусгасан Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт сайн байна гэж дүгнэж байна. 
Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд заасан автоматжуулсан систем, түүний бүрдэл хэсэг, 
автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг ашиглалтанд хяналт тавих хэсэгт Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 
оролцуулах заалтын хэрэгжилт сайн байна.
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Үндсэн хуулийн байгуулал, хууль тогтоох, шүүх салбарын хуульд иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 
25 хууль, тэдгээрийн 72 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх тоо дараах байдалтай байна:

Салбар бүрт давамгайлах оролцооны хэлбэр харилцан адилгүй байгаа юм. Үндсэн хуулийн байгуулал, шүүх, хууль тогтоох 
салбарт иргэний идэвхтэй оролцоо бүхий хуулийн зохицуулалтын тоо давамгайлж байгааг  судлаачдын багаас сайн үзүүлэлт 
гэж үзэж байна. Учир нь иргэний идэвхтэй оролцоо бол төрийн үйл хэрэгт иргэний дуу хоолой, хүсэл, сонирхлыг дуулгах 
болон тусгуулахад шууд үр дүн үүсгэх хамгийн “үр бүтээлтэй” хэлбэр юм.
Энэ салбарт иргэний идэвхтэй оролцооны хэлбэр өндөр хувь эзэлж байгаа нь төрийн үйл хэрэгт иргэд оролцох талаарх 
Үндсэн хуулийн эрх нь энэ салбарын органик болон ердийн хуулиудад тусгалаа олсонтой холбоотой.  

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 13, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 5, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 7 
байна. Нийт 18 хууль буюу 72 хувь нь тодорхой хэмжээгээр хэрэгжиж байна. 
Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль

2016-02-04 1 73.1, 75.1, 75.2.5

2 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 1993-05-06 1 31.1
3 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай 1993-06-05 1 10.1
4 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992-01-13 1 3.1, 16.9, 25.1.16  
5 Монгол Улсын Хилийн тухай хууль 2016-12-28 51.1, 51.3
6 Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль 2012-03-07 8.4
7 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн 

тухай 
2011-11-10 7 5.1.2, 5.1.3, 5.1.7, 23.2,

8 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай 2006-01-12 4 7.1.6, 7.3.9, 7.3.11, 
14.1, 14.2, 14.3

9 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай

1997-05-01 3 4.1, 6.1, 34.1

10 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 2015-11-26 3 19, 22.2, 141.2.2, 141.2.3
11 Шүүхийн захиргааны тухай хууль 2012-05-22 7 7.1.11, 7.1.21, 12.1.1, 

12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6
12 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хууль
2012-05-22 3 3.1, 12.1, 12.2

13 Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль 2012-05-22 1 11.1.4

2.1.ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БАЙГУУЛАЛ, ХУУЛЬ
ТОГТООХ, ШҮҮХ САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ

ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

28 10 28 6
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Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар Монгол Улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байна. Энэхүү 
эрхийг Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих 
төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан эдлэнэ гэсэнзохицуулалтыг салбарын хуулийг УИХ-аас батлан, 
дагаж мөрдөх байдлаар бодит амьдралд хэрэгжих боломжтой болдог. 

Гэсэн хэдий ч зарим хуульд зааасан иргэний шийдвэр гаргахад оролцох эрх, зохицуулалт нь холбогдох хуульд 
тусгалаа олсон ч огт хэрэгжээгүй (Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль), зарим нь батлагдаад 20 гаруй 
жилийн хугацаа өнгөрсөн байгаа нь (Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Жагсаал, цуглаан хийх журмын 
тухай хууль) зэрэг нөхцөл байдал нь шилжилтийн үеийг туулсан манай улсын хувьд эрх зүй, нийгэм, эдийн 
засгийн орчин нөхцөл өөрчлөгдөж байгааг харгалзан эдгээр хуулинд шинэ хандлага, баримтлал нэвтрүүлэх 
бодит хэрэгцээ байгааг илэрхийлнэ. 

Үндсэн хуулийн байгуулал, хууль тогтоох, шүүх салбарын хуулийн зөвхөн шүүхийн салбарт иргэдийн оролцоог 
хангаж байгаа үндсэн хэлбэр нь шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчдийг оролцуулах байдлаар хэрэгжиж 
байна. Хуульд заасны дагуу шүүхээс иргэдийн төлөөлөгчдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах ажиллагааг 
хангалттай сайн зохион байгуулж байна гэж үзлээ. Харин иргэдийн зүгээс иргэдийн төлөөлөгчдөөр оролцох 
идэвхи муу байгаа нь иргэдийн төлөөлөгчийн гаргасан дүгнэлт шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх боломж хуулийн 
зохицуулалтын хувьд хомс байгаатай холбоотой гэж үзлээ. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарын хуульд зөвлөлдөх чиглэлийн оролцоо бүхий зохицуулалтаас хангалттай сайн хэрэгжиж байгаа 
зохицуулалт байхгүй байна. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд заасны дагуу Засгийн газрын тогтоолыг нийтэд мэдээлэх ажил 
нэгэнт  хийж хэвшсэн  тул хэрэгжилтийг нь хангалттай гэж дүгнэх үндэслэлтэй. 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд заасны дагуу Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг нийтэд 
мэдээлэх ажлыг энэхүү хуульд заасан арга хэлбэрээр нэгэнт хийж хэвшсэн тул хэрэгжилтийг хангалттай гэж 
дүгнэх үндэслэлтэй байна. Харин төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэх зохицуулалт хэрэгжих боломжгүй 
тул  энэ хэсгийг хүчингүй болгохыг зөвлөмж болгож байна.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн Тамгын газраас хуульд заасан үйлчилгээг зохион байгуулах арга 
хэмжээг хангалттай сайн авч чадаж байна гэсэн дүгнэлтэд хүрлээ. Харин шүүхийн мэдээлэл лавлагааны 
мэргэжилтэнд тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлэх, мөн тэдэнд ажил үүргийг нь таниулах сургалт зохион 
байгуулах арга хэмжээг нэмэгдүүлэхээр байна. Үүний зэрэгцээ мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэнд тавигдах 
нэгдсэн стандартыг бий болгох шаардлагатай гэж үзлээ. Ингэснээр иргэн аль ч шүүхээр үйлчлүүлэхэд  
төөрөгдөл үүсэхгүй байх нөхцлийг бий болгох давуу талтай.

Шүүхийн тогтолцоонд эвлэрүүлэн зуучлалыг нэвтрүүлж, улмаар эвлэрүүлэн зуучлагчдын нэрсийн жагсаалтыг 
болон тайланг иргэдэд цахимаар хүргэж байх заалт сайн хэрэгжиж байна.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан хуралдааныг нээлттэй 
хийх зохицуулалт нь практикт хэрэгжилт сайтай байна гэж дүгнэлээ.
Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуульд заасан “аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
Хурлын сонгуулийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх” заалтын хэрэгжилтийг цаашид анхааралдаа авч улам 
сайжруулах шаардлагатай байна. Түүнчлэн энэ хуульд заасны дагуу нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн 
зардлын тайланг хянан хэлэлцэх, дүнг нийтэд мэдээлэх ёстой ч Сонгуулын Ерөнхий Хорооны 2016, 2017 оны 
сонгуулийн зардлын талаарх мэдээллийг Үндэсний аудитын газарт хүргүүлээд, олон нийтэд мэдээлээгүй 
байгаа тул зохицуулалтын хэрэгжилтийг бүрэн хангах хэрэгтэй байна.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар
Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар өргөдөл,  мэдээллийг иргэд гаргах эрхийг тусгасан Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт сайн байна гэж дүгнэж байна. 
Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд заасан автоматжуулсан систем, түүний бүрдэл хэсэг, 
автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг ашиглалтанд хяналт тавих хэсэгт Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 
оролцуулах заалтын хэрэгжилт сайн байна.
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Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 2006-12-15 5 20.1.10, 24.2, 

2 Сонгуулийн тухай хууль 2015-12-25 9 5.3, 5.5, 27.9, 28.5, 61.7, 
82.18, 95.1, 100.2, 107.2

3 Төрийн бус байгууллагын тухай хууль 1997-01-31 4 9.3, 9.4, 9.5, 9.6
4 Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай 1993-12-20 3 11, 15.2, 16

5 Хууль тогтоомжийн тухай хууль 2015-05-23 4 8.1.5, 8.1.6, 38.1, 38.5, 
38.2, 38.3, 38.6, 38.8

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд иргэн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж болох заалт байгаа ч энэ нь процедурын хувьд бусад эрх зүйн актад 
төдийлэн сайн тусгагдаагүй байх тул ИТХ өөрийн хуралдааны дэгийг батлахдаа иргэдийн санал авах харилцааг 
нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай юм.

Сонгуулийн тухай хуулийн 95.1 дэх хэсэгт санал авах, тоолох төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй 
байдлыг сонгуулийн төв байгууллагын дэргэдэх мэдээллийн технологийн төвийн сургалтад хамрагдаж 
гэрчилгээ авсан мэдээллийн технологийн даамал хариуцахаар заасан ба даамлаар төрийн албан хаагч биш 
бусад иргэдийг сонгож байх нь Сонгуулийн тухай хуулийн 5.1.2 дахь хэсэгт заасан сонгуулийн үйл ажиллагааны 
ил тод байдлыг хангах зарчмыг бодитой хэрэгжүүлэх баталгаа болно гэж дүгнэлээ. 

Төрийн бус байгууллага нь сонгуулийн байгууллага, сонгуульд оролцогч бусад байгууллага, албан тушаалтан 
сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх, ажиглалт 
хийх, сургалт хийх зохион байгуулах эрхийг Сонгуулийн хуульд тусгасан боловч Төрийн бус байгууллагууд 
өөрсдийн санхүүжилтээр хяналт шинжилгээ хийх, ажиглалт хийх, сонгогчийн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зэрэг ажлуудыг хийх боломж хомс байна. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллагын санхүүжилтийг 
тодорхой болгох шаардлагатай байна. Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүгийн хувьд дэмжихтэй 
холбоотой зохицуулалтын хэрэгжилт Засгийн газрын түвшинд хангалтгүй байгаа тул уг заалтыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахыг судалгааны дүнг үндэслэн зөвлөмж болгож байна.

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу хот, тосгон бүр захирагчтай байх боловч хуульд буй 
иргэдийн идэвхтэй оролцоог хангах зохицуулалтын онцлог нь тухайн хот, тосгон нь аль нэг аймаг, сум, багийн 
төв болсон тохиолдолд тухайн нэгжийн засаг дарга нь захирагчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. 
Иргэд ийнхүү хот, тосгоны өөрийн удирдлагаа сонгох хуулиар олгогдсон энэ боломж нь иргэний оролцооны 
шууд, хамгийн идэвхтэй, “хөндлөнгийн” нөлөө, оролцоогүйгээр хүссэн үр дүнгээ шууд үүсгэх хэлбэр болж байгааг 
тэмдэглэх нь зүйтэй. Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах процессын хэм хэмжээг УИХ-ын холбогдох 
тогтоолд тусгасан байх хэдий ч тухайн тогтоол нь 20 гаруй жилийн өмнөх хэллэг, нэр томъёо агуулсан байх тул 
хэтдээ тэдгээрийг одоогийн сонгуулийн хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэн найруулах шаардлагатай байна. 
Оршин суугчдаас санал гарган хот, тосгоны захирагчийг огцруулах санал хураалт явуулж байсан тохиолдол 
гарч байгаагүй нь олон шалтгаантай байж болох талтай. Цаашид энэ заалтын хэрэгжүүлэн оршин суугчдаас 
захирагчийг огцруулах санал гаргах тохиолдолд процессын шинжтэй зарим асуудлыг тодорхой болгох 
шаардлагатай байна. 

Цаашид эдгээр хэм хэмжээг биелүүлэх, хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах шаардлагатай байна. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг 
хөгжүүлэхэд дэмжих, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах үүргийг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралхүлээж 
байгаа. Хэдийгээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь иргэдийн төлөөллийн байгууллага боловч улс төрийн 
сонгуулийн үр дүнд байгуулагддаг, улс төрөөс ангид байж чадахгүй байгаа тул бодлого шийдвэр нь нийтийн 
ашиг сонирхлыг бүрэн хангаж байна гэж дүгнэхэд учир дутагдалтай байдаг. Иймд Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлынүйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлага нэн чухал асуудал болж байна. Ингэхдээ 
иргэний оролцоог хангахын тулд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, ингэхдээ тэдгээр төрийн бус 
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байгууллагын сонгох шалгаруулалт нээлттэй, шалгуур нь тодорхой байх ёстой. Сонгуулийн тухай хуульд Хороо 
сонгуулийн үеэр дэргэдээ хараат бус хэвлэл мэдээллийн орон тооны бус зөвлөл байгуулж ажиллуулахаар заасан 
ч энэ Зөвлөл санхүүжилт байхгүй, эрх хэмжээ тодорхойгүй гэх зэрэг шалтгаанаар нэг ч удаа хуралдаагүй, чиг 
үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна. Иймд энэ заалтыг хүчингүй болгож, Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос баталсан 
журмын дагуу сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд төрийн бус байгууллагууд ажиглалт, хяналт шинжилгээ 
хийх, сургалт зохион байгуулах зэрэг эрхтэй байгааг тул энэ журмын хүрээнд төрийн бус байгууллагаар энэ чиг 
үүргийг гүйцэтгүүлэх боломжтой гэж үзлээ. 

Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд “Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас гаргах шийдвэрийн 
төсөл боловсруулах,  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд саналыг нь үндэслэн төрийн бус байгууллагыг оролцуулж 
болно” гэж заасан ч энэ нь сүүлд батлагдсан Хууль тогтоомжийн тухай болон Захиргааны ерөнхий хуулийн 
агуулгатай уялдаа муутай байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Сонгуулийн тухай хуульд Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хурал нээлттэй байна гэсэн зохицуулалттай ч  ихэнхдээ 
сонгуулийн хороодын хуралдааныг хэлэлцэх асуудал, хуваарийг олон нийтэд мэдээлэлгүй, урьдчилж төлөвлөлгүй 
хийж байгаа тул хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай. Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хувьд 
гаргасан шийдвэрээ нийтэд хэвлэлийн бага хурал зарлан мэдээлдэг жишиг тогтоосон  бол сонгуулийн бусад 
хороодын хувьд энэ хуулийн заалт хангалтгүй хэрэгждэг.

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан захирагч үйл ажиллагаагаа тайлагнаж байх зохицуулалтын 
хувьд тухайн захирагчийг сонгуулийн замаар сонгосон хот, тосгон албан ёсны цахим хуудас ажиллуулж байгаа нь 
мэдээлэл солилцох хялбар, хүртээмжтэй хэлбэр болж байна. Гагцхүү тухайн цахим хуудсанд холбогдох мэдээллийг 
байнга шинэчилж байх, тайланг хуульд заасны дагуу байршуулж байх шаардлагатай байна.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Сонгуулийн тухай хуулинд сонгуулийн сурталчилгаанд төрийн захиргааны байгууллага төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллана гэж заасан боловч энэ хуулийн заалт хангалтгүй  хэрэгжиж байна. Төрийн бус байгууллагын 
зүгээс илрүүлсэн зөрчлийг хүлээн авч бүртгэдэггүй байна. Иймд “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа 
нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-д төрийн бус байгууллагаасилрүүлсэн зөрчлийг бүртгэх, хариу өгөх талаар 
зохицуулалт оруулах шаардлагатай. Сонгуулийн тухай хуульд санал авах байр санал тоолох төхөөрөмжөөс 
хэвлэсэн дүнгийн хуудсыг, саналын хуудасны зурган үзүүлэлтийн хамт төрийн бус байгууллага тус бүрийн нэг 
ажиглагч авах замаар хяналтыг хэрэгжүүлж болохоор заасан ч  саналын хуудасны зурган файлыг хуулбарлан 
авах боломжоор хангаагүй тохиолдлууд хэд хэд гарсан байна. Ийнхүү хуулийн заалт зарим талаараа хэрэгжиж 
байна. Харин Сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиглагчаар оролцох эрхийг төрийн бус байгууллагал 
олгосон Сонгуулийн тухай хуулийн заалтын хэрэгжилт сайн байна.

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Ард нийтийн санал асуулгын тухай 
хууль 2016-02-05 2 4.1, 4.2, 6.1, 22.2

2 Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-19 6

15.1.2, 26.1, 26.2, 27.2, 
27.4, 27.6, 27.7, 62.1, 
62.2, 62.4, 62.5, 74.1, 
74.2, 75.1, 75.3, 76.1

3 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай 2017-02-09 2 3.1.1, 6.1, 6.3, 12.2, 6.2

4
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай

1995-04-17 1 7.3

5 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хууль 2007-10-11 9

71.1, 21.15.2, 21.18, 50.2, 
53.11, 531.1, 55.2, 511.4, 
512.3, 513.1, 513.2

6 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах журмын тухай 2010-12-23 2 5.3.1, 5.3.3

7 Нийтийн сонсголын тухай хууль 2015-07-08 6 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.4, 
8.3.2, 8.5, 8.8, 21.1, 22.1
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Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 2006-12-15 5 20.1.10, 24.2, 

2 Сонгуулийн тухай хууль 2015-12-25 9 5.3, 5.5, 27.9, 28.5, 61.7, 
82.18, 95.1, 100.2, 107.2

3 Төрийн бус байгууллагын тухай хууль 1997-01-31 4 9.3, 9.4, 9.5, 9.6
4 Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай 1993-12-20 3 11, 15.2, 16

5 Хууль тогтоомжийн тухай хууль 2015-05-23 4 8.1.5, 8.1.6, 38.1, 38.5, 
38.2, 38.3, 38.6, 38.8

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд иргэн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж болох заалт байгаа ч энэ нь процедурын хувьд бусад эрх зүйн актад 
төдийлэн сайн тусгагдаагүй байх тул ИТХ өөрийн хуралдааны дэгийг батлахдаа иргэдийн санал авах харилцааг 
нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай юм.

Сонгуулийн тухай хуулийн 95.1 дэх хэсэгт санал авах, тоолох төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй 
байдлыг сонгуулийн төв байгууллагын дэргэдэх мэдээллийн технологийн төвийн сургалтад хамрагдаж 
гэрчилгээ авсан мэдээллийн технологийн даамал хариуцахаар заасан ба даамлаар төрийн албан хаагч биш 
бусад иргэдийг сонгож байх нь Сонгуулийн тухай хуулийн 5.1.2 дахь хэсэгт заасан сонгуулийн үйл ажиллагааны 
ил тод байдлыг хангах зарчмыг бодитой хэрэгжүүлэх баталгаа болно гэж дүгнэлээ. 

Төрийн бус байгууллага нь сонгуулийн байгууллага, сонгуульд оролцогч бусад байгууллага, албан тушаалтан 
сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх, ажиглалт 
хийх, сургалт хийх зохион байгуулах эрхийг Сонгуулийн хуульд тусгасан боловч Төрийн бус байгууллагууд 
өөрсдийн санхүүжилтээр хяналт шинжилгээ хийх, ажиглалт хийх, сонгогчийн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зэрэг ажлуудыг хийх боломж хомс байна. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллагын санхүүжилтийг 
тодорхой болгох шаардлагатай байна. Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүгийн хувьд дэмжихтэй 
холбоотой зохицуулалтын хэрэгжилт Засгийн газрын түвшинд хангалтгүй байгаа тул уг заалтыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахыг судалгааны дүнг үндэслэн зөвлөмж болгож байна.

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу хот, тосгон бүр захирагчтай байх боловч хуульд буй 
иргэдийн идэвхтэй оролцоог хангах зохицуулалтын онцлог нь тухайн хот, тосгон нь аль нэг аймаг, сум, багийн 
төв болсон тохиолдолд тухайн нэгжийн засаг дарга нь захирагчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. 
Иргэд ийнхүү хот, тосгоны өөрийн удирдлагаа сонгох хуулиар олгогдсон энэ боломж нь иргэний оролцооны 
шууд, хамгийн идэвхтэй, “хөндлөнгийн” нөлөө, оролцоогүйгээр хүссэн үр дүнгээ шууд үүсгэх хэлбэр болж байгааг 
тэмдэглэх нь зүйтэй. Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах процессын хэм хэмжээг УИХ-ын холбогдох 
тогтоолд тусгасан байх хэдий ч тухайн тогтоол нь 20 гаруй жилийн өмнөх хэллэг, нэр томъёо агуулсан байх тул 
хэтдээ тэдгээрийг одоогийн сонгуулийн хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэн найруулах шаардлагатай байна. 
Оршин суугчдаас санал гарган хот, тосгоны захирагчийг огцруулах санал хураалт явуулж байсан тохиолдол 
гарч байгаагүй нь олон шалтгаантай байж болох талтай. Цаашид энэ заалтын хэрэгжүүлэн оршин суугчдаас 
захирагчийг огцруулах санал гаргах тохиолдолд процессын шинжтэй зарим асуудлыг тодорхой болгох 
шаардлагатай байна. 

Цаашид эдгээр хэм хэмжээг биелүүлэх, хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах шаардлагатай байна. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг 
хөгжүүлэхэд дэмжих, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах үүргийг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралхүлээж 
байгаа. Хэдийгээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь иргэдийн төлөөллийн байгууллага боловч улс төрийн 
сонгуулийн үр дүнд байгуулагддаг, улс төрөөс ангид байж чадахгүй байгаа тул бодлого шийдвэр нь нийтийн 
ашиг сонирхлыг бүрэн хангаж байна гэж дүгнэхэд учир дутагдалтай байдаг. Иймд Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлынүйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлага нэн чухал асуудал болж байна. Ингэхдээ 
иргэний оролцоог хангахын тулд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, ингэхдээ тэдгээр төрийн бус 
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байгууллагын сонгох шалгаруулалт нээлттэй, шалгуур нь тодорхой байх ёстой. Сонгуулийн тухай хуульд Хороо 
сонгуулийн үеэр дэргэдээ хараат бус хэвлэл мэдээллийн орон тооны бус зөвлөл байгуулж ажиллуулахаар заасан 
ч энэ Зөвлөл санхүүжилт байхгүй, эрх хэмжээ тодорхойгүй гэх зэрэг шалтгаанаар нэг ч удаа хуралдаагүй, чиг 
үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна. Иймд энэ заалтыг хүчингүй болгож, Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос баталсан 
журмын дагуу сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд төрийн бус байгууллагууд ажиглалт, хяналт шинжилгээ 
хийх, сургалт зохион байгуулах зэрэг эрхтэй байгааг тул энэ журмын хүрээнд төрийн бус байгууллагаар энэ чиг 
үүргийг гүйцэтгүүлэх боломжтой гэж үзлээ. 

Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд “Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас гаргах шийдвэрийн 
төсөл боловсруулах,  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд саналыг нь үндэслэн төрийн бус байгууллагыг оролцуулж 
болно” гэж заасан ч энэ нь сүүлд батлагдсан Хууль тогтоомжийн тухай болон Захиргааны ерөнхий хуулийн 
агуулгатай уялдаа муутай байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Сонгуулийн тухай хуульд Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хурал нээлттэй байна гэсэн зохицуулалттай ч  ихэнхдээ 
сонгуулийн хороодын хуралдааныг хэлэлцэх асуудал, хуваарийг олон нийтэд мэдээлэлгүй, урьдчилж төлөвлөлгүй 
хийж байгаа тул хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай. Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хувьд 
гаргасан шийдвэрээ нийтэд хэвлэлийн бага хурал зарлан мэдээлдэг жишиг тогтоосон  бол сонгуулийн бусад 
хороодын хувьд энэ хуулийн заалт хангалтгүй хэрэгждэг.

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан захирагч үйл ажиллагаагаа тайлагнаж байх зохицуулалтын 
хувьд тухайн захирагчийг сонгуулийн замаар сонгосон хот, тосгон албан ёсны цахим хуудас ажиллуулж байгаа нь 
мэдээлэл солилцох хялбар, хүртээмжтэй хэлбэр болж байна. Гагцхүү тухайн цахим хуудсанд холбогдох мэдээллийг 
байнга шинэчилж байх, тайланг хуульд заасны дагуу байршуулж байх шаардлагатай байна.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Сонгуулийн тухай хуулинд сонгуулийн сурталчилгаанд төрийн захиргааны байгууллага төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллана гэж заасан боловч энэ хуулийн заалт хангалтгүй  хэрэгжиж байна. Төрийн бус байгууллагын 
зүгээс илрүүлсэн зөрчлийг хүлээн авч бүртгэдэггүй байна. Иймд “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа 
нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-д төрийн бус байгууллагаасилрүүлсэн зөрчлийг бүртгэх, хариу өгөх талаар 
зохицуулалт оруулах шаардлагатай. Сонгуулийн тухай хуульд санал авах байр санал тоолох төхөөрөмжөөс 
хэвлэсэн дүнгийн хуудсыг, саналын хуудасны зурган үзүүлэлтийн хамт төрийн бус байгууллага тус бүрийн нэг 
ажиглагч авах замаар хяналтыг хэрэгжүүлж болохоор заасан ч  саналын хуудасны зурган файлыг хуулбарлан 
авах боломжоор хангаагүй тохиолдлууд хэд хэд гарсан байна. Ийнхүү хуулийн заалт зарим талаараа хэрэгжиж 
байна. Харин Сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиглагчаар оролцох эрхийг төрийн бус байгууллагал 
олгосон Сонгуулийн тухай хуулийн заалтын хэрэгжилт сайн байна.

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Ард нийтийн санал асуулгын тухай 
хууль 2016-02-05 2 4.1, 4.2, 6.1, 22.2

2 Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-19 6

15.1.2, 26.1, 26.2, 27.2, 
27.4, 27.6, 27.7, 62.1, 
62.2, 62.4, 62.5, 74.1, 
74.2, 75.1, 75.3, 76.1

3 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай 2017-02-09 2 3.1.1, 6.1, 6.3, 12.2, 6.2

4
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай

1995-04-17 1 7.3

5 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хууль 2007-10-11 9

71.1, 21.15.2, 21.18, 50.2, 
53.11, 531.1, 55.2, 511.4, 
512.3, 513.1, 513.2

6 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах журмын тухай 2010-12-23 2 5.3.1, 5.3.3

7 Нийтийн сонсголын тухай хууль 2015-07-08 6 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.4, 
8.3.2, 8.5, 8.8, 21.1, 22.1
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Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо иргэн, хуулийн этгээд, ажил үүрэг хариуцсан холбогдох албан 
тушаалтан, байгууллагын оролцоотой нээлттэй хэлэлцүүлэг олон зохион байгуулж байгаа боловч тэдгээр нь 
Нийтийн сонсголын тухай хууль, түүнийг зохион байгуулах журмын дагуу явагдахгүй байна. Иймд цаашид тэдгээр 
хэлэлцүүлгийг нийтийн сонсголын талаарх хэм хэмжээний дагуу явуулж, иргэдийн оролцоог өргөн хүрээнд 
хангах шаардлагатай байна. Нийтийн сонсголын тухай хууль 2016 оноос хэрэгжихээр заасан ч түүнийг зохион 
байгуулах журмыг Улсын Их Хурал 2017 оны 1 сард баталсан тул тэр хэрээр хуулийн хэрэгжилт хойшилсон 
байна. Нийтийн сонсголын төрлүүдээс хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх 
ерөнхий хяналтын сонсголыг  24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн сонсголыг таван жил 
тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулах ёстой. 2017 онд Говь-Алтай аймагт болон  Багануур дүүрэгт 
нийтийн сонсголын төсвийн асуудлаар анхлан зохион байгуулсан байна. Цаашид Улсын Их Хурлын Тамгын 
газар болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба хуулийн энэ заалтыг 
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай. 
Захиргааны ерөнхий хуульд заасан иргэдийн идэвхтэй оролцооны хэлбэр болох төлөвлөлтөнд санал авах, 
хэлэлцүүлэг хийх зохицуулалт нь /хотын Захирагчийн ажлын албаны хувьд судлахад/ хэрэгжихгүй байна. 
Хэрэгжилтийн явцад гарч буй бэрхшээл бол төрийн захиргааны албан хаагчдын уг хуулийн мэдлэг хангалтгүй, 
2016 оны сонгуулийн дараа өмнө нь сургалт авсан албан хаагчдын 60 хувь солигдсон зэргээс шалтгаалан 
хэрэгжилт хангалтгүй байна. Захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллага нийтдээ 4000 орчим тул 
захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний актыг иргэдийн оролцуулан хийж байгаа байдалд 
судалгааны багаас бүрэн дүгнэх боломжгүй байлаа, дээр дурьдсан жишээ зөвхөн Нийслэлийн захирагчийн 
албаны төлөвлөлтөнд хэлэлцүүлэг хийж буй эсэхийг судалсан дүнд үндэслэсэн болно.

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжсэнээс хойш жил гаруй хугацаанд сонсох ажиллагааг явуулах заалтын хэрэгжилт 
хангалтгүй байгаа нь хуулийн үйлчилж буй хугацаа удаагүй байгаатай холбоотой. Өнөөгийн байдлаар ихэнхи 
захиргааны байгууллагууд сонсох ажиллагааг журмын дагуу явуулахгүй, захиргааны актад бичгээр тавигдах 
шаардлагыг хангахгүй, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж, цугларсан нотлох баримтуудыг хувийн хэрэг үүсгэж 
баримтжуулахгүй байна. 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан иргэдийн 
оролцооны зөвлөлдөх зохицуулалтын ихэнх нь заавал хийгдэх шинжгүй, тухайн байгууллага, албан тушаалтан 
шаардлагатай гэж үзвэл хэрэглэж болох байдлаар тусгагдсан. Харин зөвлөлдөх санал асуулга заавал явуулах 
ёстой 3 тохиолдол байх бөгөөд түүнийг зохион байгуулаагүй бол тухайн албан тушаалтан ямар хариуцлага 
хүлээх нь тодорхойгүй байна. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар 2017 онд 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийг хэрэглэсэн бөгөөд Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын 
тухай хууль батлагдахаас өмнө Үндсэн хуульд 1999 онд өөрчлөлт оруулж байсан боловч Үндсэн хуулийн цэцийн 
дүгнэлтээр тухайн өөрчлөлт нь хүчингүй болж,  2000 онд Үндсэн хуульд дахин өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү 
нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэний оролцоог хангаагүй гэх шалтгаанаар шүүмжлэх нь түгээмэл. Үндсэн хуулийн 
холбогдох хэсгийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулахаар заасан нь иргэний 
оролцоог хангах дэвшилттэй зохицуулалт мөн боловч тухайн зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдыг урьдчилан 
мэдээллээр хангахад тэнцвэртэй, бодитой мэдээлэл өгөхийн тулд мэдээллийн агуулга ямар байх ёстой талаар 
хуульд тусгаагүй байна. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд 
байгууллагын удирдлага иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээг жил бүр 
нийтэд тайлагнах зохицуулалт нь хангалтгүй хэрэгжиж байна. Үүнийг хоёр шалтгаантай холбон үзэж байна. Үүнд: 
(1) уг заалтыг хэрэгжүүлэх зохицуулалт энэ хуульд тусгагдаагүй орхигдсон; (2) энэхүү мэдээллийг байгууллага 
тус бүр нийтэд тайлагнах нь ач холбогдол, үр дагавар багатай бөгөөд тунхагийн шинжтэй заалт болсон. Иймд 
энэхүү зохицуулалтын ач холбогдол, үр дагаварыг сайтар тооцож, шаардлагагүй гэж үзвэл хүчингүй болгох, 
хэрэв хэвээр үлдээхээр бол хэрэгжих үйл явцыг нь уг хуульд нэмж тусгах шаардлагатайг  зөвлөмж болгож байна.  

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны дагуу нийтэд мэдээлэх зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг, мөн УИХ-ын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг УИХ-ын Тамгын газар хуульд заасны 
дагуу авч хэрэгжүүлж, иргэний оролцооны талаарх зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангалттай хэрэгжиж байна. 
Харин хууль санаачлагч нар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан иргэдээс хуулийн төсөлд ирүүлсэн саналыг 
тусгасан, тусгаагүйгээр ангилан товъёогийг цахим хуудастаа байршуулах заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байна.
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Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, хууль сахиулах салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 
хууль 14, тэдгээрийн 38 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх хуулиудын тоо

Өмнөх хэсэгт авч үзсэн үндсэн хуулийн байгуулалт, шүүх, хууль тогтоох салбарт иргэний идэвхтэй оролцоотой зохицуулалт 
давамгайлах шинжтэй байсан бол энэ салбарт мэдээлэх хэлбэрийн зохицуулалт давамгайлж байгаа нь салбарын онцлогоос 
хамаарч байна. Батлан хамгаалах, хууль сахиулах салбар нь бусад салбартай харьцуулахад илүү мэргэшсэн чиглэлийн 
салбар учир бид энэ салбарт мэдээлэх чиглэлийн зохицуулалт илүү байх нь зүйн хэрэг гэж үзэж байна.

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 3, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 7, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 4 
байна. Нийт 10 хууль буюу 71 хувь нь тодорхой хэмжээгээр хэрэгжиж байна.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Зэвсэгт хүчний тухай хууль 2016-02-01 1 13.1.12, 13.2

2 Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 2013-05-31 1 18.1.5

3 Цагдаагийн албаны тухай хууль 2017-02-09 2 62

2.2. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 
ХУУЛЬ САХИУЛАХ САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

8 5 15 4

Бусад 
оролцоо

6



27Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ
26    Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо иргэн, хуулийн этгээд, ажил үүрэг хариуцсан холбогдох албан 
тушаалтан, байгууллагын оролцоотой нээлттэй хэлэлцүүлэг олон зохион байгуулж байгаа боловч тэдгээр нь 
Нийтийн сонсголын тухай хууль, түүнийг зохион байгуулах журмын дагуу явагдахгүй байна. Иймд цаашид тэдгээр 
хэлэлцүүлгийг нийтийн сонсголын талаарх хэм хэмжээний дагуу явуулж, иргэдийн оролцоог өргөн хүрээнд 
хангах шаардлагатай байна. Нийтийн сонсголын тухай хууль 2016 оноос хэрэгжихээр заасан ч түүнийг зохион 
байгуулах журмыг Улсын Их Хурал 2017 оны 1 сард баталсан тул тэр хэрээр хуулийн хэрэгжилт хойшилсон 
байна. Нийтийн сонсголын төрлүүдээс хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх 
ерөнхий хяналтын сонсголыг  24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн сонсголыг таван жил 
тутамд нэгээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулах ёстой. 2017 онд Говь-Алтай аймагт болон  Багануур дүүрэгт 
нийтийн сонсголын төсвийн асуудлаар анхлан зохион байгуулсан байна. Цаашид Улсын Их Хурлын Тамгын 
газар болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба хуулийн энэ заалтыг 
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай. 
Захиргааны ерөнхий хуульд заасан иргэдийн идэвхтэй оролцооны хэлбэр болох төлөвлөлтөнд санал авах, 
хэлэлцүүлэг хийх зохицуулалт нь /хотын Захирагчийн ажлын албаны хувьд судлахад/ хэрэгжихгүй байна. 
Хэрэгжилтийн явцад гарч буй бэрхшээл бол төрийн захиргааны албан хаагчдын уг хуулийн мэдлэг хангалтгүй, 
2016 оны сонгуулийн дараа өмнө нь сургалт авсан албан хаагчдын 60 хувь солигдсон зэргээс шалтгаалан 
хэрэгжилт хангалтгүй байна. Захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллага нийтдээ 4000 орчим тул 
захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний актыг иргэдийн оролцуулан хийж байгаа байдалд 
судалгааны багаас бүрэн дүгнэх боломжгүй байлаа, дээр дурьдсан жишээ зөвхөн Нийслэлийн захирагчийн 
албаны төлөвлөлтөнд хэлэлцүүлэг хийж буй эсэхийг судалсан дүнд үндэслэсэн болно.

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжсэнээс хойш жил гаруй хугацаанд сонсох ажиллагааг явуулах заалтын хэрэгжилт 
хангалтгүй байгаа нь хуулийн үйлчилж буй хугацаа удаагүй байгаатай холбоотой. Өнөөгийн байдлаар ихэнхи 
захиргааны байгууллагууд сонсох ажиллагааг журмын дагуу явуулахгүй, захиргааны актад бичгээр тавигдах 
шаардлагыг хангахгүй, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж, цугларсан нотлох баримтуудыг хувийн хэрэг үүсгэж 
баримтжуулахгүй байна. 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан иргэдийн 
оролцооны зөвлөлдөх зохицуулалтын ихэнх нь заавал хийгдэх шинжгүй, тухайн байгууллага, албан тушаалтан 
шаардлагатай гэж үзвэл хэрэглэж болох байдлаар тусгагдсан. Харин зөвлөлдөх санал асуулга заавал явуулах 
ёстой 3 тохиолдол байх бөгөөд түүнийг зохион байгуулаагүй бол тухайн албан тушаалтан ямар хариуцлага 
хүлээх нь тодорхойгүй байна. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар 2017 онд 
Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийг хэрэглэсэн бөгөөд Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын 
тухай хууль батлагдахаас өмнө Үндсэн хуульд 1999 онд өөрчлөлт оруулж байсан боловч Үндсэн хуулийн цэцийн 
дүгнэлтээр тухайн өөрчлөлт нь хүчингүй болж,  2000 онд Үндсэн хуульд дахин өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү 
нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэний оролцоог хангаагүй гэх шалтгаанаар шүүмжлэх нь түгээмэл. Үндсэн хуулийн 
холбогдох хэсгийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулахаар заасан нь иргэний 
оролцоог хангах дэвшилттэй зохицуулалт мөн боловч тухайн зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдыг урьдчилан 
мэдээллээр хангахад тэнцвэртэй, бодитой мэдээлэл өгөхийн тулд мэдээллийн агуулга ямар байх ёстой талаар 
хуульд тусгаагүй байна. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд 
байгууллагын удирдлага иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээг жил бүр 
нийтэд тайлагнах зохицуулалт нь хангалтгүй хэрэгжиж байна. Үүнийг хоёр шалтгаантай холбон үзэж байна. Үүнд: 
(1) уг заалтыг хэрэгжүүлэх зохицуулалт энэ хуульд тусгагдаагүй орхигдсон; (2) энэхүү мэдээллийг байгууллага 
тус бүр нийтэд тайлагнах нь ач холбогдол, үр дагавар багатай бөгөөд тунхагийн шинжтэй заалт болсон. Иймд 
энэхүү зохицуулалтын ач холбогдол, үр дагаварыг сайтар тооцож, шаардлагагүй гэж үзвэл хүчингүй болгох, 
хэрэв хэвээр үлдээхээр бол хэрэгжих үйл явцыг нь уг хуульд нэмж тусгах шаардлагатайг  зөвлөмж болгож байна.  

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны дагуу нийтэд мэдээлэх зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг, мөн УИХ-ын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг УИХ-ын Тамгын газар хуульд заасны 
дагуу авч хэрэгжүүлж, иргэний оролцооны талаарх зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангалттай хэрэгжиж байна. 
Харин хууль санаачлагч нар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан иргэдээс хуулийн төсөлд ирүүлсэн саналыг 
тусгасан, тусгаагүйгээр ангилан товъёогийг цахим хуудастаа байршуулах заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байна.

Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ 27    

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, хууль сахиулах салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 
хууль 14, тэдгээрийн 38 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн эзлэх хуулиудын тоо

Өмнөх хэсэгт авч үзсэн үндсэн хуулийн байгуулалт, шүүх, хууль тогтоох салбарт иргэний идэвхтэй оролцоотой зохицуулалт 
давамгайлах шинжтэй байсан бол энэ салбарт мэдээлэх хэлбэрийн зохицуулалт давамгайлж байгаа нь салбарын онцлогоос 
хамаарч байна. Батлан хамгаалах, хууль сахиулах салбар нь бусад салбартай харьцуулахад илүү мэргэшсэн чиглэлийн 
салбар учир бид энэ салбарт мэдээлэх чиглэлийн зохицуулалт илүү байх нь зүйн хэрэг гэж үзэж байна.

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 3, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 7, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 4 
байна. Нийт 10 хууль буюу 71 хувь нь тодорхой хэмжээгээр хэрэгжиж байна.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Зэвсэгт хүчний тухай хууль 2016-02-01 1 13.1.12, 13.2

2 Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 2013-05-31 1 18.1.5

3 Цагдаагийн албаны тухай хууль 2017-02-09 2 62

2.2. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 
ХУУЛЬ САХИУЛАХ САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
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Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд хэдийгээр хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн 
бусад байгууллага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулж болно гэж заасан ч энэ 
нь боломж олгосон заалт тул хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн байгууллагыг татан 
оролцуулах тохиолдлууд байдаг. Харин иргэнийг хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд татан оролцуулах тохиолдол 
байхгүй байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан хяналт шалгалтад төрийн бус байгууллага, 
шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулахад баримтлах журмыг батлах шаардлагатай.  
Авлигын эсрэг хуульд заасан иргэдийн идэвхтэй оролцооны зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна. Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, таслан зогсоох авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг 
үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажилд сургалт эрдэм шинжилгээний болон 
төрийн бус байгууллагуудыг татан оролцуулах ажил үр дүнтэй сайн зохион байгуулагдаж байна.
Хүн худалдаалахтай тэмцэх талаар төрөөс явуулж буй үйл ажиллагаа нь зөвхөн хурал цуглаан хийх маягаар 
хязгаарлагдаж байна. Хүн худалдаалахтай тэмцэхэд олон улсын болон гадаадын хандивлагчид голлох үүргийг 

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Энэ салбарын хууль дахь иргэдийн идэвхтэй оролцоо бүхий зохицуулалтууд хангалттай сайн хэрэгжихгүй 
байна.  Тухайлбал, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд иргэнийг хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд татан 
оролцуулж болохоор заасан ч, энэ нь салбарын зарим нэг төрийн бус байгууллагыг хамруулах төдий байдлаар 
хэрэгжиж байна. Түүнчлэн, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд 
иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгыг дэмжих, санхүүжүүлэх зохицуулалт Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай, 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг хуулиудад байгаа хэдий ч эх үүсвэр 
дутмаг тул хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарын хууль дахь иргэдийн зөвлөлдөх чиглэлийн оролцоо бүхий зохицуулалтууд хангалттай сайн 
хэрэгжихгүй байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд 
мэдээлэл, сурталчилгааг Монголбанкны албан ёсны цахим хуудас болох www.mongolbank.mn, Монголбанкны 
Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн www.sankhuugiinbolovsrol.mn цахим хуудсаар дамжуулан 
цахим хэлбэрээр иргэдэд нээлттэй хүргэж байх тул  Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хуулийн иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэр хангалттай хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ. 

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Зэвсэгт хүчний тухай хуульд иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх заалтын хүрээнд Батлан хамгаалах яам цахим 
хуудсандаа иргэдийн өргөдөл, гомдол, шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг, мөн төсвийн санхүүжилт, 
зарцуулалтын талаар цахим хуудсандаа “ил тод байдал”, “шилэн данс” цэсэнд төслийн зарцуулалтын талаарх 
мэдээллийг байршуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангажээ. Цагдаагийн албаны тухай хууль батлагдснаас гадна 
Засгийн газраас олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг 2011 онд батлан хэрэгжүүлсний 
дүнд улсын хэмжээнд цагдаагийн байгууллагын дэргэд Иргэний зөвлөлийг ажиллуулснаар хүний аюулгүй 
байдлыг хангахад чиглэсэн иргэдийн идэвх санаачилгыг дэмжин ажиллахад үр дүнгээ өгч байна. 

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулийн зохицуулалт:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Авлигын эсрэг хууль 2006-07-06 3 6.1.2, 6.1.5, 6.1.7

2 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 2000-01-28 5 4.3, 10.1, 13.1, 13.4, 
14.3.3, 14.3.5, 15.1

3 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль 2016-12-22 5 11.1.2, 13.1.4, 18.1.5, 

20.1, 20.2.1, 22.1, 44.2 

4 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах 
эрхийн тухай 2006-01-19 1 27.1-27.4

5 Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2003-01-03 2 5.5, 52.1

6 Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг 
цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай 1998-01-02 1 18.1

7 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль 2012-01-19 3 6.6.4, 6.6.6, 16.3.4
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гүйцэтгэж, санхүүгийн эх үүсвэрийг гаргаж байна. Түүнчлэн хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, албан тушаалтныг шагнаж урамшуулахад чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт сайтай байгаа ч 
санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй хэвээр байна. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Авилгын эсрэг хуульд заасан зөвлөлдөх чиг үүрэг бүхий зохицуулалтын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газар 
Олон нийтийн зөвлөл, аймаг, нийслэл, дүүрэг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэдэх Дэд 
зөвлөлд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Иргэд, байгууллагатай хамтран ажиллах, 
өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах талаарх хуулийн хэрэгжилт хангагдаж байна. Авлигын эсрэг хуульд заасан 
иргэдийн идэвхтэй оролцооны зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 
зөвшөөрөл олгох журмыг батлан гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа боловч журам батлах үед иргэдийн 
саналыг авч тусгасан нь эргэлзээтэй байна. Тиймээс “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 
тухай журмыг иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батлах” асуудал хэрэгжихгүй тунхагийн шинжтэй байна. 
Хуулийн тус заалтыг  хэрэгжүүлж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд зөвлөмж 
болгож байна.

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүйн болон 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын  2016 оны 5 сарын 16-ны өдрийн  хамтарсан А/160, А/73 тоот тушаалаар 
“Малчдын бүлэг ажиллуулах үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг баталсан. Хууль болон журамд малыг им тамга, 
зүсийн бүртгэл, өдрийн хариулга, шөнийн манаатай болгох, эргүүл, харуул ажиллуулах ажлыг орон нутгийн 
онцлогт тохируулан зохион байгуулах, энэ хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг 
дэмжихээр заасан боловч хэрэгжилт хангалтгүй гэж дүгнэлээ.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс нь хуульд дурдсан мэдээллийг нийтэлдэг 
боловч хуулийн заалтад дурдсан зарим мэдээлэл, тухайлбал, цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, 
хэрхэн хэлмэгдүүлсэн тухай тодорхой мэдээлэл нийтлэгддэггүй байна. “Цагаатгагдсан этгээдийн нэрсийн 
жагсаалт” гэх мэдээллийг нийтлэхдээ зохицуулалтад тусгаснаар цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, 
хэрхэн хэлмэгдүүлсэн болон цагаатгасан тухай мэдээлэхийг, мөн цахим хуудас дахь мэдээллээ өдөр тутам 
шинэчлэх замаар иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг зохицуулсан зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
хангахыг зөвлөх шаардлагатай юм.

Авлигатай тэмцэх газраас мэдээлэл ил тод байлгах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар хуульд заасны 
дагуу сургалт, мэдээллийг өгөх заалтын хэрэгжилтийг сайн зохион байгуулж байна. Төрийн бусад 
байгууллагын хувьд Авлигатай тэмцэх газраас “Глоб Интернэшнл” төрийн бус байгууллагаас хийсэн 
мониторингийн тайланд тусгасан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүнд шинжилгээг эргэж үнэлэх, төрийн 
байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа байдалддавтан хийх шаардлагатай гэж үзлээ. Түүнчлэн “Төрийн 
байгууллагын нээлттэй, ил тод байдлын мониторинг” хийснээс хойш арваад жил болж байгаа, Авилгатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсан, 2016 онд Авилгатай тэмцэх газраас шинэ зөвлөмж гаргасан зэргээс 
шалтгаалан дахин мониторинг хийхийг төрийн байгууллагуудад зөвлөж байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах үүрэгтэй холбогдуулан Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамнаас хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор тодорхой ажлуудыг хийжээ. Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэргийн тоо буурсан үзүүлэлтэй байгаа боловч хуулийг сурталчилах 
ажиллагааг илүү түлхүү явуулах шаардлагатай хэвээр байна.

Архидан согтуурахай тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах үүргийг хэрэгжүүлэхдээ архидан 
согтууруулах ундааны хор уршгийг нийтэд сурталчилах, уг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр гарсан сөрөг үр 
дагаврыг нийтэд мэдээлэх арга хэмжээг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэхээс гадна, олон 
нийтийн цахим сувгийг ашиглах, фэйсбүүк, вэб хуудсаар лайв хийх зэргээр илүү олны анхаарлыг татахуйц 
арга хэрэгсэл ашиглан ажиллахыг зөвлөмж болгож байна.
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Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд хэдийгээр хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн 
бусад байгууллага, шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулж болно гэж заасан ч энэ 
нь боломж олгосон заалт тул хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд төрийн бус мэргэжлийн байгууллагыг татан 
оролцуулах тохиолдлууд байдаг. Харин иргэнийг хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд татан оролцуулах тохиолдол 
байхгүй байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан хяналт шалгалтад төрийн бус байгууллага, 
шинжээч, шинжилгээний байгууллага, иргэнийг татан оролцуулахад баримтлах журмыг батлах шаардлагатай.  
Авлигын эсрэг хуульд заасан иргэдийн идэвхтэй оролцооны зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна. Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, таслан зогсоох авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг 
үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажилд сургалт эрдэм шинжилгээний болон 
төрийн бус байгууллагуудыг татан оролцуулах ажил үр дүнтэй сайн зохион байгуулагдаж байна.
Хүн худалдаалахтай тэмцэх талаар төрөөс явуулж буй үйл ажиллагаа нь зөвхөн хурал цуглаан хийх маягаар 
хязгаарлагдаж байна. Хүн худалдаалахтай тэмцэхэд олон улсын болон гадаадын хандивлагчид голлох үүргийг 

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Энэ салбарын хууль дахь иргэдийн идэвхтэй оролцоо бүхий зохицуулалтууд хангалттай сайн хэрэгжихгүй 
байна.  Тухайлбал, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд иргэнийг хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд татан 
оролцуулж болохоор заасан ч, энэ нь салбарын зарим нэг төрийн бус байгууллагыг хамруулах төдий байдлаар 
хэрэгжиж байна. Түүнчлэн, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд 
иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгыг дэмжих, санхүүжүүлэх зохицуулалт Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай, 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг хуулиудад байгаа хэдий ч эх үүсвэр 
дутмаг тул хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарын хууль дахь иргэдийн зөвлөлдөх чиглэлийн оролцоо бүхий зохицуулалтууд хангалттай сайн 
хэрэгжихгүй байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн дунд 
мэдээлэл, сурталчилгааг Монголбанкны албан ёсны цахим хуудас болох www.mongolbank.mn, Монголбанкны 
Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн www.sankhuugiinbolovsrol.mn цахим хуудсаар дамжуулан 
цахим хэлбэрээр иргэдэд нээлттэй хүргэж байх тул  Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хуулийн иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэр хангалттай хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ. 

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Зэвсэгт хүчний тухай хуульд иргэний хяналтыг хэрэгжүүлэх заалтын хүрээнд Батлан хамгаалах яам цахим 
хуудсандаа иргэдийн өргөдөл, гомдол, шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг, мөн төсвийн санхүүжилт, 
зарцуулалтын талаар цахим хуудсандаа “ил тод байдал”, “шилэн данс” цэсэнд төслийн зарцуулалтын талаарх 
мэдээллийг байршуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангажээ. Цагдаагийн албаны тухай хууль батлагдснаас гадна 
Засгийн газраас олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг 2011 онд батлан хэрэгжүүлсний 
дүнд улсын хэмжээнд цагдаагийн байгууллагын дэргэд Иргэний зөвлөлийг ажиллуулснаар хүний аюулгүй 
байдлыг хангахад чиглэсэн иргэдийн идэвх санаачилгыг дэмжин ажиллахад үр дүнгээ өгч байна. 

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулийн зохицуулалт:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Авлигын эсрэг хууль 2006-07-06 3 6.1.2, 6.1.5, 6.1.7

2 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 2000-01-28 5 4.3, 10.1, 13.1, 13.4, 
14.3.3, 14.3.5, 15.1

3 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль 2016-12-22 5 11.1.2, 13.1.4, 18.1.5, 

20.1, 20.2.1, 22.1, 44.2 

4 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах 
эрхийн тухай 2006-01-19 1 27.1-27.4

5 Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2003-01-03 2 5.5, 52.1

6 Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг 
цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай 1998-01-02 1 18.1

7 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль 2012-01-19 3 6.6.4, 6.6.6, 16.3.4
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гүйцэтгэж, санхүүгийн эх үүсвэрийг гаргаж байна. Түүнчлэн хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, албан тушаалтныг шагнаж урамшуулахад чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт сайтай байгаа ч 
санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй хэвээр байна. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Авилгын эсрэг хуульд заасан зөвлөлдөх чиг үүрэг бүхий зохицуулалтын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газар 
Олон нийтийн зөвлөл, аймаг, нийслэл, дүүрэг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэдэх Дэд 
зөвлөлд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Иргэд, байгууллагатай хамтран ажиллах, 
өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах талаарх хуулийн хэрэгжилт хангагдаж байна. Авлигын эсрэг хуульд заасан 
иргэдийн идэвхтэй оролцооны зохицуулалт хангалттай хэрэгжиж байна. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 
зөвшөөрөл олгох журмыг батлан гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа боловч журам батлах үед иргэдийн 
саналыг авч тусгасан нь эргэлзээтэй байна. Тиймээс “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 
тухай журмыг иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батлах” асуудал хэрэгжихгүй тунхагийн шинжтэй байна. 
Хуулийн тус заалтыг  хэрэгжүүлж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд зөвлөмж 
болгож байна.

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүйн болон 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын  2016 оны 5 сарын 16-ны өдрийн  хамтарсан А/160, А/73 тоот тушаалаар 
“Малчдын бүлэг ажиллуулах үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг баталсан. Хууль болон журамд малыг им тамга, 
зүсийн бүртгэл, өдрийн хариулга, шөнийн манаатай болгох, эргүүл, харуул ажиллуулах ажлыг орон нутгийн 
онцлогт тохируулан зохион байгуулах, энэ хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг 
дэмжихээр заасан боловч хэрэгжилт хангалтгүй гэж дүгнэлээ.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс нь хуульд дурдсан мэдээллийг нийтэлдэг 
боловч хуулийн заалтад дурдсан зарим мэдээлэл, тухайлбал, цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, 
хэрхэн хэлмэгдүүлсэн тухай тодорхой мэдээлэл нийтлэгддэггүй байна. “Цагаатгагдсан этгээдийн нэрсийн 
жагсаалт” гэх мэдээллийг нийтлэхдээ зохицуулалтад тусгаснаар цагаатгагдсан хэлмэгдэгчийн товч намтар, 
хэрхэн хэлмэгдүүлсэн болон цагаатгасан тухай мэдээлэхийг, мөн цахим хуудас дахь мэдээллээ өдөр тутам 
шинэчлэх замаар иргэний оролцооны мэдээлэх хэлбэрийг зохицуулсан зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
хангахыг зөвлөх шаардлагатай юм.

Авлигатай тэмцэх газраас мэдээлэл ил тод байлгах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар хуульд заасны 
дагуу сургалт, мэдээллийг өгөх заалтын хэрэгжилтийг сайн зохион байгуулж байна. Төрийн бусад 
байгууллагын хувьд Авлигатай тэмцэх газраас “Глоб Интернэшнл” төрийн бус байгууллагаас хийсэн 
мониторингийн тайланд тусгасан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүнд шинжилгээг эргэж үнэлэх, төрийн 
байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа байдалддавтан хийх шаардлагатай гэж үзлээ. Түүнчлэн “Төрийн 
байгууллагын нээлттэй, ил тод байдлын мониторинг” хийснээс хойш арваад жил болж байгаа, Авилгатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсан, 2016 онд Авилгатай тэмцэх газраас шинэ зөвлөмж гаргасан зэргээс 
шалтгаалан дахин мониторинг хийхийг төрийн байгууллагуудад зөвлөж байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах үүрэгтэй холбогдуулан Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамнаас хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор тодорхой ажлуудыг хийжээ. Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэргийн тоо буурсан үзүүлэлтэй байгаа боловч хуулийг сурталчилах 
ажиллагааг илүү түлхүү явуулах шаардлагатай хэвээр байна.

Архидан согтуурахай тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээллээр хангах үүргийг хэрэгжүүлэхдээ архидан 
согтууруулах ундааны хор уршгийг нийтэд сурталчилах, уг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр гарсан сөрөг үр 
дагаврыг нийтэд мэдээлэх арга хэмжээг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэхээс гадна, олон 
нийтийн цахим сувгийг ашиглах, фэйсбүүк, вэб хуудсаар лайв хийх зэргээр илүү олны анхаарлыг татахуйц 
арга хэрэгсэл ашиглан ажиллахыг зөвлөмж болгож байна.
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Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулийн зохицуулалт:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх тухай 2004-05-14 9 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.3, 5.1.6, 

11.1, 11.2, 14.1, 15.1

2 Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний 
комиссын тухай хууль 2000-12-07 1 13.2.1

3 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль 2001-12-27 1 14.2 
4 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2012-03-07 1 48.3

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хуульд иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгаар мал сүргийг 
хамгаалах зорилготой малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг баг, хороонд ажиллуулж болох тухай заасны 
дагуу 2010 оныг хүртэл ийм бүлгийн үйл ажиллагаа идэвхтэй өрнөж, бүртгэлд тоо нь нэмэгдсэн боловч 
сүүлийн жилүүдэд энэ зохицуулалтын хэрэгжилт удааширсан байна. Үүний зэрэгцээ 2004 онд батлагдсан 
энэ хуулийн хэрэгжилтэд нэг ч удаа хяналт шинжилгээг хийгээгүй байгааг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 
анхааралдаа авах хэрэгтэй байна. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан иргэдийн оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрийн зохицуулалтын 
хэрэгжилтийн талаар тоон болон баримтат мэдээлэл хомс байсан тул мэдээллийг илт тод байлгах 
шаардлагатай байна гэж дүгнэж байна. Үүний тулд Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлд заасан иргэний оролцоог хангах, түүний үр нөлөөг тодорхойлох үүднээс Монгол Улсын хэдэн иргэнээс 
үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар төрийн аль байгууллагад санал, гомдол 
гаргасан болон түүнийг нь шийдвэрлэсэн тухай тоон мэдээг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цахим 
хуудаст байрлуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд зөвлөмж 
хүргүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв.
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хууль зүйн сургуулийн оюутны 
болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл 
байна гэсэн хяналт тавих зохицуулалтыг огт хэрэгжүүлж байгаагүй байна. Тиймээс оролцоо нь тодорхой 
бус “Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр 

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар 
тогтоосон журмын биелэлтэд хяналт тавих субьектуудийг нэрлэж зааж өгсөн боловч хэрэгжүүлэх арга зам, 
журмыг хуульчлаагүй байна.  

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалтыг агуулсан хамтарсан 
баг, гэрээний үндсэн дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллагыг санхүүжүүлэх журмыг яаралтай 
батлан гаргах шаардлагатай байна.

Хамтарсан багийн удирдлага, салбар дундын зохицуулалт хангалтгүй, Хамтарсан багийг хороодод хорооны 
Засаг дарга, аймгийн төвд багийн Засаг дарга,  харин суманд Засаг Даргын тамгын газрын дарга нар 
гүйцэтгэж байна. Ийнхүү хамтарсан багийн  бүрэлдэхүүнийг нэгж дээр харилцан адилгүй бүрдүүлж байгаа 
нь хороо, сумын түвшинд багт үзүүлэх мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлага, дэмжлэг байхгүй байгааг 
харуулж байгааг цаашид анхаарч ажиллах нь зүйтэй. Хамтарсан багийн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг 
хүргэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нийгмийн ажилтнуудын цөөнгүй хэсэг нь 
мэргэжлийн бус хүмүүс байна. Иймд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх талаар арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Энэхүү ажлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар хэрэгжүүлэх чиг үүргийнхээ 
хүрээнд сум, хороонд хамтарсан баг байгуулах, үйл ажиллагаанд нь тавих хяналт тавихдаа хамтарсан багийг 
мэргэжлийн хүнээр бүрдүүлэх, мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээг авах нь зүйтэй.
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд архидан согтуурахтай тэмцэхтэй холбоотой аливаа төрийн бус 
байгууллагыг төрийн бодлогоор дэмжих үйл ажиллагаа зохих төвшинд хэрэгжиж байгаа боловч илүү өргөн 
хүрээнд зохион байгуулах,  хийсэн ажлыг нь нийтэд тогтмол мэдээлж байх шаардлагатай байна.

Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ 31    

мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна” гэсэн заалтыг хүчингүй болгох, 
эсхүл хэрэгжилтийг ханган тэдгээр төлөөлөлд саналын эрх өгөх зохицуулалт бий болгохыг зөвлөж байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний 
эрхийг сахин хамгаалах, иргэдийн эрхийн боловсролыг дээшлүүлэхэд холбогдох судалгааг хийж иргэдэд 
мэдээлэх зохицуулалтын хэрэгжилтийг сайн хангаж байна.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарт хяналт тавих чиглэлийн оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Энэ салбарт бусад чиглэлийн иргэний оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.
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Нийт  
охицуулалтын 

тоо
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хамаарах зүйл, заалт

1 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх тухай 2004-05-14 9 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.3, 5.1.6, 

11.1, 11.2, 14.1, 15.1

2 Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний 
комиссын тухай хууль 2000-12-07 1 13.2.1

3 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль 2001-12-27 1 14.2 
4 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2012-03-07 1 48.3

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хуульд иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгаар мал сүргийг 
хамгаалах зорилготой малчид, мал бүхий иргэдийн бүлгийг баг, хороонд ажиллуулж болох тухай заасны 
дагуу 2010 оныг хүртэл ийм бүлгийн үйл ажиллагаа идэвхтэй өрнөж, бүртгэлд тоо нь нэмэгдсэн боловч 
сүүлийн жилүүдэд энэ зохицуулалтын хэрэгжилт удааширсан байна. Үүний зэрэгцээ 2004 онд батлагдсан 
энэ хуулийн хэрэгжилтэд нэг ч удаа хяналт шинжилгээг хийгээгүй байгааг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 
анхааралдаа авах хэрэгтэй байна. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан иргэдийн оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрийн зохицуулалтын 
хэрэгжилтийн талаар тоон болон баримтат мэдээлэл хомс байсан тул мэдээллийг илт тод байлгах 
шаардлагатай байна гэж дүгнэж байна. Үүний тулд Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлд заасан иргэний оролцоог хангах, түүний үр нөлөөг тодорхойлох үүднээс Монгол Улсын хэдэн иргэнээс 
үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар төрийн аль байгууллагад санал, гомдол 
гаргасан болон түүнийг нь шийдвэрлэсэн тухай тоон мэдээг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цахим 
хуудаст байрлуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд зөвлөмж 
хүргүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв.
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хууль зүйн сургуулийн оюутны 
болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл 
байна гэсэн хяналт тавих зохицуулалтыг огт хэрэгжүүлж байгаагүй байна. Тиймээс оролцоо нь тодорхой 
бус “Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр 

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар 
тогтоосон журмын биелэлтэд хяналт тавих субьектуудийг нэрлэж зааж өгсөн боловч хэрэгжүүлэх арга зам, 
журмыг хуульчлаагүй байна.  

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалтыг агуулсан хамтарсан 
баг, гэрээний үндсэн дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллагыг санхүүжүүлэх журмыг яаралтай 
батлан гаргах шаардлагатай байна.

Хамтарсан багийн удирдлага, салбар дундын зохицуулалт хангалтгүй, Хамтарсан багийг хороодод хорооны 
Засаг дарга, аймгийн төвд багийн Засаг дарга,  харин суманд Засаг Даргын тамгын газрын дарга нар 
гүйцэтгэж байна. Ийнхүү хамтарсан багийн  бүрэлдэхүүнийг нэгж дээр харилцан адилгүй бүрдүүлж байгаа 
нь хороо, сумын түвшинд багт үзүүлэх мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлага, дэмжлэг байхгүй байгааг 
харуулж байгааг цаашид анхаарч ажиллах нь зүйтэй. Хамтарсан багийн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг 
хүргэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нийгмийн ажилтнуудын цөөнгүй хэсэг нь 
мэргэжлийн бус хүмүүс байна. Иймд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх талаар арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Энэхүү ажлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар хэрэгжүүлэх чиг үүргийнхээ 
хүрээнд сум, хороонд хамтарсан баг байгуулах, үйл ажиллагаанд нь тавих хяналт тавихдаа хамтарсан багийг 
мэргэжлийн хүнээр бүрдүүлэх, мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээг авах нь зүйтэй.
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд архидан согтуурахтай тэмцэхтэй холбоотой аливаа төрийн бус 
байгууллагыг төрийн бодлогоор дэмжих үйл ажиллагаа зохих төвшинд хэрэгжиж байгаа боловч илүү өргөн 
хүрээнд зохион байгуулах,  хийсэн ажлыг нь нийтэд тогтмол мэдээлж байх шаардлагатай байна.
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мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна” гэсэн заалтыг хүчингүй болгох, 
эсхүл хэрэгжилтийг ханган тэдгээр төлөөлөлд саналын эрх өгөх зохицуулалт бий болгохыг зөвлөж байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний 
эрхийг сахин хамгаалах, иргэдийн эрхийн боловсролыг дээшлүүлэхэд холбогдох судалгааг хийж иргэдэд 
мэдээлэх зохицуулалтын хэрэгжилтийг сайн хангаж байна.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарт хяналт тавих чиглэлийн оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Энэ салбарт бусад чиглэлийн иргэний оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.
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Төсөв, санхүүгийн салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай хууль 
13, тэдгээрийн 35 зохицуулалт байгаагаас оролцооны эзлэх хуулиудын тоо:

Үндсэн хуулийн байгуулал, шүүх,  хууль тогтоох салбарт иргэний идэвхтэй оролцоо,  харин батлан хамгаалах, хууль 
сахиулах салбарт мэдээлэх оролцооны зохицуулалт давамгайлж байсан бол төсөв, санхүүгийн салбарт зөвлөлдөх 
хэлбэрийн зохицуулалт давамгайлж байна. Ийнхүү салбаруудад иргэний оролцооны зохицуулалтын хэлбэр харилцан 
адилгүй давамгайлж байна.
Төсөв, хөрөнгө хуваарилах, улс, орон нутгийн санхүүгийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд иргэдтэйгээ,  ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөх этгээдтэй зөвлөлдөх механизм бүрдүүлэх хандлага энэ салбарт түлхүү байгаа нь сайн үзүүлэлт юм. 

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж буй хууль 5, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 6, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 
2 байна. Нийт 11 хууль буюу 84 хувь нь тодорхой хэмжээгээр хэрэгжиж байгаа нь бусад салбаруудаас өндөр 
үзүүлэлттэй байна.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Гаалийн тухай хууль 2008-05-20 4 10.1, 11.1, 13.1, 15.2
2 Татварын ерөнхий хууль 2008-05-20 1 15.1.5
3 Төрийн аудитын тухай 2003-01-03 3 23.1, 24.1, 25.1

4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 
хууль 1996-05-27 5 36.1, 38.5, 46.4, 47.1, 59.2

5
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль

2005-12-01 3 71.2, 71.4, 47.4

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэрийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
холбогдох эрх зүйн актыг баталж, тэдгээрийг мөрдөж хэрэгжүүлж байна гэж дүгнэлээ.

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан 20 сая 
хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй ажил үйлчилгээг иргэдийн бүлгээр гүйцэтгүүлсэн эсэх талаарх мэдээллийг төвийн 6 
дүүргээс лавлахад Чингэлтэй дүүрэг иргэдийн оролцооны энэ боломжийг иргэдэд хамгийн их олгосон байна. 
Харин Баянзүрх дүүрэгт иргэдийн бүлгээр ажил огт гүйцэтгүүлж байгаагүй байна. Иргэдийн бүлгээр төсвийн 
хөрөнгөөр ажил гүйцэтгүүлэх механизмыг дүүргүүдэд ашиглах практик тогтож байгаа ч 2017 онд зөвхөн Хан-
Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг энэ боломжийг иргэдийн бүлэгт олгожээ. Иймд тендер шалгаруулалтанд жижиг 
бизнес эрхлэгч иргэдийн бүлгийг татан оролцуулах хуульд заасан энэ боломжийг сум, дүүрэг иргэдэд өргөнөөр 
олгож байх нь зүйтэй гэж дүгнэлээ.

2.3. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

6 25 3 1
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Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн аудитын тухай, Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай, 
Татварын ерөнхий хууль, Өрийн удирдлагын тухай, Ирээдүйн өв сангийн тухай, Гаалийн тухай хуульд заасан 
бүхий л мэдээллүүдийг цахим хаягаар олон нийтэд түгээж буй нь иргэд хүссэн цагтаа хүссэн мэдээллээ олж авах 
боломжийг бүрдүүлсэн сайн үр нөлөөтэй байна. 

Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн хялбар, шуурхай хэлбэр бол цахим орчин юм. Иймээс байгууллагын албан ёсны 
цахим хуудсыг хүн ойлгоход хялбар байдлаар байгууллагууд хийсэн байна. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт зохих хэмжээнд хэрэгжиж байна. Хэдийгээр цахим хаягт уг хуулийн дагуу 
цонх хуудас нээсэн боловч нэвтрэхэд мэдээлэл хоосон, эсвэл нээгдэхгүй байх, мэдээллээ шинэчлэгдээгүй сүүлийн 
оны тайлан, мэдээлэл тавигдаагүй, холбогдох мэдээлэл огт байхгүй зэрэг зөрчлүүд илэрч байна. Харин зарим 
мэдээ мэдээллийн хувьд бүрэн хангалттай, цаг тухайд нь мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэж чадаж байгаа нь 
судалгааны явцад ажиглагдав.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарт хяналт тавих чиглэлийн оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Энэ салбарт иргэний бусад оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж байгаа хуулийн зохицуулалт 
байхгүй байна.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он,
сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль 2012-02-10 1 6.1

2 Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хууль 2017-02-10 1 30.1
3 Өрийн удирдлагын тухай хууль 2015-02-18 2 38.1, 38.2.2, 38.3, 38.4 
4 Төв банк (Монгол банкны тухай) хууль 1996-09-03 2 271.1, 34.1, 34.5, 34.6, 34.7

5 Төсвийн тухай 2011-12-23 3 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.6, 
63.1, 64.1.2, 68.3 

6 Шилэн дансны тухай 2014-07-01 2 4.1.3, 4.1.4, 9.1

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Төсвийн тухай хуульд баг, хороо, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд төсвийн тодорхой хэсгийг иргэдээр шийдүүлэх 
зохицуулалт байгаа ч ихэнх газар энэ хуулийг сайн танилцуулаагүйгээс болоод Засаг дарга нар нь шийдвэрлэж 
байна. Сүүлийн 2 жилд эдийн засаг муу гэсэн үндэслэлээр энэ хуулийн заалт хангалттай хэрэгжээгүй. Орон нутгийн 
төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар мэдээлэлтэй иргэд төсвийн үйл явцад бүтээлчээр оролцох 
буюу төсөв боловсруулах, хэлэлцэн батлах үе шатанд санал өгөх, төсвийн гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн үе шатанд 
хяналт тавих замаар оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай хэвээр байна.

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд заасан ч сангийн үүсгэн байгуулагчийн бүрэлдэхүүнд иргэн, олон 
улсын байгууллага багтаагүй хэдий ч төрийн бус байгууллага бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа нь хуулийн зохицуулалт 
тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна гэж үзлээ. Үүнээс гадна жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд батлан даалтын 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор 7 банк бус санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж 
байгаа нь хангалтгүй гэж дүгнэлээ. Учир нь Монгол Улсад Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай 
зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт 500 гаруй банк бус санхүүгийн байгууллага байгаа юм. 

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай болон Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуульд улсын 
хэмжээнд стандартчилал, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллагын 
үйл ажиллагаанд иргэний төлөөлөл оролцож, ард түмний хүсэл зоригийн илэрхийллийг төрийн шийдвэрт тусгах, 
улмаар төрийн үйл ажиллагааг иргэн хянах эрхийг баталгаажуулжээ. Зохицуулалтад дурдсан Зөвлөл, Хорооны 
бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах иргэн, төрийн бус байгууллагын шалгуур, шаардлагыг тодорхой болгож, 
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Төсөв, санхүүгийн салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай хууль 
13, тэдгээрийн 35 зохицуулалт байгаагаас оролцооны эзлэх хуулиудын тоо:

Үндсэн хуулийн байгуулал, шүүх,  хууль тогтоох салбарт иргэний идэвхтэй оролцоо,  харин батлан хамгаалах, хууль 
сахиулах салбарт мэдээлэх оролцооны зохицуулалт давамгайлж байсан бол төсөв, санхүүгийн салбарт зөвлөлдөх 
хэлбэрийн зохицуулалт давамгайлж байна. Ийнхүү салбаруудад иргэний оролцооны зохицуулалтын хэлбэр харилцан 
адилгүй давамгайлж байна.
Төсөв, хөрөнгө хуваарилах, улс, орон нутгийн санхүүгийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд иргэдтэйгээ,  ашиг сонирхол нь 
хөндөгдөх этгээдтэй зөвлөлдөх механизм бүрдүүлэх хандлага энэ салбарт түлхүү байгаа нь сайн үзүүлэлт юм. 

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж буй хууль 5, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 6, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 
2 байна. Нийт 11 хууль буюу 84 хувь нь тодорхой хэмжээгээр хэрэгжиж байгаа нь бусад салбаруудаас өндөр 
үзүүлэлттэй байна.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Гаалийн тухай хууль 2008-05-20 4 10.1, 11.1, 13.1, 15.2
2 Татварын ерөнхий хууль 2008-05-20 1 15.1.5
3 Төрийн аудитын тухай 2003-01-03 3 23.1, 24.1, 25.1

4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 
хууль 1996-05-27 5 36.1, 38.5, 46.4, 47.1, 59.2

5
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль

2005-12-01 3 71.2, 71.4, 47.4

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд иргэний оролцооны идэвхтэй хэлбэрийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
холбогдох эрх зүйн актыг баталж, тэдгээрийг мөрдөж хэрэгжүүлж байна гэж дүгнэлээ.

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан 20 сая 
хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй ажил үйлчилгээг иргэдийн бүлгээр гүйцэтгүүлсэн эсэх талаарх мэдээллийг төвийн 6 
дүүргээс лавлахад Чингэлтэй дүүрэг иргэдийн оролцооны энэ боломжийг иргэдэд хамгийн их олгосон байна. 
Харин Баянзүрх дүүрэгт иргэдийн бүлгээр ажил огт гүйцэтгүүлж байгаагүй байна. Иргэдийн бүлгээр төсвийн 
хөрөнгөөр ажил гүйцэтгүүлэх механизмыг дүүргүүдэд ашиглах практик тогтож байгаа ч 2017 онд зөвхөн Хан-
Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг энэ боломжийг иргэдийн бүлэгт олгожээ. Иймд тендер шалгаруулалтанд жижиг 
бизнес эрхлэгч иргэдийн бүлгийг татан оролцуулах хуульд заасан энэ боломжийг сум, дүүрэг иргэдэд өргөнөөр 
олгож байх нь зүйтэй гэж дүгнэлээ.

2.3. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

6 25 3 1
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Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн аудитын тухай, Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай, 
Татварын ерөнхий хууль, Өрийн удирдлагын тухай, Ирээдүйн өв сангийн тухай, Гаалийн тухай хуульд заасан 
бүхий л мэдээллүүдийг цахим хаягаар олон нийтэд түгээж буй нь иргэд хүссэн цагтаа хүссэн мэдээллээ олж авах 
боломжийг бүрдүүлсэн сайн үр нөлөөтэй байна. 

Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн хялбар, шуурхай хэлбэр бол цахим орчин юм. Иймээс байгууллагын албан ёсны 
цахим хуудсыг хүн ойлгоход хялбар байдлаар байгууллагууд хийсэн байна. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт зохих хэмжээнд хэрэгжиж байна. Хэдийгээр цахим хаягт уг хуулийн дагуу 
цонх хуудас нээсэн боловч нэвтрэхэд мэдээлэл хоосон, эсвэл нээгдэхгүй байх, мэдээллээ шинэчлэгдээгүй сүүлийн 
оны тайлан, мэдээлэл тавигдаагүй, холбогдох мэдээлэл огт байхгүй зэрэг зөрчлүүд илэрч байна. Харин зарим 
мэдээ мэдээллийн хувьд бүрэн хангалттай, цаг тухайд нь мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэж чадаж байгаа нь 
судалгааны явцад ажиглагдав.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарт хяналт тавих чиглэлийн оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Энэ салбарт иргэний бусад оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж байгаа хуулийн зохицуулалт 
байхгүй байна.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он,
сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль 2012-02-10 1 6.1

2 Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хууль 2017-02-10 1 30.1
3 Өрийн удирдлагын тухай хууль 2015-02-18 2 38.1, 38.2.2, 38.3, 38.4 
4 Төв банк (Монгол банкны тухай) хууль 1996-09-03 2 271.1, 34.1, 34.5, 34.6, 34.7

5 Төсвийн тухай 2011-12-23 3 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.6, 
63.1, 64.1.2, 68.3 

6 Шилэн дансны тухай 2014-07-01 2 4.1.3, 4.1.4, 9.1

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Төсвийн тухай хуульд баг, хороо, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд төсвийн тодорхой хэсгийг иргэдээр шийдүүлэх 
зохицуулалт байгаа ч ихэнх газар энэ хуулийг сайн танилцуулаагүйгээс болоод Засаг дарга нар нь шийдвэрлэж 
байна. Сүүлийн 2 жилд эдийн засаг муу гэсэн үндэслэлээр энэ хуулийн заалт хангалттай хэрэгжээгүй. Орон нутгийн 
төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар мэдээлэлтэй иргэд төсвийн үйл явцад бүтээлчээр оролцох 
буюу төсөв боловсруулах, хэлэлцэн батлах үе шатанд санал өгөх, төсвийн гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн үе шатанд 
хяналт тавих замаар оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай хэвээр байна.

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд заасан ч сангийн үүсгэн байгуулагчийн бүрэлдэхүүнд иргэн, олон 
улсын байгууллага багтаагүй хэдий ч төрийн бус байгууллага бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа нь хуулийн зохицуулалт 
тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна гэж үзлээ. Үүнээс гадна жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд батлан даалтын 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор 7 банк бус санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж 
байгаа нь хангалтгүй гэж дүгнэлээ. Учир нь Монгол Улсад Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай 
зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт 500 гаруй банк бус санхүүгийн байгууллага байгаа юм. 

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

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар
Төсвийн тухай хуульд заасан мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг авч үзвэл 2016 онд аймаг, нийслэл, 
дүүргийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдал 2013 оныхтой харьцуулахад 3 хувиар дээшилсэн хэдий ч дундаж 
үнэлгээ 39 хувьтай байгаа нь тун хангалтгүй үзүүлэлт байна. Аймаг, нийслэл тус бүрийн холбогдох баримт 
бичгийн нээлттэй байдлыг эдгээр үзүүлэлтээр нэгтгэж  үзэхэд үнэлгээний дундаж 19.6 хувьтай гарсан нь 
орон нутгийн төсвийн  төслийн ил тод байдал маш хангалтгүй байгааг илтгэж байна. 

Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу улс, орон нутгийн төсөв,  улсын болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл 
ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог 
бүрдүүлэх ажиллагаа зохих хэмжээнд явагдаж байна. Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан 
хуулийн үйлчлэлд хамаарах байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтан нь мэдээллийг тогтмол, шуурхай 
байдлаар олон нийтэд мэдээлэх  хуулийг хангалттай хэрэгжүүлэхгүй байна гэж дүгнэлээ. Түүнчлэн Шилэн 
дансны тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан журамд давхардсан болон 
хоорондоо зөрчилтэй заалтууд байгааг анхаарч, залруулах шаардлагатай.  

Төв банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк албан ёсны цахим хуудсандаа мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хэрэгслүүдэд гарсан өөрчлөлтийг мөнгөний бодлого цонхонд, Монголбанк Засгийн газартай 
байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээлэл болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нийтээр дагаж 
мөрдөхөөр гаргасан эрх зүйн актыг хууль эрх зүй цонхонд, хяналтын зөвлөлийн санал зөвлөмжийг 
“Зөвлөлийн хурлын мэдээ” гэсэн хэлбэрээр цаг тухайд мэдээлж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байна. Харин 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгчийн цалингийн хэмжээ нийтэд ил 
тод байна гэх заалт хэрэгжихгүй байна. 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль дахь иргэдийг мэдээллээр хангах үүргээ Төрийн өмчийн 
бодлого зохицуулалтын газар, Үндэсний статистикийн хороо, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө 
газар нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. Төрийн 
өмчийн бодлого зохицуулалтын газар болон Үндэсний статистикийн хороо нь хуульд иргэдэд түгээхээр 
заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж байна гэж дүгнэлээ. Харин Шударга өрсөлдөөн 
хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй 
холбогдуулан гаргасан шийдвэрээ цахим хуудсандаа зохих цэсэнд тогтмол байршуулж байх шаардлагатай 
байна. Яамдууд тухайн салбарын бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн 
бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг 
жил бүр гаргаж нийтэд мэдээлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж байна. Энэ эмхэтгэлийг 2016, 2017 оны хувьд 
даруй гаргах шаардлагатай.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэдээс нэг өргөдөл ирсэн 
байгаа  ч Нээлттэй нийгэм форумаас сар болгон тогтмол явуулж буй судалгаанаас харахад хангалттай сайн 
биш гэж дүгнэхээр байна. Харин иргэдээс ийнхүү өргөдөл, гомдол бага ирж байгаа нь иргэд хуульд заасан 
хяналт тавих иргэний оролцоог мэдэхгүй эсхүл идэвхигүй оролцоотой байдал гаргаж байна гэж дүгнэлээ. 
Иймд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд иргэний хяналт тавих оролцоог 
идэвхижүүлэх дор дурдсан арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна.
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэлд үндэслэн хийхээр заасан хяналт тавих иргэний оролцооны хэлбэр 
хангалттай сайн хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ.

Төв банкны хуульд иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийн нэг болох орон тооны бус Хяналтын зөвлөл 
ажиллуулах тухай заалт сайн хэрэгжиж байх бөгөөд Хяналтын зөвлөлийн хурал харьцангуй тогтмол хийгддэг 
байна. 
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Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 2006-06-29 1 12.2.9

2 Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль 2016-02-05 2 29.1, 29.2

Энэ салбарт иргэний идэвхтэй, зөвлөлдөх, мэдээллээр хангах оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж байгаа 
хуулийн зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа үзүүлсэн болон илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, 
цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын ажилтныг урамшуулахаар заасан зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
хангаж энэ талаарх хуулийг сурталчилах ажиллагаа явуулах шаардлагатай. Ингэснээр нэг талаас 
байгаль орчны хууль тогтоомжийг зөрчсөн аливаа гэмт хэрэг, зөрчлийг хурдан шуурхай, цаг алдалгүй 
илрүүлэх боломж бүрдэнэ. Нөгөө талаар иргэдийг урамшуулах замаар иргэдийн төртэй хамтарч 
ажиллах идэвхийг нэмэгдүүлнэ.



35Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ
34    Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ

үүний үндсэн дээр иргэн, төрийн бус байгууллагыг тодорхой шалгуур, хугацаагаар зөвлөл, хорооны 
бүрэлдэхүүнд төлөөлөгчөө оролцуулах журмыг бий болгох нь зүйтэй гэж дүгнэв.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар
Төсвийн тухай хуульд заасан мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг авч үзвэл 2016 онд аймаг, нийслэл, 
дүүргийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдал 2013 оныхтой харьцуулахад 3 хувиар дээшилсэн хэдий ч дундаж 
үнэлгээ 39 хувьтай байгаа нь тун хангалтгүй үзүүлэлт байна. Аймаг, нийслэл тус бүрийн холбогдох баримт 
бичгийн нээлттэй байдлыг эдгээр үзүүлэлтээр нэгтгэж  үзэхэд үнэлгээний дундаж 19.6 хувьтай гарсан нь 
орон нутгийн төсвийн  төслийн ил тод байдал маш хангалтгүй байгааг илтгэж байна. 

Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу улс, орон нутгийн төсөв,  улсын болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл 
ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог 
бүрдүүлэх ажиллагаа зохих хэмжээнд явагдаж байна. Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан 
хуулийн үйлчлэлд хамаарах байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтан нь мэдээллийг тогтмол, шуурхай 
байдлаар олон нийтэд мэдээлэх  хуулийг хангалттай хэрэгжүүлэхгүй байна гэж дүгнэлээ. Түүнчлэн Шилэн 
дансны тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан журамд давхардсан болон 
хоорондоо зөрчилтэй заалтууд байгааг анхаарч, залруулах шаардлагатай.  

Төв банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк албан ёсны цахим хуудсандаа мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хэрэгслүүдэд гарсан өөрчлөлтийг мөнгөний бодлого цонхонд, Монголбанк Засгийн газартай 
байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээлэл болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нийтээр дагаж 
мөрдөхөөр гаргасан эрх зүйн актыг хууль эрх зүй цонхонд, хяналтын зөвлөлийн санал зөвлөмжийг 
“Зөвлөлийн хурлын мэдээ” гэсэн хэлбэрээр цаг тухайд мэдээлж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байна. Харин 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгчийн цалингийн хэмжээ нийтэд ил 
тод байна гэх заалт хэрэгжихгүй байна. 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль дахь иргэдийг мэдээллээр хангах үүргээ Төрийн өмчийн 
бодлого зохицуулалтын газар, Үндэсний статистикийн хороо, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө 
газар нь хэрэгжүүлэх тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. Төрийн 
өмчийн бодлого зохицуулалтын газар болон Үндэсний статистикийн хороо нь хуульд иргэдэд түгээхээр 
заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж байна гэж дүгнэлээ. Харин Шударга өрсөлдөөн 
хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй 
холбогдуулан гаргасан шийдвэрээ цахим хуудсандаа зохих цэсэнд тогтмол байршуулж байх шаардлагатай 
байна. Яамдууд тухайн салбарын бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн 
бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг 
жил бүр гаргаж нийтэд мэдээлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж байна. Энэ эмхэтгэлийг 2016, 2017 оны хувьд 
даруй гаргах шаардлагатай.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэдээс нэг өргөдөл ирсэн 
байгаа  ч Нээлттэй нийгэм форумаас сар болгон тогтмол явуулж буй судалгаанаас харахад хангалттай сайн 
биш гэж дүгнэхээр байна. Харин иргэдээс ийнхүү өргөдөл, гомдол бага ирж байгаа нь иргэд хуульд заасан 
хяналт тавих иргэний оролцоог мэдэхгүй эсхүл идэвхигүй оролцоотой байдал гаргаж байна гэж дүгнэлээ. 
Иймд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд иргэний хяналт тавих оролцоог 
идэвхижүүлэх дор дурдсан арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна.
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэлд үндэслэн хийхээр заасан хяналт тавих иргэний оролцооны хэлбэр 
хангалттай сайн хэрэгжиж байна гэж дүгнэлээ.

Төв банкны хуульд иргэний оролцооны хяналт тавих хэлбэрийн нэг болох орон тооны бус Хяналтын зөвлөл 
ажиллуулах тухай заалт сайн хэрэгжиж байх бөгөөд Хяналтын зөвлөлийн хурал харьцангуй тогтмол хийгддэг 
байна. 
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Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
охицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 2006-06-29 1 12.2.9

2 Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль 2016-02-05 2 29.1, 29.2

Энэ салбарт иргэний идэвхтэй, зөвлөлдөх, мэдээллээр хангах оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж байгаа 
хуулийн зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлэхэд бодит туслалцаа үзүүлсэн болон илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, 
цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын ажилтныг урамшуулахаар заасан зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
хангаж энэ талаарх хуулийг сурталчилах ажиллагаа явуулах шаардлагатай. Ингэснээр нэг талаас 
байгаль орчны хууль тогтоомжийг зөрчсөн аливаа гэмт хэрэг, зөрчлийг хурдан шуурхай, цаг алдалгүй 
илрүүлэх боломж бүрдэнэ. Нөгөө талаар иргэдийг урамшуулах замаар иргэдийн төртэй хамтарч 
ажиллах идэвхийг нэмэгдүүлнэ.
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2.4.БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СОЁЛ, 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл мэндийн салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 
хууль 14,  тэдгээрийн 48 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн  эзлэх хуулиудын тоо:

Нийгмийн шинжтэй энэ салбарт иргэний оролцооны идэвхтэй зохицуулалт нь Үндсэн хуулийн байгуулалт, шүүх, хууль тогтоох 
салбарын нэг адил давамгайлж байна. 

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж буй хууль байхгүй, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 10, хэрэгжилт хангалтгүй 
хууль 4 байна. Нийт 10 хууль буюу 71 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж, хэрэгжилт хангалттай хууль байхгүй байгаа нь 
анхаарвал зохих салбар гэж дүгнэлээ.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах 

зүйл, заалт

1 Бага, дунд боловсролын тухай хууль 2002-05-03 1 20.2.11

2 Боловсролын тухай хууль 2002-05-03 3 27.3, 28.1.9, 34.1, 35.1

3 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх 
тухай  2003-10-10 2 6.1, 6.2.2

4 Олон нийтийн радио, телевизийн тухай 
хууль 2005-01-27 2 6.1, 6.2

5
Хүний дархлал хомсдолын вирусын 
халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос 
сэргийлэх тухай хууль 

2012-12-13 2 5.1.4, 13.1

6 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль 2013-01-03 1 6.1.1
7 Эм,  эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2010-05-27 3 5.1, 5.2, 28.1.1, 28.1.3
8 Эрүүл ахуйн тухай хууль 2016-02-04 1 14.1.4, 17.2
9 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 2015-01-29 1 141.2.2, 141.2.3

10 Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 15

4.2.3, 8.1.7, 8.1.15, 8.1.22, 
10.1.4, 11.2.3, 13.3, 13.7, 
16.2, 17.7, 17.8.3, 20.2.6, 
43.1.5, 45.1.1, 45.3

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

16 9 6 6

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

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Эрүүл мэндийн тухай хуульд зааснаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, 
нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, тухайн эмнэлгийн 
хамт олныг төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна” гэж заасан хэдий ч 
уг заалтад дурдсан бүх эмнэлэг төлөөлөн удирдах зөвлөлөө байгуулсан эсэх мэдээлэл тодорхой биш байна. 
Тиймээс энэ зөвлөлийн талаарх мэдээллийг нийтэд заавал өгдөг байх, тус зөвлөлийн ажиллах журмыг нь хэн 
батлах, хэрхэн батлах талаар хуульд зохицуулалт бий болгох нь зүйтэй байна.
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан Хүний эмийн зөвлөл болон 
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй 
байлгах чиглэлд холбогдох төрийн захиргааны байгууллага нь анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд заасан жил бүр тайланг өдөр тутмын сониноор, эсхүл нийтэд 
хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлэх, Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан эмийг бүртгэх, баталгаажуулах, 
эмийн чанар, аюулгүй байдлын талаар нийтэд мэдээлэх тухай заалт зарим талаар хэрэгжиж байна.

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

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

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай  2009-02-13 6 6.1, 6.3.5, 8.4.5, 
12.9, 14.4, 20.1

2 Номын сангийн тухай 2014-12-19 3 5.1, 5.5, 24.2

3 Соёлын өвийг хамгаалах тухай 2014-05-15 6 13.1.11, 14.1.12, 14.1.15, 
24.2, 40.1, 40.2, 40.3, 40.5

4 Соёлын тухай хууль 1996-04-11 2 131.9, 21.3, 21.6
Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Мэргэжлийн боловсролын сургалтын тухай хуулийн дагуу мэргэжлийн сургалтыг 1 жил хүртэлх хугацаагаар 
зохион байгуулах ба тухайн хуулийн шаардлагын дагуу сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгодог. Тодруулбал, 
мэргэжлийн сургалтын байгууллагууд 10 сараас доош хугацаагаар сургалт явуулж, (үсчин, тогооч) 
төгсөгчиддөө чадамжийн гэрчилгээ олгодог. Харин боловсролын үнэмлэх өгдөггүй байтал зарим түр 
сургалтын төвүүд энэ заалтыг зөрчин мэргэжлийн үнэмлэх олгож байгаа нь мэргэжлийн боловсролын нэр 
хүндийг унагаж, иргэд, ажил олгогч нараас чанаргүй сургалт явуулж байна гэсэн гомдол гарах болсон. Иймд 
мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагууд мэргэжлийн сургалт, мэргэжлийн боловсрол хоёрын  
ялгааг сайн гаргаж индексийг тодорхой болгох шаардлагатай.

Номын сангийн тухай хуульд төрийн бус байгууллага, иргэн номын сангийн үйлчилгээ эрхэлж болохоор 
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2.4.БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СОЁЛ, 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл мэндийн салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 
хууль 14,  тэдгээрийн 48 зохицуулалт байгаагаас оролцооны хэлбэрүүдийн  эзлэх хуулиудын тоо:

Нийгмийн шинжтэй энэ салбарт иргэний оролцооны идэвхтэй зохицуулалт нь Үндсэн хуулийн байгуулалт, шүүх, хууль тогтоох 
салбарын нэг адил давамгайлж байна. 

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж буй хууль байхгүй, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 10, хэрэгжилт хангалтгүй 
хууль 4 байна. Нийт 10 хууль буюу 71 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж, хэрэгжилт хангалттай хууль байхгүй байгаа нь 
анхаарвал зохих салбар гэж дүгнэлээ.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах 

зүйл, заалт

1 Бага, дунд боловсролын тухай хууль 2002-05-03 1 20.2.11

2 Боловсролын тухай хууль 2002-05-03 3 27.3, 28.1.9, 34.1, 35.1

3 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх 
тухай  2003-10-10 2 6.1, 6.2.2

4 Олон нийтийн радио, телевизийн тухай 
хууль 2005-01-27 2 6.1, 6.2

5
Хүний дархлал хомсдолын вирусын 
халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос 
сэргийлэх тухай хууль 

2012-12-13 2 5.1.4, 13.1

6 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль 2013-01-03 1 6.1.1
7 Эм,  эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2010-05-27 3 5.1, 5.2, 28.1.1, 28.1.3
8 Эрүүл ахуйн тухай хууль 2016-02-04 1 14.1.4, 17.2
9 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 2015-01-29 1 141.2.2, 141.2.3

10 Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 15

4.2.3, 8.1.7, 8.1.15, 8.1.22, 
10.1.4, 11.2.3, 13.3, 13.7, 
16.2, 17.7, 17.8.3, 20.2.6, 
43.1.5, 45.1.1, 45.3

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

16 9 6 6

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

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Эрүүл мэндийн тухай хуульд зааснаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, 
нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өмчлөгчийг төлөөлөх гурван гишүүн, тухайн эмнэлгийн 
хамт олныг төлөөлөх гурван гишүүн, олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнтэй байна” гэж заасан хэдий ч 
уг заалтад дурдсан бүх эмнэлэг төлөөлөн удирдах зөвлөлөө байгуулсан эсэх мэдээлэл тодорхой биш байна. 
Тиймээс энэ зөвлөлийн талаарх мэдээллийг нийтэд заавал өгдөг байх, тус зөвлөлийн ажиллах журмыг нь хэн 
батлах, хэрхэн батлах талаар хуульд зохицуулалт бий болгох нь зүйтэй байна.
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан Хүний эмийн зөвлөл болон 
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй 
байлгах чиглэлд холбогдох төрийн захиргааны байгууллага нь анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд заасан жил бүр тайланг өдөр тутмын сониноор, эсхүл нийтэд 
хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлэх, Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан эмийг бүртгэх, баталгаажуулах, 
эмийн чанар, аюулгүй байдлын талаар нийтэд мэдээлэх тухай заалт зарим талаар хэрэгжиж байна.

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

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

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай  2009-02-13 6 6.1, 6.3.5, 8.4.5, 
12.9, 14.4, 20.1

2 Номын сангийн тухай 2014-12-19 3 5.1, 5.5, 24.2

3 Соёлын өвийг хамгаалах тухай 2014-05-15 6 13.1.11, 14.1.12, 14.1.15, 
24.2, 40.1, 40.2, 40.3, 40.5

4 Соёлын тухай хууль 1996-04-11 2 131.9, 21.3, 21.6
Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Мэргэжлийн боловсролын сургалтын тухай хуулийн дагуу мэргэжлийн сургалтыг 1 жил хүртэлх хугацаагаар 
зохион байгуулах ба тухайн хуулийн шаардлагын дагуу сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгодог. Тодруулбал, 
мэргэжлийн сургалтын байгууллагууд 10 сараас доош хугацаагаар сургалт явуулж, (үсчин, тогооч) 
төгсөгчиддөө чадамжийн гэрчилгээ олгодог. Харин боловсролын үнэмлэх өгдөггүй байтал зарим түр 
сургалтын төвүүд энэ заалтыг зөрчин мэргэжлийн үнэмлэх олгож байгаа нь мэргэжлийн боловсролын нэр 
хүндийг унагаж, иргэд, ажил олгогч нараас чанаргүй сургалт явуулж байна гэсэн гомдол гарах болсон. Иймд 
мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагууд мэргэжлийн сургалт, мэргэжлийн боловсрол хоёрын  
ялгааг сайн гаргаж индексийг тодорхой болгох шаардлагатай.

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

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Судалгаанд хамаарагдсан төрийн захиргааны төв болон бусад захиргааны байгууллагын дэргэд орон тооны 
бус иргэний оролцоотой Зөвлөл байхаар хуульчлагдсан байна. Харин эдгээр Зөвлөлийн иргэний оролцоог 
бүрэн төлөөлөх эрх хэмжээ нь хязгаарлагдмал, үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилт бага, Зөвлөлд оруулах төрийн 
бус байгууллага, иргэний төлөөллийг төрийн захиргааны байгууллагын албан тушаалтны үзэмжээр шийдэгддэг, 
төрийн бус байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдээгүйгээс ихэнхи нь тогтмол ажилладаггүй байна. 

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд заасны дагуу Мэргэжлийн боловсролын сургалтын үндэсний 
зөвлөл, салбар зөвлөлүүдийг байгуулсан ч тэдний байнгын хэвийн үйл ажиллаагааг хангах санхүүгийн 
хөшүүрэг байхгүй. Салбар зөвлөлүүд нь тодорхой санхүүжилт байхгүй тул үйл ажиллагааг тогтмол  хэрэгжүүлэх 
ажлын алба болон мэргэшсэн ажилтан байхгүй байна. Мөн Зөвлөлд орох иргэн, төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг сонгох журам тодорхой бус тэргүүлэгч төрийн байгууллагын даргын үзэмжээр шийдэгддэг 
дутагдал нийтлэг байна.
Номын сангийн тухай, Боловсролын тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай, Боловсролын тухай хуульд заасан  
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох иргэний төлөөллийг сонгох шалгуур тодорхой байх ёстой. Мөн зөвлөл нь үйл 
ажиллагаагаа нийтэд тайлагнах, иргэдийн идэвхийг дээшлүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 
шаардлагатай.

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

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн соёлын өвийн 
мэдээллээр нийтэд зориулан сурталчилгааны хялбаршуулсан бүтээл гаргах заалтууд хэрэгжиж байгаа боловч 
зөвлөлдөх оролцооны бусад заалтууд хэрэгжихгүй байна. 

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

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

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

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

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

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

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Судалгаанд хамаарагдсан төрийн захиргааны төв болон бусад захиргааны байгууллагын дэргэд орон тооны 
бус иргэний оролцоотой Зөвлөл байхаар хуульчлагдсан байна. Харин эдгээр Зөвлөлийн иргэний оролцоог 
бүрэн төлөөлөх эрх хэмжээ нь хязгаарлагдмал, үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилт бага, Зөвлөлд оруулах төрийн 
бус байгууллага, иргэний төлөөллийг төрийн захиргааны байгууллагын албан тушаалтны үзэмжээр шийдэгддэг, 
төрийн бус байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдээгүйгээс ихэнхи нь тогтмол ажилладаггүй байна. 

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд заасны дагуу Мэргэжлийн боловсролын сургалтын үндэсний 
зөвлөл, салбар зөвлөлүүдийг байгуулсан ч тэдний байнгын хэвийн үйл ажиллаагааг хангах санхүүгийн 
хөшүүрэг байхгүй. Салбар зөвлөлүүд нь тодорхой санхүүжилт байхгүй тул үйл ажиллагааг тогтмол  хэрэгжүүлэх 
ажлын алба болон мэргэшсэн ажилтан байхгүй байна. Мөн Зөвлөлд орох иргэн, төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг сонгох журам тодорхой бус тэргүүлэгч төрийн байгууллагын даргын үзэмжээр шийдэгддэг 
дутагдал нийтлэг байна.
Номын сангийн тухай, Боловсролын тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай, Боловсролын тухай хуульд заасан  
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох иргэний төлөөллийг сонгох шалгуур тодорхой байх ёстой. Мөн зөвлөл нь үйл 
ажиллагаагаа нийтэд тайлагнах, иргэдийн идэвхийг дээшлүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 
шаардлагатай.

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

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн соёлын өвийн 
мэдээллээр нийтэд зориулан сурталчилгааны хялбаршуулсан бүтээл гаргах заалтууд хэрэгжиж байгаа боловч 
зөвлөлдөх оролцооны бусад заалтууд хэрэгжихгүй байна. 

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

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

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

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

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

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



40 Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ
Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ

2.5. МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, 
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН  ХУУЛЬ ДАХЬ 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 

15 хууль, тэдгээрийн 32 зохицуулалт байгаагаас хэлбэрүүдийн  ýçëýõ õóóëèóäûí òîî:

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

9 4 12 2

Бусад 
оролцоо

5

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль 2017 оны 5 сард батлагдсан тул хэрэгжилтийг хянан шинжлэх боломжгүй байгаа 
бөгөөд хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журмуудын төслийг боловсруулж байгааг холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан 
танилцóóëсан áîëíî.

Энэ салбарт иргэний оролцооны мэдээлэх зохицуулалт нь батлан хамгаалах, хууль сахиулах салбарын нэг адил давамгайлж  
байна. 
Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 4, зарим талаар хэрэгжиж  байгаа хууль 6, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 6 
байна. Нийт 10 хууль буюу 66 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж  байна.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Орон сууц хувьчлах тухай хууль 1996-10-25 3 4.1, 13.1, 13.2, 14.2

2 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль 2009-6-25 1 15.1

3
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 
хууль

2016-02-05 1 9.4

4
Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай 
хууль

2008-01-03 1 13.6.4, 13.6.7

Энэ салбарт иргэний идэвхтэй,  зөвлөлдөх,  хяналт тавих оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж  байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд заасны дагуу бүртгэл нээлттэй байх бөгөөд судалгааны явцад бүртгэлийн 
харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах боломжийн талаар иргэдээс тандахад ялангуяа машинаас мэдээлээл 
авах үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байна. 
Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай статистикийн тодорхой мэдээллээр иргэдийг хангах үүргийг заасан ба 
Үндэсний статистикийн хороо нь иргэдийг мэдээллээр хангах тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах 
байдлаар бүрдүүлсэн байна. Үндэсний статистикын хороо нь хуульд иргэдэд түгээхээр заасан мэдээллийг 
цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж  байна гэж  дүгнэлээ. 
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Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжийг ашиглалтад 
оруулах барилгын комиссын бүрэлдэхүүний дөрөвний нэгд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалах 
чиг үүрэг бүхий төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулахаар заасан ба энэ хуулийн хэрэгжилт сайн 
байна.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан 

он, сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Архивын тухай 1998-01-02 2 8.1.1, 25.6

2 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 2011-02-02 10
16.1.2, 18.3.9, 18.3.10, 20.1.3, 
20.2, 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 

3
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай

2011-06-16 2 11.1

4 Нийгмийн халамжийн тухай хууль 2012-01-19 2 19.10, 27.3

5 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль  2014-06-13 1 6.3

6 Статистикийн тухай 1997-06-05 5 12.3.11, 12.3.17, 9.1, 18.3, 14.1

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

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

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

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу Үндэсний статистикын хорооны дэргэдэх албан ёсны статистикийн 
үйл ажиллагааг явуулахад туслах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах асуудлаар зөвлөх чиг үүрэгтэй Зөвлөл 
нь эрдэм шинжилгээний байгууллага, хэрэглэгчийн төлөөллийг хангасан бүрэлдэхүүнтэй байх ёстой. Одоогийн 
бүрэлдэхүүнээс Монголын үндэсний худалдаа аж  үйлдвэрийн танхимын орлогч даргыг хэрэглэгчийн төлөөлөлд 
хамаарна гэж  үзвэл, эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл бүрэлдэхүүнд ороогүй байгааг харгалзах нь 
зүйтэй.   

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

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Мэдээлэлжүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар дахь иргэдийн оролцооны зохицуулалттай 

15 хууль, тэдгээрийн 32 зохицуулалт байгаагаас хэлбэрүүдийн  ýçëýõ õóóëèóäûí òîî:

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

9 4 12 2

Бусад 
оролцоо

5

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль 2017 оны 5 сард батлагдсан тул хэрэгжилтийг хянан шинжлэх боломжгүй байгаа 
бөгөөд хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журмуудын төслийг боловсруулж байгааг холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан 
танилцóóëсан áîëíî.

Энэ салбарт иргэний оролцооны мэдээлэх зохицуулалт нь батлан хамгаалах, хууль сахиулах салбарын нэг адил давамгайлж  
байна. 
Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 4, зарим талаар хэрэгжиж  байгаа хууль 6, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 6 
байна. Нийт 10 хууль буюу 66 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж  байна.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Орон сууц хувьчлах тухай хууль 1996-10-25 3 4.1, 13.1, 13.2, 14.2

2 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль 2009-6-25 1 15.1

3
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 
хууль

2016-02-05 1 9.4

4
Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай 
хууль

2008-01-03 1 13.6.4, 13.6.7

Энэ салбарт иргэний идэвхтэй,  зөвлөлдөх,  хяналт тавих оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж  байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд заасны дагуу бүртгэл нээлттэй байх бөгөөд судалгааны явцад бүртгэлийн 
харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах боломжийн талаар иргэдээс тандахад ялангуяа машинаас мэдээлээл 
авах үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байна. 
Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай статистикийн тодорхой мэдээллээр иргэдийг хангах үүргийг заасан ба 
Үндэсний статистикийн хороо нь иргэдийг мэдээллээр хангах тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах 
байдлаар бүрдүүлсэн байна. Үндэсний статистикын хороо нь хуульд иргэдэд түгээхээр заасан мэдээллийг 
цахим хуудсандаа тогтмол байршуулж  байна гэж  дүгнэлээ. 
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Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжийг ашиглалтад 
оруулах барилгын комиссын бүрэлдэхүүний дөрөвний нэгд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалах 
чиг үүрэг бүхий төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулахаар заасан ба энэ хуулийн хэрэгжилт сайн 
байна.

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан 

он, сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Архивын тухай 1998-01-02 2 8.1.1, 25.6

2 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 2011-02-02 10
16.1.2, 18.3.9, 18.3.10, 20.1.3, 
20.2, 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 

3
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай

2011-06-16 2 11.1

4 Нийгмийн халамжийн тухай хууль 2012-01-19 2 19.10, 27.3

5 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль  2014-06-13 1 6.3

6 Статистикийн тухай 1997-06-05 5 12.3.11, 12.3.17, 9.1, 18.3, 14.1

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

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

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

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу Үндэсний статистикын хорооны дэргэдэх албан ёсны статистикийн 
үйл ажиллагааг явуулахад туслах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах асуудлаар зөвлөх чиг үүрэгтэй Зөвлөл 
нь эрдэм шинжилгээний байгууллага, хэрэглэгчийн төлөөллийг хангасан бүрэлдэхүүнтэй байх ёстой. Одоогийн 
бүрэлдэхүүнээс Монголын үндэсний худалдаа аж  үйлдвэрийн танхимын орлогч даргыг хэрэглэгчийн төлөөлөлд 
хамаарна гэж  үзвэл, эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл бүрэлдэхүүнд ороогүй байгааг харгалзах нь 
зүйтэй.   

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд амьжиргааг дэмжих зөвлөлд иргэн, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулсан байхаар тусгасан ба ийнхүү оролцоог хангасан байгаа нь олон нийт оролцож, тодорхой шийдвэрийг 
хамтран гаргах бололцоо бүрдсэн байна. Харин зөвлөлийн гишүүдийг сонгож  байгаа арга хэлбэр, зарчим 
тодорхойгүй байна. Иймд Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулж  буй журамд чиг үүрэг, сонгон шалгаруулах 
зарчмыг нээлттэй болгох талаар зохицуулалт оруулах шаардлагатай.
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Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Статистикийн тухай, Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай, Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуульд 
статистикийн тодорхой мэдээллээр иргэдийг хангах үүргийг заасан ба Үндэсний статистикийн хороо нь 
иргэдийг мэдээллээр хангах тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. 
Үндэсний статистикийн хороо нь хуульд иргэдэд түгээхээр заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол 
байршуулж  байна гэж  дүгнэлээ. Харин малын хорогдлын тооны хувьд 2015, 2016 оны мэдээллийг оруулаагүй 
байна. 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу жендерийн эрх тэгш байдлын талаар олон нийтэд 
мэдээлэл,  сурталчилгааны ажлыг явуулахдаа төрийн болон хувийн хэвшлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг 
өргөнөөр татан оролцуулах талаар Жендэрийн үндэсний хороо санаачлагатай ажиллах шаардлагатай 
байна. Түүнчлэн, бүх шатны Засаг дарга нар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар хүлээсэн 
үүргээ биелүүлж, тухайн засаг захиргааны нэгжид жендерийн эрх тэгш байдлыг хэрхэн ханган ажиллаж  
байгаа тухай тайланг жил бүр бүх шатны Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажлаа хариуцлагатай 
хийж  гүйцэтгэх шаардлагатай байна. Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд 
иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн 
талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол 
гаргаж  болно гэж  заасан. 

Иргэдийн оролцооны хяналт тавих хэлбэр:
Энэ салбарт иргэний хяналт тавих оролцооны заалттай хуулиудаас зарим талаар хэрэгжиж  байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу Жендэрийн үндэсний хорооны хуралдааныг 
хийж, тогтвортой үйл ажиллагааг нь хангах замаар иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр орон нутгийн байгууллага, аж  ахуйн нэгж, иргэний мэдлэг, 
мэдээллийг дээшлүүлэх ажлыг Жендэрийн үндэсний хорооноос бүх шатны Засаг даргын тамгын газартай 
хамтран хэрэгжүүлэх замаар орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах үйл явцыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. 

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Орон сууцны тухай хууль 1999-04-22 1 11.1.15

2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 2011-06-16 5 10.2, 11.3, 12.1, 14.2, 27.2

3 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль 2016-02-05 1 16.1, 16.2

4 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль 2016-02-05 1 21.6

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

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 14.5-д заасан 
журмын дагуу гэрчилгээ авсан аж  ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнтэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг 
зохион байгуулж  болох зохицуулалт бий. Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас иргэн, 
аж  ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах явдал харьцангуй тогтвортой байна гэж  дүгнэсэн. Гэхдээ 2017 оны эхний 
байдлаар авсан тоон мэдээллээс харахад сургалт өмнөх жилүүдийнхээс буурсан  байна.  Гол шалтгаан бол 
эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаагаас санхүүжилт зогсчээ.
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Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд хөдөлмөрийн бирж  нь хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн 
сүлжээнд холбогдсон төрийн, төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас бүрдэхээр заасан ба энэ 
заалтын хүрээнд 30 хөдөлмөрийн бирж  ажиллаж  байгаа нь хуулийн хэрэгжилтийг хангаж  байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарт иргэний мэдээлэх оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж  байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

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

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

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасан малчин,  бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих арга хэмжээ нь иргэний ганцаараа болон бусадтай 
хамтран аж  ахуй эрхлэх санаачилгыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, аж  ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 
хамруулах, жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг, бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг арга хэрэгслээр дэмжин 
туслах хэлбэртэй байна гэж  заасан боловч энэ нь санхүүжилтээс болж  хэрэгжих эхлээгүй байна.
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Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Статистикийн тухай, Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай, Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуульд 
статистикийн тодорхой мэдээллээр иргэдийг хангах үүргийг заасан ба Үндэсний статистикийн хороо нь 
иргэдийг мэдээллээр хангах тогтолцоог албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах байдлаар бүрдүүлсэн байна. 
Үндэсний статистикийн хороо нь хуульд иргэдэд түгээхээр заасан мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол 
байршуулж  байна гэж  дүгнэлээ. Харин малын хорогдлын тооны хувьд 2015, 2016 оны мэдээллийг оруулаагүй 
байна. 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу жендерийн эрх тэгш байдлын талаар олон нийтэд 
мэдээлэл,  сурталчилгааны ажлыг явуулахдаа төрийн болон хувийн хэвшлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг 
өргөнөөр татан оролцуулах талаар Жендэрийн үндэсний хороо санаачлагатай ажиллах шаардлагатай 
байна. Түүнчлэн, бүх шатны Засаг дарга нар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар хүлээсэн 
үүргээ биелүүлж, тухайн засаг захиргааны нэгжид жендерийн эрх тэгш байдлыг хэрхэн ханган ажиллаж  
байгаа тухай тайланг жил бүр бүх шатны Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажлаа хариуцлагатай 
хийж  гүйцэтгэх шаардлагатай байна. Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд 
иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл, эс үйлдлийн 
талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэд гомдол 
гаргаж  болно гэж  заасан. 

Иргэдийн оролцооны хяналт тавих хэлбэр:
Энэ салбарт иргэний хяналт тавих оролцооны заалттай хуулиудаас зарим талаар хэрэгжиж  байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Иргэдийн оролцооны бусад хэлбэр:
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу Жендэрийн үндэсний хорооны хуралдааныг 
хийж, тогтвортой үйл ажиллагааг нь хангах замаар иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр орон нутгийн байгууллага, аж  ахуйн нэгж, иргэний мэдлэг, 
мэдээллийг дээшлүүлэх ажлыг Жендэрийн үндэсний хорооноос бүх шатны Засаг даргын тамгын газартай 
хамтран хэрэгжүүлэх замаар орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах үйл явцыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. 

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр
Батлагдсан он, 

сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Орон сууцны тухай хууль 1999-04-22 1 11.1.15

2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 2011-06-16 5 10.2, 11.3, 12.1, 14.2, 27.2

3 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль 2016-02-05 1 16.1, 16.2

4 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль 2016-02-05 1 21.6

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

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 14.5-д заасан 
журмын дагуу гэрчилгээ авсан аж  ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнтэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг 
зохион байгуулж  болох зохицуулалт бий. Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас иргэн, 
аж  ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах явдал харьцангуй тогтвортой байна гэж  дүгнэсэн. Гэхдээ 2017 оны эхний 
байдлаар авсан тоон мэдээллээс харахад сургалт өмнөх жилүүдийнхээс буурсан  байна.  Гол шалтгаан бол 
эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаагаас санхүүжилт зогсчээ.
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Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд хөдөлмөрийн бирж  нь хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн 
сүлжээнд холбогдсон төрийн, төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас бүрдэхээр заасан ба энэ 
заалтын хүрээнд 30 хөдөлмөрийн бирж  ажиллаж  байгаа нь хуулийн хэрэгжилтийг хангаж  байна.

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Энэ салбарт иргэний мэдээлэх оролцооны заалттай хуулиудаас хангалтгүй хэрэгжиж  байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

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

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

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

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Байгалийн нөөц, байгаль орчныг хамгаалах салбар дахь иргэний оролцооны зохицуулалттай 
13 хууль, тэдгээрийн 44 зохицуулалт байгаагаас хэлбэрүүдийн эзлэх хуулиудын тоо:

Энэ салбарт иргэний оролцооны мэдээлэх зохицуулалт нь батлан хамгаалах, хууль сахиулах салбарын нэг адил давамгайлж 
байна. 

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 2, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 5, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 6 
байна. Нийт 7 хууль буюу 53 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж байгаа нь хэрэгжилтийн хувиараа хамгийн доогуур байгаа 
салбар юм.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай 2014-01-09 1 38.1

2 Ургамал хамгааллын тухай хууль 2007-11-15 1 10.1.5, 13.1.1

Энэ салбарт иргэний идэвхтэй, зөвлөлдөх, хяналт тавих оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

8 8 17 4

Бусад 
оролцоо

7

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд заасан олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сонинд нийтэлж 
иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл түгээх тухай зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай биелж байна гэж дүгнэлээ.
Ургамал хамгааллын тухай хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт хэрэгжиж байна. Тухайлбал, Хан-Уул дүүргийн санамсаргүй түүврээр 
сонгож авсан 20 иргэнээс анкетын судалгаа авахад холбогдох мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим 
хэлбэрээр түргэн шуурхай авдаг гэж хариулсан.  
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Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он,
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Агаарын тухай хууль 2012-05-17 1 14.1

2 Ашигт малтмалын тухай 2006-07-08 13

9.1.11, 10.1.18, 11.1.15, 
11.1.22, 13.2, 14.8, 16.4, 17.2, 
20.7, 22.3, 26.7, 42.1, 42.2, 
42.3, 48.10, 49.11, 50.6 

3 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 1995-03-30 7 3.8, 4.6, 50.1, 4.1.4, 4.1.5, 
11.2, 19.2.5, 32.1.1, 32.2

4 Газрын тухай хууль 2002-06-07 1 52.2

5 Ойн тухай хууль 2012-05-17 4 9.12, 25.1.2, 25.1.3, 25.2, 
39.3.2

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгоход хэдийгээр аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын Тэргүүлэгчид, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
санал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж байгаа ч санал буюу хариугаа 30 хоногийн дотор явуулж байгаа нь 
сумын, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид цугларч хуралдахад болон Захиргааны 
ерөнхий хуулийн дагуу төлөөлөгчид сонгогчдынхоо санал бодлыг сонсож зөвлөлдөхөд хэт богино хугацаа 
байна. Иймд энэ хугацааг сунгах шаардлагатай.     

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасан нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж 
статусыг тодорхой болгох, санхүүгийн тогтвортой механизм бүрдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна. Хэрэв санхүүгийн хувьд нөхөрлөлүүдэд эрх олгохгүй бол иргэдийн оролцоо, идэвхи 
буурч байгаль хамгаалах бодлого үр дүнгүй болно. Тухайлбал, тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн нөхөрлөлүүдэд 
олгодог, мөн Зөрчлийн тухай хуулиар тодорхойлсон олон нийтийн цагдаад эко цагдааг багтаан нөхөрлөлийн 
гишүүдээс сонгодог байх нь тухайн орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг бодитойгоор дээшлүүлэх, иргэд 
нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орсноор ажлын байр нэмэгдэх,  хотын төвлөрөл буурч, орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих гол хүчин зүйлс болно.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ойн тухай хуульд заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн механизмын хүчээр 
бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус байгууллагуудад үүрэг хариуцлага хүлээлгэх замаар хамгаалах 
зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын тухай хуулийн 
үзэл баримтлалыг өөрчлөх, байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага, 
нөхөрлөл хоёрын оролцоог  ялгах, төрийн бус байгууллагын байгалийн нөөцийг гэрээгээр ашиглахыг 
болиулах, төрийн бус байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын тодорхой хувиас авч байх, 
төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан зохицуулах 
шаардлагатай. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Иргэд, төрийн байгууллагын хамтын оролцоог тэнцүү байдлаар хангах Зөвлөл бол иргэний оролцооны 
хамтран ажиллах хэлбэр юм. Өнөөдрийн байдлаар Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн  зөвлөл, 
сан  байгуулсан боловч санхүүжилт байхгүй, бүрдүүлэх механизм тодорхой бус байдгаас шалтгаалан үйл 
ажиллагаагаа явуулахгүй байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хэлбэр нь иргэд тодорхой ажил хэрэгч санал 
гаргах, мөн нийтийн эрх ашгийн өмнөөс саналын эрхтэй байдгаараа онцлог юм. Үүнийг Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн орчны бүсийн тухай, Усны тухай хуульд заасан зөвлөлд орсон иргэд, төрийн бус байгууллагад 
тайлбарлан таниулах хэрэгцээ байна. Эдгээр зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журмыг гаргаж, үйл ажиллагааг нь 
нарийвчлан зохицуулах шаардлага гарч байна.

Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2 дахь хэсэгт заасан зохицуулалт нь амьдрал дээр хэрэгжихгүй 
байгаа бөгөөд Засаг дарга нь тус хэсэгт заасан үүргээ биелүүлэхдээ зөвхөн төрийн захиргааны байгууллагаас 
гадаадын сантай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах бус, харин тухайн орон нутгийн 
иргэдийн саналыг сонсох, саналыг нь авч ажиллах учиртай байх бөгөөд сонсохгүй, саналыг хүлээн авахгүй 
байгаа алдаа дутагдлаа холбогдох шатны Засаг дарга нар засах, улмаар энэ харилцааг нарийвчлан зохицуулах 
шаардлагатай байна.
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2.6. БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ 
ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Байгалийн нөөц, байгаль орчныг хамгаалах салбар дахь иргэний оролцооны зохицуулалттай 
13 хууль, тэдгээрийн 44 зохицуулалт байгаагаас хэлбэрүүдийн эзлэх хуулиудын тоо:

Энэ салбарт иргэний оролцооны мэдээлэх зохицуулалт нь батлан хамгаалах, хууль сахиулах салбарын нэг адил давамгайлж 
байна. 

Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 2, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 5, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 6 
байна. Нийт 7 хууль буюу 53 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж байгаа нь хэрэгжилтийн хувиараа хамгийн доогуур байгаа 
салбар юм.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай 2014-01-09 1 38.1

2 Ургамал хамгааллын тухай хууль 2007-11-15 1 10.1.5, 13.1.1

Энэ салбарт иргэний идэвхтэй, зөвлөлдөх, хяналт тавих оролцооны заалттай хуулиудаас хангалттай хэрэгжиж байгаа хуулийн 
зохицуулалт байхгүй байна.

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

8 8 17 4

Бусад 
оролцоо

7

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд заасан олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сонинд нийтэлж 
иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл түгээх тухай зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай биелж байна гэж дүгнэлээ.
Ургамал хамгааллын тухай хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт хэрэгжиж байна. Тухайлбал, Хан-Уул дүүргийн санамсаргүй түүврээр 
сонгож авсан 20 иргэнээс анкетын судалгаа авахад холбогдох мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим 
хэлбэрээр түргэн шуурхай авдаг гэж хариулсан.  
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Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он,
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Агаарын тухай хууль 2012-05-17 1 14.1

2 Ашигт малтмалын тухай 2006-07-08 13

9.1.11, 10.1.18, 11.1.15, 
11.1.22, 13.2, 14.8, 16.4, 17.2, 
20.7, 22.3, 26.7, 42.1, 42.2, 
42.3, 48.10, 49.11, 50.6 

3 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 1995-03-30 7 3.8, 4.6, 50.1, 4.1.4, 4.1.5, 
11.2, 19.2.5, 32.1.1, 32.2

4 Газрын тухай хууль 2002-06-07 1 52.2

5 Ойн тухай хууль 2012-05-17 4 9.12, 25.1.2, 25.1.3, 25.2, 
39.3.2

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгоход хэдийгээр аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын Тэргүүлэгчид, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
санал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж байгаа ч санал буюу хариугаа 30 хоногийн дотор явуулж байгаа нь 
сумын, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид цугларч хуралдахад болон Захиргааны 
ерөнхий хуулийн дагуу төлөөлөгчид сонгогчдынхоо санал бодлыг сонсож зөвлөлдөхөд хэт богино хугацаа 
байна. Иймд энэ хугацааг сунгах шаардлагатай.     

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасан нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж 
статусыг тодорхой болгох, санхүүгийн тогтвортой механизм бүрдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна. Хэрэв санхүүгийн хувьд нөхөрлөлүүдэд эрх олгохгүй бол иргэдийн оролцоо, идэвхи 
буурч байгаль хамгаалах бодлого үр дүнгүй болно. Тухайлбал, тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн нөхөрлөлүүдэд 
олгодог, мөн Зөрчлийн тухай хуулиар тодорхойлсон олон нийтийн цагдаад эко цагдааг багтаан нөхөрлөлийн 
гишүүдээс сонгодог байх нь тухайн орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг бодитойгоор дээшлүүлэх, иргэд 
нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орсноор ажлын байр нэмэгдэх,  хотын төвлөрөл буурч, орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих гол хүчин зүйлс болно.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ойн тухай хуульд заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн механизмын хүчээр 
бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус байгууллагуудад үүрэг хариуцлага хүлээлгэх замаар хамгаалах 
зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын тухай хуулийн 
үзэл баримтлалыг өөрчлөх, байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага, 
нөхөрлөл хоёрын оролцоог  ялгах, төрийн бус байгууллагын байгалийн нөөцийг гэрээгээр ашиглахыг 
болиулах, төрийн бус байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын тодорхой хувиас авч байх, 
төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан зохицуулах 
шаардлагатай. 

Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Иргэд, төрийн байгууллагын хамтын оролцоог тэнцүү байдлаар хангах Зөвлөл бол иргэний оролцооны 
хамтран ажиллах хэлбэр юм. Өнөөдрийн байдлаар Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн  зөвлөл, 
сан  байгуулсан боловч санхүүжилт байхгүй, бүрдүүлэх механизм тодорхой бус байдгаас шалтгаалан үйл 
ажиллагаагаа явуулахгүй байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хэлбэр нь иргэд тодорхой ажил хэрэгч санал 
гаргах, мөн нийтийн эрх ашгийн өмнөөс саналын эрхтэй байдгаараа онцлог юм. Үүнийг Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн орчны бүсийн тухай, Усны тухай хуульд заасан зөвлөлд орсон иргэд, төрийн бус байгууллагад 
тайлбарлан таниулах хэрэгцээ байна. Эдгээр зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журмыг гаргаж, үйл ажиллагааг нь 
нарийвчлан зохицуулах шаардлага гарч байна.

Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2 дахь хэсэгт заасан зохицуулалт нь амьдрал дээр хэрэгжихгүй 
байгаа бөгөөд Засаг дарга нь тус хэсэгт заасан үүргээ биелүүлэхдээ зөвхөн төрийн захиргааны байгууллагаас 
гадаадын сантай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах бус, харин тухайн орон нутгийн 
иргэдийн саналыг сонсох, саналыг нь авч ажиллах учиртай байх бөгөөд сонсохгүй, саналыг хүлээн авахгүй 
байгаа алдаа дутагдлаа холбогдох шатны Засаг дарга нар засах, улмаар энэ харилцааг нарийвчлан зохицуулах 
шаардлагатай байна.
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Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сонинд нийтэлж иргэн, хуулийн 
этгээдэд мэдээлэл түгээх тухай зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай биелж байна гэж дүгнэлээ.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасны дагуу иргэд, олон нийтийн зүгээс 
байгаль орчны хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт тавих, үзлэг хийх арга механизмыг хуульд тодорхой тусгаагүй 
тунхаг шинжтэй, хяналт, үзлэгийн зардлыг хэн хариуцан санхүүжүүлэх асуудлыг зохицуулаагүй байгаа нь 
иргэд хяналт тавих боломж олгосон заалтыг хэрэгжүүлэхэд түвэг учруулж байна. Төрийн бус байгууллагууд 
байгаль орчны хууль зөрчсөн үйлдлийг хязгаарлах, таслан зогсоох шийдвэр гаргуулах, байгаль орчинд хортой 
нөлөөлж болзошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр байгуулах зөвшөөрөл олгохгүй байх, хууль зүйн 
хариуцлага хүлээлгэх болон учирсан хохирлыг төлүүлэхийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас шаардах үйл 
ажиллагаа зэрэг хуульд заасан оролцооны үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан хэвлэлийн бага 
хурал зохион байгуулах, өргөх бичиг барих, сонинд шаардлага, мэдэгдэл гаргах, телевизээр мэдээ, нэвтрүүлэг 
цацах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хандаж албан бичиг илгээх зэрэг хуульд нийцсэн хэлбэрээр 
хэрэгжүүлдэг боловч үр дүнд төдийлөн хүрэхгүй байна. 

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар
Байгаль орчны хууль тогтооомжид урамшуулал олгох зохицуулалтын хувьд гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, 
илрүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хуульд заалт болгон нэгтгэж оруулах 
шаардлагатай байна. Үүнд: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19.3.3.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд 
зааснаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
алдаршуулах, 19.3.4 Гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн иргэн, төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил 
гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар тооцож мөнгөн шагналыг олгох. 

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулийн зохицуулалт:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Амьтны тухай хууль 2012-05-17 3 21.3.1, 21.3.2, 21.5.1, 38.1

2 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хууль 2012-05-17 4 8.4.8, 9.12, 18.2, 18.4

3 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны 
бүсийн тухай 1997-10-23 1 3.1, 5.1, 6.1, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.5, 

7.1
4 Усны тухай хууль 2012-05-17 1 20.1, 20.2, 20.4.1, 20.4.7, 
5 Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай 1997-11-13 1 8.1, 10.4

6
Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн 
гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг 
зохицуулах тухай

2002-11-07 1 14.1

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний тухай хуульд “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага төрийн захиргааны 
байгууллагаас зөвшөөрөл авч тусгай хэрэгцээний мэдээлэл гаргах үйлчилгээ эрхэлж болно.” гэсэн заалт 
бий ч, хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь ус цаг уур, орчны шинжилгээ нь мэргэжлийн боловсон хүчинтэй, 
техникийн чадавхи сайн байхыг шаарддаг байна. 

Амьтны тухай, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай хуульд заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн 
механизмын хүчээр бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус байгууллагуудад үүрэг хариуцлага хүлээлгэх 
замаар хамгаалах зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын 
тухай хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчлөх, байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаанд төрийн 
бус байгууллага, нөхөрлөл хоёрын оролцоог  ялгах, төрийн бус байгууллагын байгалийн нөөцийг гэрээгээр 
ашиглахыг болиулах, төрийн бус байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын тодорхой хувиас 
авч байх, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан 
зохицуулах шаардлагатай. 
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Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Усны тухай хуулийн дагуу нийт 21 сав газрын захиргаанаас 13 зөвлөл ажиллаж байна. Зөвлөлийн эрх хэмжээ, 
санхүүжилт тодорхой бус байдгаас ТББ-ууд шүүмжлэх байр сууринаас асуудал хандаж, хамтарч шийдэл хүр 
чаддаггүй бэрхшээл байна. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Ойн тухай хуульд заасны дагуу иргэний санал авах 
ажиллагаа хангалтгүй түвшинд байна. Иргэдийн саналыг авахдаа Захиргааны ерөнхий хуульд заасан сонсох 
ажиллагаа явуулах хэлбэрүүдийг төрийн захиргааны байгууллагууд хэрэглэхгүй байна. Хуулийг хэрэгжүүлэхгүй 
байгаа албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах шаардлагатай. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ургамал хамгааллын тухай хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах, 
мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт хэрэгжихгүй байна. Хэдийгээр 
цахим хаягт уг хуулийн дагуу цонх хуудас нээсэн боловч нэвтрэхэд мэдээлэл хоосон, эсвэл нээгдэхгүй байх 
зэрэг зөрчлүүд  гарлаа. Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн дөт хэлбэр цахим орчин юм. 
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Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сонинд нийтэлж иргэн, хуулийн 
этгээдэд мэдээлэл түгээх тухай зохицуулалтын хэрэгжилт хангалттай биелж байна гэж дүгнэлээ.

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр:
Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасны дагуу иргэд, олон нийтийн зүгээс 
байгаль орчны хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт тавих, үзлэг хийх арга механизмыг хуульд тодорхой тусгаагүй 
тунхаг шинжтэй, хяналт, үзлэгийн зардлыг хэн хариуцан санхүүжүүлэх асуудлыг зохицуулаагүй байгаа нь 
иргэд хяналт тавих боломж олгосон заалтыг хэрэгжүүлэхэд түвэг учруулж байна. Төрийн бус байгууллагууд 
байгаль орчны хууль зөрчсөн үйлдлийг хязгаарлах, таслан зогсоох шийдвэр гаргуулах, байгаль орчинд хортой 
нөлөөлж болзошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр байгуулах зөвшөөрөл олгохгүй байх, хууль зүйн 
хариуцлага хүлээлгэх болон учирсан хохирлыг төлүүлэхийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас шаардах үйл 
ажиллагаа зэрэг хуульд заасан оролцооны үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан хэвлэлийн бага 
хурал зохион байгуулах, өргөх бичиг барих, сонинд шаардлага, мэдэгдэл гаргах, телевизээр мэдээ, нэвтрүүлэг 
цацах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хандаж албан бичиг илгээх зэрэг хуульд нийцсэн хэлбэрээр 
хэрэгжүүлдэг боловч үр дүнд төдийлөн хүрэхгүй байна. 

Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар
Байгаль орчны хууль тогтооомжид урамшуулал олгох зохицуулалтын хувьд гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, 
илрүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хуульд заалт болгон нэгтгэж оруулах 
шаардлагатай байна. Үүнд: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19.3.3.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд 
зааснаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
алдаршуулах, 19.3.4 Гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн иргэн, төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил 
гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар тооцож мөнгөн шагналыг олгох. 

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулийн зохицуулалт:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Амьтны тухай хууль 2012-05-17 3 21.3.1, 21.3.2, 21.5.1, 38.1

2 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хууль 2012-05-17 4 8.4.8, 9.12, 18.2, 18.4

3 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны 
бүсийн тухай 1997-10-23 1 3.1, 5.1, 6.1, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.5, 

7.1
4 Усны тухай хууль 2012-05-17 1 20.1, 20.2, 20.4.1, 20.4.7, 
5 Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай 1997-11-13 1 8.1, 10.4

6
Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн 
гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг 
зохицуулах тухай

2002-11-07 1 14.1

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний тухай хуульд “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага төрийн захиргааны 
байгууллагаас зөвшөөрөл авч тусгай хэрэгцээний мэдээлэл гаргах үйлчилгээ эрхэлж болно.” гэсэн заалт 
бий ч, хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь ус цаг уур, орчны шинжилгээ нь мэргэжлийн боловсон хүчинтэй, 
техникийн чадавхи сайн байхыг шаарддаг байна. 

Амьтны тухай, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай хуульд заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн 
механизмын хүчээр бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус байгууллагуудад үүрэг хариуцлага хүлээлгэх 
замаар хамгаалах зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын 
тухай хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчлөх, байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаанд төрийн 
бус байгууллага, нөхөрлөл хоёрын оролцоог  ялгах, төрийн бус байгууллагын байгалийн нөөцийг гэрээгээр 
ашиглахыг болиулах, төрийн бус байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын тодорхой хувиас 
авч байх, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан 
зохицуулах шаардлагатай. 
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Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Усны тухай хуулийн дагуу нийт 21 сав газрын захиргаанаас 13 зөвлөл ажиллаж байна. Зөвлөлийн эрх хэмжээ, 
санхүүжилт тодорхой бус байдгаас ТББ-ууд шүүмжлэх байр сууринаас асуудал хандаж, хамтарч шийдэл хүр 
чаддаггүй бэрхшээл байна. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Ойн тухай хуульд заасны дагуу иргэний санал авах 
ажиллагаа хангалтгүй түвшинд байна. Иргэдийн саналыг авахдаа Захиргааны ерөнхий хуульд заасан сонсох 
ажиллагаа явуулах хэлбэрүүдийг төрийн захиргааны байгууллагууд хэрэглэхгүй байна. Хуулийг хэрэгжүүлэхгүй 
байгаа албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах шаардлагатай. 

Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр:
Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ургамал хамгааллын тухай хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах, 
мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт хэрэгжихгүй байна. Хэдийгээр 
цахим хаягт уг хуулийн дагуу цонх хуудас нээсэн боловч нэвтрэхэд мэдээлэл хоосон, эсвэл нээгдэхгүй байх 
зэрэг зөрчлүүд  гарлаа. Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн дөт хэлбэр цахим орчин юм. 
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Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Авто замын тухай, Барилгын тухай хуульд заасны дагуу төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлсэнээр ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд 
шат дамжлагагүй хүргэж байдаг учраас төрийн бус байгууллагуудын оролцоог багасгах бус харин гэрээгээр 
үүрэг хариуцлагыг нь тодорхой болгон ажиллуулах хэрэгтэй. Төрийн бус  олон нийтийн байгууллага нь 
ихэнхдээ нийтийн эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг онцлогтой байдаг. Салбарын хувьд төрийн бус 
байгууллагын оролцоог дэмжсэн, хамтран ажиллах эрх зүйн орчин, хэрэгжилт хангалттай байна гэж дүгнэж 
байна.

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

2.7. АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

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

Аж ахуйн салбарт иргэний оролцооны идэвхтэй зохицуулалт нь шүүх, хууль тогтоох, батлан хамгаалах, хууль сахиулах 
салбарын нэг адил давамгайлж байна. 
Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 5, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 8, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 2 
байна. Нийт 13 хууль буюу 86 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж байгаа нь хэрэгжилтийн хувиараа хамгийн өндөр байгаа 
салбар юм.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Авто замын тухай хууль 2017-05-11 1 13.1, 13.2

2 Авто тээврийн тухай хууль 1999-06-04 1 14.1.1, 14.1.2
3 Барилгын тухай хууль 2016-02-05 5 7.4, 18.4, 34.2, 36.1, 44.7
4 Хүнсний тухай хууль 2012-12-20 1 13.3

5 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай 1994-12-22 5 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 
19.2.5

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

13 9 11 6
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Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд заасан иргэний оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрийг хуульчилсан 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалтгүй, иргэдийн оролцоо сул байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон, үүний гол 
шалтгааныг хуулийн зохицуулалтын талаархи мэдээлэл, иргэдийн ойлголт, мэдлэг муутай холбоотой гэж 
үзнэ. Иймээс цахим хуудас болон хэвлэл, мэдээллийн бусад хэрэгслээр иргэн-төрийн бус байгууллагын 
оролцоог тодорхойлсон энэхүү зохицуулалтыг тайлбарлан сурталчлах замаар хэрэгжилтийг нь хангах 
шаардлагатай гэж дүгнэж байна. 

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

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он,
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай 2010-06-10 1 10.5

2 Геодези, зураг зүйн тухай 1997-10-31 3 11.4, 11.6.2, 5.4.6, 9.3
3 Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2007-07-27 3 6.9, 11.1.7, 12.2
4 Инновацийн тухай хууль 2012-05-22 2 13.14, 17.1.9
5 Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль 2017-05-12 1 18.1.2
6 Өрсөлдөөний тухай 2010-06-10 2 15.1.9, 15.1.10
7 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003-05-15 3 6.6, 7.1, 24.1.6
8 Хот байгуулалтын тухай хууль 2008-05-29 4 16.2, 18.1, 17.1,17.2

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

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

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

Зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Хот байгуулалтын тухай, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай, Орон сууцны тухай хуульд заасан 
иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хувьд иргэд хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэн төрийн байгууллагад ханддаг 
хэдий ч төсөв хөрөнгийн хүндрэлтэй байдлаас болоод сууцны барилга барих хөрөнгө оруулагч, холбогдох 
Засаг даргын тамгын газар, сууц өмчлөгчид тохиролцоонд хүрэхгүйгээс гэрээ иргэдийн санал, гомдол 
шийдвэрлэгдэхгүй уддаг хүндрэл бэрхшээл гардаг учир хуулийн энэхүү зохицуулалт хангалттай хэрэгжихгүй 
байна гэсэн дүгнэлтийг хийж байна.

Иймд аймаг, нийслэлийн хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох төрийн бус 



49Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ
48    Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ

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

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

2.7. АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

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

Аж ахуйн салбарт иргэний оролцооны идэвхтэй зохицуулалт нь шүүх, хууль тогтоох, батлан хамгаалах, хууль сахиулах 
салбарын нэг адил давамгайлж байна. 
Эдгээр хуулиудаас хангалттай хэрэгжилттэй хууль 5, зарим талаар хэрэгжиж байгаа хууль 8, хэрэгжилт хангалтгүй хууль 2 
байна. Нийт 13 хууль буюу 86 хувь нь зарим талаар хэрэгжиж байгаа нь хэрэгжилтийн хувиараа хамгийн өндөр байгаа 
салбар юм.

Эерэг үр дагавар үүссэн буюу хэрэгжилт хангалттай байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Авто замын тухай хууль 2017-05-11 1 13.1, 13.2

2 Авто тээврийн тухай хууль 1999-06-04 1 14.1.1, 14.1.2
3 Барилгын тухай хууль 2016-02-05 5 7.4, 18.4, 34.2, 36.1, 44.7
4 Хүнсний тухай хууль 2012-12-20 1 13.3

5 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай 1994-12-22 5 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 
19.2.5

Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хяналт 
тавих

13 9 11 6
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Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд заасан иргэний оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрийг хуульчилсан 
зохицуулалтын хэрэгжилт хангалтгүй, иргэдийн оролцоо сул байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон, үүний гол 
шалтгааныг хуулийн зохицуулалтын талаархи мэдээлэл, иргэдийн ойлголт, мэдлэг муутай холбоотой гэж 
үзнэ. Иймээс цахим хуудас болон хэвлэл, мэдээллийн бусад хэрэгслээр иргэн-төрийн бус байгууллагын 
оролцоог тодорхойлсон энэхүү зохицуулалтыг тайлбарлан сурталчлах замаар хэрэгжилтийг нь хангах 
шаардлагатай гэж дүгнэж байна. 

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

Үр дагавар бүрэн бус буюу зарим талаар хэрэгжиж байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он,
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай 2010-06-10 1 10.5

2 Геодези, зураг зүйн тухай 1997-10-31 3 11.4, 11.6.2, 5.4.6, 9.3
3 Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2007-07-27 3 6.9, 11.1.7, 12.2
4 Инновацийн тухай хууль 2012-05-22 2 13.14, 17.1.9
5 Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль 2017-05-12 1 18.1.2
6 Өрсөлдөөний тухай 2010-06-10 2 15.1.9, 15.1.10
7 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003-05-15 3 6.6, 7.1, 24.1.6
8 Хот байгуулалтын тухай хууль 2008-05-29 4 16.2, 18.1, 17.1,17.2

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

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

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

Зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр:
Хот байгуулалтын тухай, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай, Орон сууцны тухай хуульд заасан 
иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хувьд иргэд хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэн төрийн байгууллагад ханддаг 
хэдий ч төсөв хөрөнгийн хүндрэлтэй байдлаас болоод сууцны барилга барих хөрөнгө оруулагч, холбогдох 
Засаг даргын тамгын газар, сууц өмчлөгчид тохиролцоонд хүрэхгүйгээс гэрээ иргэдийн санал, гомдол 
шийдвэрлэгдэхгүй уддаг хүндрэл бэрхшээл гардаг учир хуулийн энэхүү зохицуулалт хангалттай хэрэгжихгүй 
байна гэсэн дүгнэлтийг хийж байна.

Иймд аймаг, нийслэлийн хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох төрийн бус 
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байгууллагад хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн оролцооны талаар иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй 
соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай. 

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

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

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

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

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

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

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

Монгол улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ 51    

Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хуулиуд:

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай 2015-06-26 5 11.1.5, 14.2, 14.5, 14.7.1.г, 
14.7.1.д 22.2, 

2 Эрчим хүчний тухай 2001-02-01 2 8.2, 8.3, 8.5

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дэргэд орон тооны бус зөвлөл байгуулах нь тарифын өөрчлөлтийн талаар 
шийдвэр гаргахад хэрэглэгчдийн санал бодлыг тусгахад чухал үүрэгтэй байж болох байсан боловч Зохицуулах 
хорооны бүрэлдэхүүнд Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн 
төлөөллийг томилдог болсон гэх шалтгаанаар орон тооны бус зөвлөлийг байгуулаагүй байна

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

Иймд аймаг,  нийслэлийн хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох төрийн бус байгууллагад 
хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн оролцооны талаар иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй соён гэгээрүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай юм. 
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байгууллагад хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн оролцооны талаар иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй 
соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай. 

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

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

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

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

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

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

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

Хуулийн нэр Батлагдсан он, 
сар,  өдөр

Нийт  
зохицуулалтын 

тоо

Зохицуулалтад 
хамаарах зүйл, заалт

1 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай 2015-06-26 5 11.1.5, 14.2, 14.5, 14.7.1.г, 
14.7.1.д 22.2, 

2 Эрчим хүчний тухай 2001-02-01 2 8.2, 8.3, 8.5

Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр:
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дэргэд орон тооны бус зөвлөл байгуулах нь тарифын өөрчлөлтийн талаар 
шийдвэр гаргахад хэрэглэгчдийн санал бодлыг тусгахад чухал үүрэгтэй байж болох байсан боловч Зохицуулах 
хорооны бүрэлдэхүүнд Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн 
төлөөллийг томилдог болсон гэх шалтгаанаар орон тооны бус зөвлөлийг байгуулаагүй байна

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

Иймд аймаг,  нийслэлийн хот төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага, холбогдох төрийн бус байгууллагад 
хот, суурин газрыг дахин төлөвлөхөд иргэдийн оролцооны талаар иргэдэд чиглэсэн, үр дүнтэй соён гэгээрүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах санал, зөвлөмж хүргүүлэх шаардлагатай юм. 
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